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Відкрита
Дата реєстрації: 20-11-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет водного господарства та природокористування
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071116
Адреса: вул. Соборна, буд. 11, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380362633209
E-mail: mail@nuwm.edu.ua
WWW: http://nuwm.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет водного господарства та природокористування
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071116
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, буд. 11, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Телефон: 380362633209
E-mail: mail@nuwm.edu.ua
WWW: http://nuwm.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права України в контексті Євроінтеграційних
процесів

Назва роботи (англ)
Theoretical and practical problems of sustainable development of the state and the law of Ukraine in the context of the
European integration process

Мета роботи (укр)
Обґрунтувати особливості сучасних практичних та теоретичних процесів, що здійснюють негативний вплив на
планомірний і сталий розвиток державності, законодавства, права, діяльності органів влади, громадянського суспільства,
забезпечення та реалізацію прав і свобод людей; в контексті сучасних євроінтеграційних процесів напрацювати
організаційно-правові механізми системних, ефективних та якісних державно-правових змін в Україні

Мета роботи (англ)
To substantiate the features of modern practical and theoretical processes that have a negative impact on the planned and
sustainable development of statehood, legislation, law, government, civil society, ensuring and realization of human rights and
freedoms; in the context of modern European integration processes to develop organizational and legal mechanisms of
systemic, effective and high-quality state and legal changes in Ukraine
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: статті, тези
Галузь застосування: право

Експерти
Іщенко Олександр Михайлович

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

09.2020 06.2023

Остаточний звіт

Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку
держави і права України в контексті Євроінтеграційних процесів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.91.
Індекс УДК: 342.553:340.155/410/

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мошинський Віктор Степанович (д.с.-г.н., професор)
Керівники роботи:
Панкевич Іван Миронович (д. ю. н.)

Відповідальний за подання документів: Куницький С.О. (Тел.: +38 (096) 219-50-54)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

