Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U114000
Відкрита
Дата реєстрації: 22-11-2021
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: 2201380
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 165.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

165.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070944
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Володимирська, буд. 60, м. Київ, 01033, Україна
Телефон: 380442393333
E-mail: office.chief@univ.net.ua
WWW: http://www.univ.kiev.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
На шляху до сталого правосуддя в умовах сучасних викликів: пошук найкращих шляхів вирішення цивільних та
господарських спорів і посилення співпраці між Україною та Австрією

Назва роботи (англ)
Towards a sustainable justice in the face of today's challenges: finding the best ways to resolve civil and commercial disputes and
strengthening cooperation between Ukraine and Austria

Мета роботи (укр)
Вивчення австрійського досвіду забезпечення ефективного регулювання вирішення спорів впродовж глобальної пандемії
на прикладі COVID-19 та розробка пропозицій відповідних рекомендацій на майбутнє.

Мета роботи (англ)
Study of the Austrian experience of ensuring effective regulation of dispute resolution during the global pandemic on the
example of COVID-19 and development of proposals for appropriate recommendations for the future.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нові наукові дані
Галузь застосування: 72. Наукові дослідження та розробки

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Поширення передового досвіду Австрії в організації роботи судів,
1

11.2021

12.2021

Остаточний звіт

органів альтернативного врегулювання спорів, юрисконсультів та
арбітражних судів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.01.17
Індекс УДК: 34.009(100)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Толстанова Ганна Миколаївна (д. б. н., професор)
Керівники роботи:
Ізарова Ірина Олександрівна (д. ю. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Катасонова В.В. (Тел.: +38 (044) 239-31-88)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

