
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U202084

Відкрита

Дата реєстрації: 30-12-2022

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: 2.2 - 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: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 16476880

Адреса: вул. Ушинського, буд. 15, м. Київ, 03151, Україна

Підпорядкованість: 

Телефон: 380442422446

Телефон: 380442422464

E-mail: office@nam.kiev.ua

WWW: http://nam.kiev.ua

3. Виконавець

Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 16476880

Підпорядкованість: 

Адреса: вул. Ушинського, буд. 15, м. Київ, 03151, Україна

Телефон: 380442422446

Телефон: 380442422464

E-mail: office@nam.kiev.ua

WWW: http://nam.kiev.ua



4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Правове забезпечення суспільних відносин в умовах європейської інтеграції

Назва роботи (англ)

Legal support of public relations in the context of European integration

Мета роботи (укр)

Розроблення, виявлення та розкриття правової природи теоретичних положень, особливостей і тенденцій розвитку 
різних сфер суспільних відносин в Україні та за кордоном, їх правового регулювання та адаптації до законодавства і права 
Європейського Союзу та міжнародних стандартів, дотримання прав і свобод людини і громадянина, формування на цій 
основі науково-обґрунтованих пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення законодавства в цій сфері та 
практики його застосування

Мета роботи (англ)

Development, identification and disclosure of the legal nature of the theoretical provisions, features and trends in the 
development of various spheres of public relations in Ukraine and abroad, their legal regulation and adaptation to the legislation 
and law of the European Union and international standards, observance of human and civil rights and freedoms, formation on 
this basis of scientifically sound proposals and recommendations aimed at improving legislation in this area and the practice of 
its application

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Правове забезпечення суспільних відносин в умовах 
європейської інтеграції)

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Аналітичні матеріали

Галузь застосування: Інша професійна, наукова та технічна діяльність

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 12.2022 12.2024 Остаточний звіт
Правове забезпечення суспільних відносин в умовах європейської 
інтеграції

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 10, 04.21

Індекс УДК: , 316.32



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Єрохін Сергій Аркадійович (д.е.н., професор)

Керівники роботи: 

Веселовська Наталія Олександрівна (к. ю. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Веселовська Н.О. (Тел.: +38 (067) 939-31-69)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


