Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002547
Відкрита
Дата реєстрації: 13-05-2022
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.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Університет митної справи та фінансів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39568620
Адреса: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567455596
E-mail: amsu.bux@gmail.com
WWW: http://umsf.dp.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Університет митної справи та фінансів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39568620
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000, Україна
Телефон: 380567455596
E-mail: amsu.bux@gmail.com
WWW: http://umsf.dp.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Світова торгівля як інструмент модернізації людської цивілізації: історичні, публічно-правові, соціальні аспекти

Назва роботи (англ)
World trade as a tool for modernizing human civilization: historical, public law, social aspects

Мета роботи (укр)
Аналіз філософсько-теоретичних розробок в сфері міжнародної митної взаємодії, а також дослідження та реконструкція
правових, економічних, соціальних аспектів торговельних війн, санкцій та міжнародного митного співробітництва в
історичній ретроспективі та в зв’язку з найближчими перспективами

Мета роботи (англ)
Analysis of philosophical and theoretical developments in the field of international customs cooperation, as well as research and
reconstruction of legal, economic, social aspects of trade wars, sanctions and international customs cooperation in historical
retrospect and in connection with the near future
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Вищі навчальні заклади

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Світова торгівля як інструмент модернізації людської цивілізації:
історичні, публічно-правові, соціальні аспекти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.51.65
Індекс УДК: 339.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бочаров Дмитро Олександрович (к.ю.н., доц.)
Керівники роботи:
Колесников Костянтин Миколайович (д.і.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Марценюк О., Мар"ян О. (Тел.: +38 (056) 756-05-78)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

