Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103058
Відкрита
Дата реєстрації: 17-09-2019
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
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний авіаційний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01132330
Адреса: пр. Космонавта Комарова 1, м. Київ, Київська обл., 03058, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380444067901
Телефон: 380444067475
E-mail: post@nau.edu.ua
WWW: https://nau.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний авіаційний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01132330
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пр. Космонавта Комарова 1, м. Київ, Київська обл., 03058, Україна
Телефон: 380444067901
Телефон: 380444067475
E-mail: post@nau.edu.ua
WWW: https://nau.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Правова свідомість і правова культура в умовах становлення громадянського суспільства

Назва роботи (англ)
Legal consciousness and legal culture in conditions of civil society formation

Мета роботи (укр)
Мета полягає у розгляді та дослідженні теоретичних і практичних питань формування правової культури та правової
свідомості громадян, подолання правового нігілізму, корупції, криміналізації суспільства, порушень прав та свобод
людини і громадянина, а також підвищення рівня правової освіти та правового виховання в контексті формування
громадянського суспільства.

Мета роботи (англ)
The purpose is to consider and study theoretical and practical issues of forming legal culture and legal consciousness of citizens,
overcoming of legal nihilism, corruption, criminalization of society, violations of rights and freedoms of a human and a citizen, as
well as the increase of the level of legal education and legal education in the context of the civil society formation.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток правової культури та правової свідомості
громадян в умовах євроінтеграції)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Право

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

09.2019

06.2022

Остаточний звіт

Правова свідомість і правова культура в умовах становлення
громадянського суспільства

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10
Індекс УДК: , 340

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ісаєнко Володимир Миколайович (д. б. н., професор)
Керівники роботи:
Бородін Іван Лук’янович (д. ю. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Слесаренко К.С. (Тел.: +38 (044) 406-75-42)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

