Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200248
Відкрита
Дата реєстрації: 13-06-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 3601070
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 413.980
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

413.980

2. Замовник
Назва організації: Міністерство юстиції України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00015622
Адреса: вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380443642393
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua
WWW: https://minjust.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02883096
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Адреса: вул. Смоленська, буд. 6, м. Київ, 03057, Україна
Телефон: 380442002910
Телефон: 380442002911
E-mail: info@kndise.gov.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка методики «Методи та методичні підходи, які застосовуються при проведенні судових економічних експертиз»

Назва роботи (англ)
Development of a methodology “Methods and methodological approaches used in the conduct of forensic economic
examinations”

Мета роботи (укр)
Метою роботи є визначення загальних методичних засад щодо проведення досліджень з метою надання практичної
допомоги судовим експертам, поліпшення якості та скорочення строків проведення експертних досліджень.

Мета роботи (англ)
The work aims to determine the general methodological principles for researching to provide practical assistance to forensic
experts, improve the quality and reduce the time for conducting expert research.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Експерти
Богачова Олена Віталіївна

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Розробка методики «Методи та методичні підходи, які застосовуються
при проведенні судових економічних експертиз»

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.85.31
Індекс УДК: 343.98

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рувін Олександр Григорович (д. ю. н.)
Керівники роботи:
Маркіна Оксана Олександрівна

Відповідальний за подання документів: Колонюк Віктор Петрович (Тел.: +38 (044) 200-29-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

