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Відкрита
Дата реєстрації: 11-01-2021
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: 2.7 - інше (Ініціативна тема)

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: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070890
Адреса: вул. Немировича-Данченка, буд. 2, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442562975
Телефон: 380442800512
E-mail: knutd@knutd.edu.ua
WWW: https://knutd.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070890
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Немировича-Данченка, буд. 2, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна
Телефон: 380442562975
Телефон: 380442800512
E-mail: knutd@knutd.edu.ua
WWW: https://knutd.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Оптимізація моделі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні

Назва роботи (англ)
Optimization of human rights and freedoms protection model in Ukraine

Мета роботи (укр)
Мета НДР полягає у тому, щоб на підставі аналізу чинного законодавства України, історичних, сучасних національних та
зарубіжних наукових джерел визначити моделі оптимізації захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні, а
також сформулювати пропозиції та рекомендації щодо їх удосконалення

Мета роботи (англ)
The purpose of the scientific work is to define optimization models of human and civil rights and freedoms in Ukraine and to
formulate proposals and recommendations for their improvement, based on the review of current Ukrainian legislation;
historical, modern national and foreign scientific sources
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток сучасних моделей оптимізації захисту
прав та свобод людини і громадянина в Україні)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Послуги з наукових досліджень та експериментальних розробок у сфері суспільних і гуманітарних
наук

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

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

Оптимізація моделі захисту прав та свобод людини і громадянина в
Україні

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.07.45
Індекс УДК: 340.11:330.341.1, 342.7; 342.9; 343.2/7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Грищенко Іван Михайлович (д.е.н., професор)
Керівники роботи:
Катеринчук Катерина Володимирівна (д.ю.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Кривонос Олена Олександрівна (Тел.: +38 (063) 808-91-62)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

