Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103096
Відкрита
Дата реєстрації: 19-09-2019
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
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: 380444067901
Телефон: 380444067475
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: 380444067901
Телефон: 380444067475
E-mail: post@nau.edu.ua
WWW: https://nau.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Захист прав і свобод людини та громадянина (кримінально-правові аспекти)

Назва роботи (англ)
Protection of human and civil rights and freedoms (criminal-legal aspects)

Мета роботи (укр)
Мета дослідження: Здійснити наукові розвідки проблематики стану дотримання та реалізації прав і свобод людини та
громадянина на сучасному етапі розвитку української державності, кримінально-правового захисту прав і свобод людини
та громадянина в Україні та світі. Основні завдання: 1) дослідження сучасної нормативної бази, що регламентує діяльність
правоохоронних та правозастосовних органів в Україні; 2) аналіз діяльності органів адвокатури, прокуратури, нотаріату
щодо її відповідності європейським нормам та стандартам у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина; 3)
дослідження нормативно-правових актів Ради Європи та Європейського Союзу, спрямованих на регулювання діяльності
правоохоронних органів у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина; 4) проведення порівняльного аналізу
кримінального законодавства у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина держав-учасниць Європейського
Союзу та України; 5) підготовка матеріалів для збірки праць з пропозиціями щодо вдосконалення кримінального
законодавства та діяльності правоохоронних та правозастосовних органів з метою гармонізації їх діяльності з
європейськими стандартами у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина; 6) надання пропозицій та
рекомендацій щодо вдосконалення кримінального законодавства та законодавства, що регулює функціонування органів
адвокатури, прокуратури, нотаріату з метою оптимізації їх діяльності у напрямку захисту прав і свобод людини та
громадянина у відповідності до європейських стандартів.

Мета роботи (англ)
Missions: To carry out scientific researches on the problems of the state of observance and realization of human and civil rights
and freedoms at the present stage of development of Ukrainian statehood, criminal legal protection of human and civil rights
and freedoms in Ukraine and in the world. Main tasks: 1) research of the modern normative base regulating the activity of lawenforcement and law-enforcement bodies in Ukraine; 2) an analysis of the activity of the bodies of the advocacy, the
prosecutor's office, the notary on its compliance with European norms and standards in the field of the protection of human and
civil rights and freedoms; 3) study of normative legal acts of the Council of Europe and the European Union aimed at regulating
the activities of law enforcement agencies in the field of the protection of human and civil rights and freedoms; 4) conducting a
comparative analysis of criminal legislation in the field of the protection of human rights and freedoms and the citizen of the
European Union member states and Ukraine; 5) preparation of materials for the assembly of works with proposals for the
improvement of criminal law and the activities of law enforcement and law enforcement agencies in order to harmonize their
activities in accordance with European standards in the protection of human and civil rights and freedoms; 6) the provision of
proposals and recommendations for the improvement of criminal legislation and legislation governing the functioning of the
lawyers, prosecutors and notaries in order to optimize their activities in the protection of human and citizen rights and
freedoms in accordance with European standards.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження стану дотримання та реалізації прав і
свобод людини та громадянина в Україні та світі)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Право

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

09.2019

06.2022

Остаточний звіт

Захист прав і свобод людини та громадянина (кримінально-правові
аспекти)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10, 10.15.15
Індекс УДК: , 342.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ісаєнко Володимир Миколайович (д. б. н., професор)
Керівники роботи:
Лихова Софія Яківна (д. ю. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Слесаренко К.С. (Тел.: +38 (044) 406-75-42)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

