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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: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 275
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

275

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417058
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: Голосіївський пр-т, 3, м. Київ, Київська обл., 03039, Україна
Телефон: 0445255602
Телефон: 0445258104
E-mail: library@nbuv.gov.ua
WWW: http://www.nbuv.gov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Інформаційний чинник та соціокультурні механізми трансформацій суспільного ідеалу

Назва роботи (англ)
Information cause and socio-cultural mechanisms of transformations of the social ideal

Мета роботи (укр)
Зважаючи на важливість проективної ролі суспільного ідеалу в процесах державотворення та з огляду на
трансформаційний стан сучасного українського суспільства, метою дослідження є виявлення кореляції суспільних
уявлень і очікувань щодо моделі українського суспільства і держави із станом інтелектуальних рефлексій щодо
соціального ідеалу. Проведення науково-дослідної роботи передбачає з’ясування інформаційних та соціокультурних
механізмів формування, трансформації та трансляції суспільних уявлень про національний проект та відповідний йому
ідеал. Дослідження має на меті визначити основні напрямки і умови зміцнення національної ідентичності та
підпорядкування політичних процесів суспільним інтересам, напрацювання основних заходів із переформатування
ієрархії суспільних інтересів у процесі загальнонаціонального діалогу щодо стратегії розвитку України.

Мета роботи (англ)
Since the role of the social ideal in the processes of state formation and the transformational state of modern Ukrainian society
is important, the study aims are to find how social ideas and expectations about the model of Ukrainian society and state
correlate with the intellectual reflections on the social ideal. The research involves the elucidation of information and sociocultural mechanisms of formation, transformation, and translation of public ideas about the national project and its
corresponding ideal. The research aims to find the main directions and conditions for strengthening national identity and
subordination of political processes to public interests, development of basic measures for reformatting the hierarchy of public
interests in the process of a national dialogue on Ukraine's development strategy.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика

Експерти
Мищак Іван Миколайович (д. і. н., с.н.с.)
Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна (к. ю. н., с.н.с.)

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

04.2020 12.2020

Остаточний звіт

Інформаційний чинник та соціокультурні механізми трансформацій
суспільного ідеалу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 11.15.25, 13.11.22, 13.11.46, 13.15.51, 04.21.51
Індекс УДК: 323, 008:14, 008:323.17, 351.85, 316.42

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дубровіна Любов Андріївна (д. і. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Дубровіна Любов Андріївна (д. і. н., член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Половинчак Ю.М. (Тел.: +38 (096) 456-93-80)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

