Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102857
Відкрита
Дата реєстрації: 13-08-2019
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.): 3409.61
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

936.707

2021

1236.45

2022

1236.45

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
Телефон: 380442396594
Телефон: 380442262347
Телефон: 380442346674
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)
Правове забезпечення соціально-трудових прав в умовах розвитку інформаційного суспільства

Назва роботи (англ)
Legal support of social and labor rights in the emerging information society

Мета роботи (укр)
Розробити концептуальні засади забезпечення ефективності механізму правового регулювання трудових відносин;
надати пропозиції по вдосконаленню норм трудового законодавства в контексті їх реалізації.

Мета роботи (англ)
Develop conceptual frameworks for ensuring the effectiveness of the mechanism of legal regulation of labor relations; to submit
proposals for improvement of labor legislation in the context of their implementation.
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: Колективна монографія «Забезпечення соціально-трудових прав в умовах розвитку
інформаційного суспільства», аналітичні матеріали за запитами органів державної влади і громадських організацій.
Галузь застосування: Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення, Міністерство соціальної політики України, Міністерство юстиції України, Державна служба зайнятості,
Державна служба України з питань праці

Експерти
Костюченко Олена Євгенівна (к. ю. н., доц.)
Венедіктов Сергій Валентинович (д. ю. н., доц.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2020

12.2022

Остаточний звіт

Правове забезпечення соціально-трудових прав в умовах розвитку
інформаційного суспільства

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.63.37
Індекс УДК: 331.31; 331.32; 349.235

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шемшученко Юрій Сергійович (д. ю. н., професор)
Керівники роботи:
Сімутіна Яна Володимирівна (к. 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.

