Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200509
Відкрита
Дата реєстрації: 08-07-2022
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: Сумський державний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05408289
Адреса: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380542334058
E-mail: kanc@sumdu.edu.ua
WWW: https://www.sumdu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Сумський державний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05408289
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Римського-Корсакова, буд. 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна
Телефон: 380542334058
E-mail: kanc@sumdu.edu.ua
WWW: https://www.sumdu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Демократія як спосіб забезпечення державою прав людини та децентралізації: правові механізми

Назва роботи (англ)
Democracy as a way for the state to ensure human rights and decentralization: legal mechamisms

Мета роботи (укр)
Дослідження правових механізмів формування та функціонування демократії як основного способу, за допомогою якого
держава забезпечує дотримання і реалізацію прав людини, а також процеси децентралізації, які сьогодні відбуваються в
Україні

Мета роботи (англ)
Resench of legal mechanisms of formation and functioning of democracy as the main way by which the state ensures the
observance and realization of human rights, as well as the processes of decentralization that take place in Ukraine today
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Освоєння правових механізмів демократії, як
способу забезпечення державою прав людини і децентралізації)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: державознавство, теорія держави і права, конституційне право, філософія права

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

09.2022 08.2023

Проміжний звіт

Методологія дослідження правових механізмів: філософський аспект

2

09.2023 08.2024

Проміжний звіт

Децентралізація у юридичному вимірі

3

09.2024 08.2025

Проміжний звіт

Базові інструменти демократії

4

09.2025 08.2026

Проміжний звіт

Захист прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід

5

09.2026 08.2027

Остаточний звіт

Держава як гарант децентралізації та прав людини: типологічна
характеристика

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15.15, 10.15.51, 10.15.05
Індекс УДК: 342.7, 342.3, 342.2; 342.23; 342.24; 342.25; 342.26

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Карпуша Василь Данилович (к. ф.-м. н., доц.)
Керівники роботи:
Сухонос Володимир Вікторович (д. ю. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Остапова О.П. (Тел.: +38 (054) 268-44-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

