Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0108U009328
Відкрита
Дата реєстрації: 02-10-2008
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:

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14204539
Адреса: вул. Нечуя-Левицького, 16, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18036, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 0472649066
Телефон: 0472647055
E-mail: cim@cim.uch.net
Інше: (0472) 64-73-00

3. Виконавець
Назва організації: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14204539
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Нечуя-Левицького, 16, м. Черкаси, Черкаський р-н., Черкаська обл., 18036, Україна
Телефон: 0472649066
Телефон: 0472647055
E-mail: cim@cim.uch.net
Інше: (0472) 64-73-00

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Теоретико-правові та практичні аспекти регулювання цивільних, трудових та адміністративних правовідносин у сфері
захисту прав особи на сучасному етапі розвитку законодавства України

Назва роботи (англ)
Theoretical and practical legal aspects regulating civil, employment and management legal relationship in the sphere of
individual rights protection in the modern stage of the Ukrainian Law development.

Мета роботи (укр)
Дослідженя та аналіз проблем захисту прав особи і підготовка за їх результатами дисертацій на здобуття вченого ступеня
кандидата юридичних наук, написання монографії.

Мета роботи (англ)
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналіз стану правового захисту особи, перспективи розвитку, підготовка дисертації на здобуття
вченого ступеня кандидата юридичних наук, написання монографії.
Галузь застосування:

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Теоретико-правові та практичні аспекти регулювання цивільних,
1

10.2008

10.2023

Без звіту

трудових та адміністративних правовідносин у сфері захисту прав
особи на сучасному етапі розвитку законодавства України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.17
Індекс УДК: 342.9, 343.83

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Аблязов Рауф Ахметович
Керівники роботи:
Стеценко Семен Григорович

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

