Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104893
Відкрита
Дата реєстрації: 13-11-2020
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: 2201300
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 950.17
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

950.17

2. Замовник
Назва організації: Національний фонд досліджень України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42734019
Адреса: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, Київська обл., 01001, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442981622

3. Виконавець
Назва організації: Інститут соціології Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02030293
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Шовковична, буд. 12, м. Київ, Київська обл., 01021, Україна
Телефон: 380442557107
Телефон: 380442557696
E-mail: i-soc@i-soc.org.ua
WWW: https://i-soc.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Соціальні наслідки пандемії COVID-19 в контексті суспільної трансформації в Україні: соціологічний підхід

Назва роботи (англ)
Social consequences of COVID-19 pandemic in the context of societal transformation in Ukraine: sociological approach

Мета роботи (укр)
Вивчення та моніторинг соціальних наслідків пандемії COVID-19 в їх соціально-структурних, суспільно-політичних,
соціально-психологічних та соціокультурних проявах в Україні і здійснення розгорнутого аналізу викликів, ризиків, а
також і нових перспектив соціального досвіду для сталого демократичного та соціального розвитку країни за допомогою
соціологічних теоретичних та емпіричних методів та на основі соціологічних емпіричних даних.

Мета роботи (англ)
The aim of the project is to examine social consequences of the COVID-19 pandemic in its sociopolitical, socio-structural, sociopsychological and sociocultural dimensions and to analyze the social effects of the pandemic, its risks and also the prospects of
new social experience for a stable social and democratic development Ukraine. The study will be conducted via using
sociological theoretical and empirical methods and on the base of sociological empirical data.
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: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: державна політика, науково-дослідницька та екпертна діяльність, викладання у вищій школі

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Ситуаційний аналіз стану та динаміки змін щодо COVID-19 в Україні.
1

10.2020

12.2020

Остаточний звіт

Підготовчий етап до проведення комплексного соціологічного
дослідження

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 04.51.69
Індекс УДК: 316.334:61, 316.334:61

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ворона Валерій Михайлович (д. е. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Степаненко Віктор Петрович (д. соц. н.)

Відповідальний за подання документів: Степаненко Віктор Петрович (Тел.: +38 (050) 448-85-55)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

