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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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний авіаційний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01132330
Адреса: пр. Космонавта Комарова 1, м. Київ, Київська обл., 03058, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380444067475
Телефон: 380444067901
E-mail: post@nau.edu.ua
WWW: https://nau.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний авіаційний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01132330
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пр. Космонавта Комарова 1, м. Київ, Київська обл., 03058, Україна
Телефон: 380444067475
Телефон: 380444067901
E-mail: post@nau.edu.ua
WWW: https://nau.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Забезпечення конституційних прав громадян в контексті конвенційних зобов’язань України

Назва роботи (англ)
Ensuring the Constitutional Rights of Citizens in the Context of Ukraine's Conventional Obligations

Мета роботи (укр)
Кількість скарг громадян до ЄСПЛ фактично не зменшується: хоча станом на 1 січня 2018 року на розгляді ЄСПЛ
перебувало приблизно 7100 скарг до України, що є четвертим показником серед країн-членів Ради Європи, таке зниження
стало можливим внаслідок безпрецедентного рішення «Бурмич та інші проти України», за яким ЄСПЛ викреслив зі свого
реєстру понад 12 тисяч скарг на Україну про системне невиконання рішень національних судів, передавши їх розгляд у
Комітет міністрів. Таким чином, якщо не брати до розгляду групу «Бурмич та інші проти України», то кількість інших
справ у ЄСПЛ проти України лише зросла. У 2017 році Україна виплатила за рішеннями ЄСПЛ майже 1,5 млрд. грн. Отже,
дана робота має на меті з’ясування причини недостатнього захисту прав людини в Україні та розробку пропозицій щодо
покращення у цій сфері. Завданням роботи є аналіз фактичного стану із гарантіями прав людини, аналіз спрямування
скарг до ЄСПЛ та розробку заходів покращення у сфері захисту прав людини. Увага, яка приділяється в демократичних
країнах захисту прав людини, визначає актуальність цієї роботи і необхідність її виконання.

Мета роботи (англ)
The number of citizens' complaints to the ECtHR has not actually diminished: although as of January 1, 2018, the ECtHR was
reviewing approximately 7,100 complaints against Ukraine, the fourth indicator among Council of Europe member states, this
reduction was made possible by the unprecedented Burmich et al. against Ukraine, ”according to which the ECtHR has deleted
from its register more than 12,000 complaints against Ukraine about the systematic failure to comply with national court
decisions, referring them to the Committee of Ministers. Thus, apart from the Burmich et al. V. Ukraine group, the number of
other ECHR cases against Ukraine has only increased. In 2017, Ukraine paid almost UAH 1.5 billion under ECHR decisions. .
Therefore, this paper seeks to identify the cause of the lack of protection of human rights in Ukraine and to develop proposals
for improvement in this area. The objective of the work is to analyze the actual situation with human rights guarantees, to
analyze complaints against the ECtHR and to develop improvements in the field of human rights protection. The attention given
in democratic countries to the protection of human rights determines the relevance of this work and the need for its
implementation.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Захист прав людини в Україні)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Право

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

09.2019

06.2022

Остаточний звіт

Забезпечення конституційних прав громадян в контексті конвенційних
зобов’язань України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15.15
Індекс УДК: 342.7, 342.72/73

8. Заключні відомості
Керівник організації:
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Керівники роботи:
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