Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200644
Відкрита
Дата реєстрації: 03-08-2022
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)
Проблеми реформування вітчизняного соціального права в умовах євроінтеграції України

Назва роботи (англ)
Problems of reforming domestic social law in the conditions of European integration of Ukraine

Мета роботи (укр)
Дослідження закономірностей та основних засад імплементації стандартів Європейського Союзу у вітчизняне соціальне
законодавство та їх впливу на реформування соціального права України. Розробка науково обгрунтованих пропозицій,
спрямованих на вирішення цих проблем з погляду реалізації стандартів Європейського Союзу.

Мета роботи (англ)
Research of regularities and basic principles of implementation of European Union standards into national social legislation and
their impact on the reform of social law of Ukraine. Development of scientifically based proposals aimed at solving these
problems from the point of view of implementation of European Union standards.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Реформування соціального законодавства України)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи, Монографії, наукові статті та навчальні посібники.
Галузь застосування: Галузь соціального права

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

12.2021

12.2024

Остаточний звіт

Проблеми реформування вітчизняного соціального права в умовах
євроінтеграції України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10
Індекс УДК: , 349.23

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мельник Володимир Петрович (д. філ. н., чл-кор. НАНУ, професор)
Керівники роботи:
Пилипенко Пилип Данилович (д. ю. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Бурак Володимир Ярославович (Тел.: +38 (050) 317-24-66)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

