Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002369
Відкрита
Дата реєстрації: 20-04-2022
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070803
Адреса: вул. 600-річчя, буд. 21, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21021, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380432508930
Телефон: 380432508778
E-mail: rector@donnu.edu.ua
WWW: http://www.donnu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070803
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. 600-річчя, буд. 21, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21021, Україна
Телефон: 380432508930
Телефон: 380432508778
E-mail: rector@donnu.edu.ua
WWW: http://www.donnu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Правові механізми забезпечення, охорони і захисту прав людини

Назва роботи (англ)
Legal mechanisms for ensuring, protection and defense of human rights

Мета роботи (укр)
Мета дослідження – обґрунтування нових пропозицій щодо удосконалення правового механізму забезпечення, охорони і
захисту прав людини, зокрема, і в кризових, надзвичайних ситуаціях, в умовах збройного конфлікту; визначення
перспектив та основних напрямів розвитку чинного законодавства.

Мета роботи (англ)
The purpose of the research is to substantiate new proposals for improving the legal mechanism for ensuring, protecting and
defending human rights, in particular, in crises, emergencies, in armed conflict; determining the prospects and main directions
of development of current legislation.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Удосконалення правового механізму забезпечення,
охорони і захисту прав людини в Україні)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 85.42 Вища освіта; 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і
гуманітарних наук; 69.10 Діяльність у сфері права

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

04.2022

03.2024

Остаточний звіт

Правові механізми забезпечення, охорони і захисту прав людини

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15, 10.15.15, 10.15.15.05, 10.77.01, 10.79.01
Індекс УДК: 342, 342.7, 342.72/73, 343.2/.7, 343.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Хаджинов Ілля Васильович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Турченко Ольга Григорівна (к. ю. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: РАДІО Сергій Вікторович (Тел.: +38 (095) 397-43-17)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

