Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100412
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 4
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1

2022

1

2023

1

2024

1

2. Замовник
Назва організації: Університет митної справи та фінансів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39568620
Адреса: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000,
Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567455596
E-mail: amsu.bux@gmail.com
WWW: http://umsf.dp.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Університет митної справи та фінансів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39568620
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Володимира Вернадського, буд. 2/4, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49000,
Україна
Телефон: 380567455596
E-mail: amsu.bux@gmail.com
WWW: http://umsf.dp.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Забезпечення верховенство права в правоохоронній діяльності

Назва роботи (англ)
Ensuring the rule of law in law enforcement

Мета роботи (укр)
Розв’язання комплексної наукової проблеми щодо визначення інтегративної моделі, структури, змісту та функціональних
особливостей застосування принципу верховенства права в удосконаленні діяльності органів дізнання і слідства,
оперативно-розшукової та детективної діяльності, діяльності митних фіскальних та інших правоохоронних органів,
визначення шляхів реформування процесуального ті іншого галузевого законодавства в контексті міжнародних
стандартів та прецедентної практики Європейського Суду з прав людини

Мета роботи (англ)
Solving a complex scientific problem to determine the integrative model, structure, content and functional features of the rule
of law in improving the activities of inquiry and investigation, operational and investigative and detective activities, the activities
of customs, fiscal and other law enforcement agencies, identifying ways to reform procedural and other sectoral legislation in
the context of international standards and case law of the European Court of Human Rights
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Вищі навчальні заклади, також при при підготовці підручників, науково-практичних коментарів,
навчальних та методичних посібників

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

01.2021

12.2024

Остаточний звіт

Забезпечення верховенство права в правоохоронній діяльності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.71, 10.77
Індекс УДК: 34.07; 347.96, 343.2/.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бочаров Дмитро Олександрович (к. ю. н., доц.)
Керівники роботи:
Тертишник Володимир Митрофанович (д. ю. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Марценюк О.О., Мар'ян О.А. (Тел.: +38 (056) 756-05-78)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

