Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113999
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)
Посилення альтернативного вирішення спорів в Україні та Литві: пошук рішення для транскордонних спорів

Назва роботи (англ)
Strengthening alternative dispute resolution in Ukraine and Lithuania: finding a solution to cross-border disputes

Мета роботи (укр)
Збір, аналіз, узагальнення та підготовка матеріалів про найкращий досвід Литви в галузі альтернативного вирішення
спорів для запозичення, поширення та обговорення в Україні, а також сприяння раціональному вивченню литовського
досвіду альтернативного вирішення спорів в Україні та пошук найбільш ефективних моделей вирішення внутрішніх та
транскордонних спорів для широкого кола зацікавлених суб'єктів, сприяння інноваційному розвитку дослідження та
вивчення альтернативного вирішення спорів для представників академічних та професійних кіл.

Мета роботи (англ)
Collection, analysis, generalization and preparation of materials on Lithuania's best experience in the field of alternative dispute
resolution for borrowing, dissemination and discussion in Ukraine, as well as promoting the rational study of Lithuanian
alternative dispute resolution experience in Ukraine and finding the most effective models for resolving internal and crossborder disputes stakeholders, promoting the innovative development of research and the study of alternative dispute resolution
for academics and professionals.
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
Порівняльно-правові дослідження найкращих практик
альтернативного врегулювання спорів у Литві та Україні, розробка
1

11.2021

12.2021

Остаточний звіт

рекомендацій щодо їх впровадження в законодавстві та судовій
практиці України, визначення подальших напрямів для співпраці та
розвитку системи правосуддя.

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.

