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Відкрита
Дата реєстрації: 07-10-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6541030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 8896.33
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

2444.05

2021

3226.14

2022

3226.14

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Президія Національної академії наук України
Телефон: 380442343243
Телефон: 380442396594
Телефон: 380442262347
Телефон: 380442346674
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417130
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна
Телефон: 0442785155
E-mail: polit@ln.ua
E-mail: idpnanu@gmail.com
WWW: http://idpnan.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності органів виконавчої влади в сучасних умовах: проблеми
теорії і практики

Назва роботи (англ)
Organizational and legal protection of the management of the authorities in the past in the minds: problems of theory and
practice

Мета роботи (укр)
Основною метою роботи є наукові дослідження організаційно-правового забезпечення управлінської діяльності органів
виконавчої влади в сучасних умовах та необхідність якісного правового регулювання цієї діяльності. Саме належне
організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності є запорукою підвищення її ефективності та гарантією того,
що система органів виконавчої влади виконуватиме своє призначення щодо формування та реалізації державної політики
в різних сферах суспільного життя в сучасних умовах.

Мета роботи (англ)
The main purpose of the work is scientific research of the organizational and legal support of the administrative activity of the
executive authorities in modern conditions and the need for qualitative legal regulation of this activity. The proper
organizational and legal support of the management activity is the key to improving its efficiency and guaranteeing that the
system of executive authorities will fulfill its purpose in shaping and implementing state policy in various spheres of public life in
the present conditions.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Наукова доповідь, колективна монографія близько 15 а. а
Галузь застосування: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, Міністерство
фінансів України, всі органи публічної адміністрації

Експерти

Батанов Олександр Васильович (д. ю. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2020

12.2022

Остаточний звіт

Організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності органів
виконавчої влади в сучасних умовах: проблеми теорії і практики

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15
Індекс УДК: 342

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шемшученко Юрій Сергійович (д. ю. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Андрійко Ольга Федорівна (д. ю. н., професор, член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Камінська Надія Миколаївна (Тел.: +38 (096) 489-82-47)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

