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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.): 263.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

263.000

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 філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417012
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442780605
Телефон: 380442786366
Телефон: 380442788074
E-mail: if-ukr@i.ua
WWW: https://www.filosof.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Загальнолюдські цінності та трансформаційні процеси в Україні

Назва роботи (англ)
Universal values and transformation processes in Ukraine

Мета роботи (укр)
XXI століття з новою силою активізувало важливість універсальних, вічних цінностей, які є інваріантами людського
існування. Автори ставлять за мету дослідити інтелектуальні стратегії сучасного світу, які пов'язані з характерним
принципом

пріоритетності

загальнолюдських

цінностей.

Наразі

загальнолюдські

цінності

активізуються

в

плюралізованому сповненому конфліктів і дисенсусів світі, не стільки в своїх абстрактних проявах, скільки в
персоналістичних та етичних іпостасях. Тому ставиться завдання осмислити останні в історико-філософському аспекті
та як вони представлені в сучасній філософській думці, а також прочитати загальнолюдські цінності в персоналістичному
ключі, тобто з точки зору персони або особистості, яка є відповідальною і може репрезентувати культуру свого народу,
свою націю, свою епоху і тим самим маніфестувати індивідуальну іпостась універсального досвіду.

Мета роботи (англ)
The 21st century has intensified with renewed vigor the importance of universal, eternal values that are invariants of human
existence. The authors aim to explore the intellectual strategies of the modern world, which are associated with the
characteristic principle of the priority of universal values. At present, universal values become more actual in a pluralized world
full of conflicts and dissent, not only in their abstract manifestations but also in personalistic and ethical hypostases. Therefore,
the task is to comprehend these dimensions of values in the historico-philosophical aspect and how they are presented in
modern philosophical thought, as well as to read universal values in a personalistic way, i.e. from a view of a person or individual
which is responsible and able to represent the culture of one's people, one's nation, one's epoch and thus manifest the individual
hypostasis of universal experience.
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: Методи, теорії

Галузь застосування: Дослідження та розробки в галузі філософських наук

Експерти
Рижко Володимир Антонович (д.філос.н., професор)
Загороднюк Валерій Петрович (д.філос.н., професор)

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

04.2021

12.2021

Остаточний звіт

Загальнолюдські цінності та трансформаційні процеси в України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 13.07.27.17, 13.09.15.19, 15.41.31, 04.21.31
Індекс УДК: 316.73, 316.722;008:316.325, 316.752/.754, 316.752/.754

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Єрмоленко Анатолій Миколайович (д. філос. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Єрмоленко Анатолій Миколайович (д. філос. н., професор, член-кор.)
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