Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100366
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

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: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01562987
Адреса: вул. Соборна, буд. 87, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21050, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380432550400
E-mail: secretarvtei@ukr.net

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01562987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, буд. 87, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21050, Україна
Телефон: 380432550400
E-mail: secretarvtei@ukr.net

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Актуальні проблеми публічних галузей права

Назва роботи (англ)
Current problems of public law

Мета роботи (укр)
Розкрити актуальні проблеми публічних галузей права України та міжнародного публічного права, а також розробити
пропозиції щодо удосконалення правового регулювання окремих інститутів публічного права.

Мета роботи (англ)
To reveal topical problems of public branches of law of Ukraine and international public law, as well as to develop proposals for
improving the legal regulation of certain institutions of public law.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Пропозиції щодо удосконалення правового
регулювання окремих інститутів публічного права)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Навчальний посібник, наукові статті, участь у конференціях
Галузь застосування: 69.10 Діяльність у сфері права

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

01.2021

12.2024

Остаточний звіт

Актуальні проблеми публічних галузей права

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.01.02
Індекс УДК: 340.12, 341.1/.8:001.89

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Замкова Наталія Леонідівна (д. філос. н., к. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Сухоребра Тетяна Іванівна (к. ю. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Гесаль Інна Степанівна (Тел.: +38 (067) 732-45-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

