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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: 6581040
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2139.900
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2139.900

2. Замовник
Назва організації: Національна академія правових наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00065028
Адреса: вул. Пушкінська, буд. 70, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, Україна
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Телефон: 380577041901
Телефон: 380577041910
E-mail: aprnu@ukr.net
WWW: http://www.aprnu.kharkiv.org/

3. Виконавець
Назва організації: Київський регіональний центр Національної академіі правових наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 20063497
Підпорядкованість: Національна академія правових наук України
Адреса: вул. Пилипа Орлика, буд. 3, м. Київ, 01024, Україна
Телефон: 380442533419
Телефон: 380442530115

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теоретико-методологічні засади правотворчості в Україні

Назва роботи (англ)
Theoretical and methodological foundations of lawmaking in Ukraine

Мета роботи (укр)
Визначення теоретико-методологічних засад правотворчості в Україні, спрямованої на упорядкування суспільних
відносин, їх належного правового регулювання, забезпечення правопорядку, створення моделей поведінки, які б
забезпечували цілісність суспільства, реалізацію прав та свобод громадян і їх об’єднань, захист та охорону прав і свобод. У
процесі дослідження передбачається використання діалектичного, системно-структурного, порівняльного, формальнологічного, прогностичного та інших наукових підходів і методів.

Мета роботи (англ)
The purpose of the study is to determine the theoretical and methodological foundations of lawmaking in Ukraine, aimed at
ordering public relations, their proper legal regulation, ensuring law and order, creating models of behavior that would ensure
the integrity of society, the realization of rights and freedoms of citizens and their associations, the protection of rights and
freedoms.
Пріоритетний напрям науково-технічної 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: Наукові видання, пропозиції та зауваження до проєктів нормативно-правових актів
Галузь застосування: нормотворча, фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
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Ватрас Володимир Антонович (д. ю. н., професор)
Стефанчук Микола Олексійович (д. ю. н., доц.)

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

01.2022

12.2025

Остаточний звіт

Теоретико-методологічні засади правотворчості в Україні

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10, 10.15.15.05, 10.15.59, 10.15.03, 10.27
Індекс УДК: , 342.72/73, 342.7, 342.1, 347

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кот Олексій Олександрович (Доктор юридичних наук, професор)
Керівники роботи:
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