
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U109271

Відкрита

Дата реєстрації: 04-03-2021

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

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: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571570

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

Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України

Телефон: 380674824803

Телефон: 380509416414

3. Виконавець

Назва організації: Одеський державний університет внутрішніх справ

Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571570

Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України

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

Телефон: 380674824803

Телефон: 380509416414

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)



Охорона та захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження

Назва роботи (англ)

Protection and defense of the rights, freedoms and legitimate interests of participants in criminal proceedings

Мета роботи (укр)

розкрити теоретико-правові проблеми реалізації конституційних та спеціальних засад кримінального провадження; - 
з'ясувати проблемні питання реалізації процесуального статусу сторін обвинувачення і захисту в кримінальному 
провадженні: - розкрити функцію судового контролю за дотриманням конституційних прав громадян; - охарактеризувати 
заходи забезпечення кримінального провадження, їх правову визначеність та пропорційність застосування; - здійснити 
аналіз нормативно-правового регулювання підстав і порядку проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій, встановити існуючі проблеми; - розкрити проблемні питання регламентації підстав та порядку 
зупинення, відновлення та закінчення кримінального провадження; - визначити проблеми кримінального провадження за 
участю неповнолітніх; - розкрити проблемні питання кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.

Мета роботи (англ)

to reveal theoretical and legal problems of realization of constitutional and special principles of criminal proceedings; - to clarify 
the problematic issues of realization of the procedural status of the parties to the prosecution and defense in criminal 
proceedings: - to reveal the function of judicial control over the observance of the constitutional rights of citizens; - describe 
the measures to ensure criminal proceedings, their legal certainty and proportionality of application; -to carry out the analysis 
of normative-legal regulation of the bases and the order of carrying out investigative (search) actions and covert investigative 
(search) actions, to establish existing problems; - to reveal problematic issues of regulation of the grounds and procedure for 
suspension, resumption and termination of criminal proceedings; - identify problems of criminal proceedings involving minors; - 
to reveal problematic issues of criminal proceedings against a certain category of persons.

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: Нормативні документи

Галузь застосування: РОзкрити проблемні питання кримінального провадження

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 03.2019 03.2024 Остаточний звіт
Охорона та захист прав, свобод і законних інтересів учасників 
кримінального провадження

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 10.15

Індекс УДК: 342, 343.131



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Аброськін В'ячеслав Васильович (к. ю. н., доц.)

Керівники роботи: 

Тетерятник Ганна Костянтинівна (к. ю. н.)

Відповідальний за подання документів: Домброван Н.В. (Тел.: +38 (067) 906-84-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


