Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100336
Відкрита
Дата реєстрації: 12-01-2021
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: 6591060
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 756
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

228.3

2022

251.2

2023

276.5

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00024360
Адреса: вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 9, м. Київ, Київська обл., 01010, Україна
Підпорядкованість: НААНУ
Телефон: 380445219277
Телефон: 521-92-77
Телефон: prezid@naas.gov.ua
E-mail: prezid@naas.gov.ua
WWW: http://naas.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00496797
Підпорядкованість: Нацiональна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Героїв Оборони, буд. 10, м. Київ, 03127, Україна
Телефон: 380442582145
E-mail: dnsgb_uaan@ukr.net
WWW: http://dnsgb.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Сільськогосподарські товариства України як організаційна модель еволюційного розвитку аграрної науки

Назва роботи (англ)
Agricultural societies of Ukraine as an organizational model of evolutionary development of agricultural science

Мета роботи (укр)
Проведення ґрунтовного історичного аналізу та накопичення фактичних даних з організації аграрних дослідницьких
практик в Україні у формі сільськогосподарських товариств, починаючи з другої половини ХІХ ст., механізмів творчості
учених, досвіду самоорганізації, самодіяльності та реалізації ініціатив аграрників, спрямованих на формування
інноваційної моделі розвитку галузі.

Мета роботи (англ)
Carrying out a thorough historical analysis and accumulation of factual data on the organization of agricultural research
practices in Ukraine in the form of agricultural societies, starting from the second half of the 19th century, mechanisms of
scientists' creativity, experience of self-organization, self-activity and farmers' initiatives implementation aimed at forming an
innovative model of the branch development.
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: Наукова продукція: брошура, покажчик
Галузь застосування: аграрна наука

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

Розробка моделі функціонування сільськогосподарських наукових
товариств імперського та радянського періодів
Вивчення досвіду функціонування сільськогосподарських наукових
товариств сучасного періоду
Ефективна структурно-функціональна модель організації аграрної
науки у формі сільськогосподарських товариств

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.51.35
Індекс УДК: 631.115.71

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вергунов Віктор Анатолійович (д. і. н., професор)
Керівники роботи:
Демуз Інна Олександрівна (д. і. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Демуз Інна Олександрівна (Тел.: +38 (067) 606-45-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

