Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000266
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

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: Національний університет "Одеська юридична академія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 20933314
Адреса: Фонтанська дорога, буд. 23, м. Одеса, Одеська обл., 65009, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 80487198801
E-mail: chancellery@onua.edu.ua
WWW: http://onua.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Одеська юридична академія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 20933314
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: Фонтанська дорога, буд. 23, м. Одеса, Одеська обл., 65009, Україна
Телефон: 80487198801
E-mail: chancellery@onua.edu.ua
WWW: http://onua.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Правове і соціальне життя сучасної України у людиноцентристському вимірі в цифрову еру

Назва роботи (англ)
Legal and social life of modern Ukraine in the human-centered dimension in the digital era

Мета роботи (укр)
Актуальність тематики зумовлена поточними та майбутніми глобальними викликами людства, що виникають у правовій
та соціальній сферах, зокрема поширенням коронавірусу COVID-19. В умовах пандемії вкрай важливим є пошук нових
форматів взаємодії суспільства і держави, забезпечення прогресивного розвитку України в напрямку наближення до
європейського простору. У цьому контексті необхідним є подальший розвиток та широке використання інформаційних
технологій та інших здобутків технологічного прогресу, діджиталізація та інноваційний розвиток усіх сфер суспільного та
державного життя.

Мета роботи (англ)
The relevance of the topic is due to the current and future global challenges of humanity arising in the legal and social spheres,
in particular, the spread of coronavirus COVID-19. In the face of a pandemic, it is extremely important to find new formats of
interaction between society and the state, to ensure the progressive development of Ukraine in the direction of approaching the
European space. In this context, further development and widespread use of information technologies and other achievements
of technological progress, digitalization and innovative development of all spheres of public and state life are necessary.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, Нормативні документи, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: ДК 009:2010:84:11 Послуги загальнодержавного характеру

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

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

Правове і соціальне життя сучасної України у людиноцентристському
вимірі в цифрову еру

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.01.21, 10.07.45
Індекс УДК: 340.01; 34.01:001.89, 340.11:330.341.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Загородній Віктор Євстафійович (к. ю. н., професор)
Керівники роботи:
Ківалов Сергій Васильович (д. ю. н., професор, академік)

Відповідальний за подання документів: Дубінін Юрій Сергійович (Тел.: +38 (063) 300-10-65)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

