Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111451
Відкрита
Дата реєстрації: 10-06-2021
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: 654 1030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 12244.984
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3578.544

2023

4136.400

2024

4530.040

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01030, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442350981
Телефон: 380442262341
Телефон: www.nas.gov.ua
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського Національної академії наук
України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16292950
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442790863
E-mail: inst_archeos@ukr.net
WWW: http://archeos.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Історіографічний процес в західноукраїнському регіоні у ХVІІІ – ХХ ст.: постаті, тематика, видання

Назва роботи (англ)
Historiographical process in the western Ukrainian region in the 18 –20thcenturies: personages, themes, editions

Мета роботи (укр)
Дослідження основних тенденцій історіографічного процесу на українських землях упродовж ранньомодерного та
модерного періодів. Опрацювання творчоїспадщини основного історичного твору львівського хроніста Яна Томаша
Юзефовича. Виявлення, вивчення, археографічне опрацювання та впровадження до наукового обігу джерел до соціальної
та економічної історії, зокрема ремісничих цехівранньомодерного періоду у Львові. Опрацювання творчої спадщини
відомого українського тюрколога міжвоєнного періоду Євгена Завалинського. Впровадження в науковий обіг листування
учнів Михайла Грушевського: Степана Томашівського та Івана Кревецького. Виявлення та публікація сучасних матеріалів
муніципальної геральдики та прапорництва України. Виявлені історичні та історіографічні джерела буде піддано
комплексному джерелознавчому аналізу й археографічному опрацюванню. Конкретним результатом виконання проекту
стане підготовка ряду тематичних документальних збірників та історіографічних досліджень.

Мета роботи (англ)
To study the main trends of the historiographical process in the Ukrainian lands during the early modern and modern periods.
Research study of the main historical work of the Lviv chronicler Jan Tomasz Józefowicz. Archeographic studyand introduction
to the scientific circulation of a source for social and economic history, in particular craft guilds of the early modern period in
Lviv. Study of the creative heritage of the famous Ukrainian Turkologist of the interwar period YevhenZavalinsky. Introduction
into scientific circulation ofcorrespondencebetween StepanTomashivsky and Ivan Krevetsky, who were students of
MykhailoHrushevsky. Publication of modern materials of municipal heraldry and ensign of Ukraine. The identified historical and
historiographical sources will be subjected to a comprehensive source analysis and archeographicstudy. The concrete result of
the project will be the research worksof a number of thematic documentary collections and historiographical studies.
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: Монографії, збірники документів, картографічне видання

Галузь застосування: Науково-дослідні установи, вищі навчальні заклади гуманітарного профілю, органи
самоврядування, наукові бібліотеки, музеї

Експерти
Войтович Леонтій Вікторович (д. і. н., професор)
Гелей Степан Дмитрович (д. і. н., професор)

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Історіографічний процес в західноукраїнському регіоні у XVIII–XX ст.:
постаті, тематика, видання

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.81.21
Індекс УДК: 902:911, 930.2:(477.8) ”17/19”

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Папакін Георгій Володимирович
Керівники роботи:
Капраль Мирон Миколайович (д.і.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Бурім Д.В. (Тел.: +38 (044) 279-08-63)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

