Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200301
Відкрита
Дата реєстрації: 19-06-2022
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 (робота в межах робочого часу викладачів)

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський національний університет імені Івана Франка
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070987
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79000, Україна
Телефон: 380322616048
E-mail: zag_kan@lnu.edu.ua
WWW: http://www.lnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Національні та світові стандарти правової охорони інтелектуальних, інформаційних та корпоративних прав

Назва роботи (англ)
National and world standards of legal protection of intellectual, information and corporate rights

Мета роботи (укр)
Дослідити низку актуальних проблем права інтелектуальної власності та запропоновати шляхи їх вирішення. Зокрема
виявити недоліки реформування права інтелектуальної власності та запропоновати власні підходи до правового
регулювання ІТ права як частини права інтелектуальної власності. Визначити правову природу та особливості договорів у
сфері інтелектуального права, а також проаналізовати практичні аспекти їх реалізації у судовій діяльності. Сформулювати
пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання ІТ права. Визначити природу корпоративних прав.

Мета роботи (англ)
To investigate current issues of intellectual property rights and to propose ways to solve them. In particular, to identify the
shortcomings of the reform of intellectual property law and to propose their own approaches to the legal regulation of IT law as
part of intellectual property law. To determine the legal nature and features of agreements in the field of intellectual law, as well
as to analyze the practical aspects of their implementation in the judiciary. To formulate proposals for improving the legal
regulation of IT law. To determine the nature of corporate rights.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослидження проблем з реалізації прав людини.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Нормативні документи, Методичні документи
Галузь застосування: Право інтелектуальної власності, інформаційне право, ІТ, корпоративне право.

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Національні та світові стандарти праовової охорони інтелектуальних,
інформаційних та корпоративних прав

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10
Індекс УДК: , 347.77+347.78

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мельник Володимир Петрович (д. філ. н., професор)
Керівники роботи:
Яворська Олександра Степанівна (д.ю.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Самагальська Юстина Яромирівна (Тел.: +38 (050) 430-12-46)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

