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Відкрита

Дата реєстрації: 15-08-2016

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: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571570

Адреса: вул. Успенська, 1, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна

Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України

Телефон: 0509416414

Телефон: 0674824803

3. Виконавець

Назва організації: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571570

Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України

Адреса: вул. Успенська, 1, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна

Телефон: 0509416414

Телефон: 0674824803

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)



Соціально-гуманітарні пріоритети правоохоронної діяльності у контексті реформаційних процесів в Україні

Назва роботи (англ)

Social and humanitarian advantages of low enforcement activity in the context of reform process in Ukraine

Мета роботи (укр)

Дослідити зв'язок ціннісних параметрів діяльності правоохоронних органів з соціальними проблемами, які турбують 
сучасне українське суспільство, що дає змогу більш детально з'ясувати ті засади, на яких грунтується діяльність 
правоохоронних органів, а також визначити перспективи подальшого розвитку держави і, відповідно, перспективи та 
пріоритети розвитку правоохоронної діяльності. Результати дослідження планується викласти у вигляді розділів 
загальнокафедрального монографічного дослідження, наукових статей, виступів на конференціях та наукових семінарах 
різного рівня.

Мета роботи (англ)

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем 
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: 

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Випуск іншого виду продукції

Галузь застосування: Навчально-виховний процес вищих навчальних закладів

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 07.2016 07.2021 Остаточний звіт
Соціально-гуманітарні пріоритети правоохоронної діяльності у 
контексті реформаційних процесів в Україні

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 11.15

Індекс УДК: 321; 323, 17.021.3 : 321.01(477)



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Албул Сергій Володимирович (к. ю. н., доц.)

Керівники роботи: 

Надибська Оксана Ярославівна

Відповідальний за подання документів:  (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


