Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102874
Відкрита
Дата реєстрації: 15-08-2019
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 4632.98
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

1272.8

2021

1680.09

2022

1680.09

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Президія Національної академії наук України
Телефон: 380442346674
Телефон: 380442262347
Телефон: 380442396594
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417130
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна
Телефон: 0442785155
E-mail: polit@ln.ua
E-mail: idpnanu@gmail.com
WWW: http://idpnan.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Види забезпечення виконання зобовязань в цивільному праві України: проблеми теорії і практики

Назва роботи (англ)
Types of ensuring the fulfillment of obligations in the civil law of Ukraine: problems of theory and practice

Мета роботи (укр)
Аналіз чинного цивільного та цивільного процесуального законодавства України в сфері забезпечувальних правовідносин,
з метою розширення переліку поіменованих видів забезпечення, вдосконалення положень законодавства, що регулюють
існуючи поіменовані види забезпечення виконання зобов’язань, та формулювання наукових пропозицій щодо
удосконалення правового регулювання видів забезпечення позову в цивільному процесуальному законодавстві.

Мета роботи (англ)
Analysis of the current civil and civil procedural legislation of Ukraine in the sphere of legal relations, in order to expand the list
of named types of security, improve the provisions of the legislation governing the existing named types of ensuring compliance
with obligations, and formulate scientific proposals to improve the legal regulation of types of security legislation
Пріоритетний напрям науково-техеічної 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: Аналітична записка , Колективна монографія Колективна монографія «Види забезпечення
виконання зобов’язань в цивільному праві України"
Галузь застосування: Комітет з питань європейської інтеграції ВРУ, Кабінет Міністрів України. Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерство юстиції України

Експерти
Скрипнюк Олександр Васильович
Шимон Світлана Іванівна (д. ю. н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2020

12.2022

Остаточний звіт

Види забезпечення виконання зобовязань в цивільному праві України:
проблеми теорії і практики

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.27
Індекс УДК: 347

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шемшученко Юрій Сергійович (д. ю. н., професор)
Керівники роботи:
Бібіскін Анатолій Юрійович (д. ю. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Камінська Надія Миколаївна (Тел.: +38 (096) 489-82-47)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

