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Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071091
Адреса: вул. Дворянська, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380482233515
Телефон: 380482235254
WWW: http://onu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071091
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Дворянська, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Телефон: 380482233515
Телефон: 380482235254
WWW: http://onu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Національна правова система України: сучасний стан, тенденції та напрями розвитку

Назва роботи (англ)
The National Legal System of Ukraine: Current State, Trends and Prospects for the Development

Мета роботи (укр)
 з’ясуванні сутності і змісту концепції правової системи в ракурсі національного та міжнародного права;  встановленні
історико-правових передумов та закономірностей формування та становлення національної правової системи України та
її місця у генезисній структурі національних правових систем;  виявленні сучасного стану національної правової системи
України та прогнозування її еволюції та модернізації під впливом євроінтеграції та європейської традиції права;  виявленні
складнощів на шляху гармонійної трансформації національної правової системи України в умовах зближення з
європейською правовою системою та взаємодії з міжнародною правовою системою;  розробці науково обгрунтованих
пропозицій та рекомендацій, спрямованих на : - удосконалення доктринальних положень про національну правову
систему та її адаптацію до європейського права, водночас із збереженням національної правової ідентичності в умовах
процесу глобалізації та регіональної інтеграції; - удосконалення захисту прав і свобод людини в умовах поглиблення
інтеграційних процесів; - удосконалення інституційного механізму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу; - подальше поглиблення взаємодії національної та міжнародної правових систем.

Мета роботи (англ)
 clarify the essence and the content of the concept of the legal system in terms of national and international law;  establish the
historical and legal preconditions and patterns of the national Ukrainian legal system’s formation and the place it occupies
within the structure of national legal systems;  identify the current state of the national legal system of Ukraine and to predict its
evolution and modernization under the influence of the European integration and the European tradition of law;  identify
difficulties on the way of harmonious transformation of the national system of Ukraine in the conditions of rapprochement with
the European legal system and interaction with the international legal system;  develop scientifically sound proposals and
recommendations aimed at: - improving the doctrinal provisions on the national legal system and its adaptation to European law
while preserving the national legal identity in the context of globalization and regional integration; - improving the protection of
human rights and freedoms in the context of the deepening integration processes; - improving the institutional mechanisms of
adaptation of the Ukrainian legislation to the legislation of the EU; - further deepening the interaction of the national and
international legal systems.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Комлексний розвиток сучасної правової науки та
модернізація сфери вищої юридичної освіти в умовах інтеграційних процесів шляхом застосування новітніх технологій та
інновацій; впровадження результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права,
міжнародного права у процеси правотворення та правозастосування, вдосконалення чинного законодавства України)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Нові наукові дані, методична документація, правові документи
Галузь застосування: 73.20.2. - дослідження і розробки в галузі суспільних наук ( соціологічні, політичні, філософські.
Економічні, юридичні, педагогічні, психологічні науки).

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

07.2021

12.2025

Остаточний звіт

Національна правова система України: сучасний стан, тенденції та
напрями розвитку

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.71.01, 10.87, 10.87.51, 10.87.67, 10.87.07, 10.87.07.13, 10.87.08, 10.89, 10.89.22, 10.89.23, 10.89.91,
10.89.01, 10.07, 10.07.27
Індекс УДК: 34.07, 341, 341.29.009(100), 341.241, 341.01, 341.6, 341, 341.9, 341.9.01, 341.9, 341(4/9), 341.9, 340.1; 321.01, 321.01;
340.11:1, 340.1, 321.01, 340.1(091), 341, 341.01, 341.29.009(100), 341.6, 341.9, 341.24, 341.9 , 341.9.

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Труба Вячеслав Іванович (к.ю.н., професор)
Керівники роботи:
Стрельцова Євдокія Джонівна (д. ю. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Колесніченко Тетяна Петрівна (Тел.: +38 (048) 723-63-20)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

