Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111295
Відкрита
Дата реєстрації: 01-06-2021
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 225.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

225.000

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 політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16394076
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, буд. 8, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: 380442857311
Телефон: 380442866261
WWW: http://ipiend.gov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Ієрархія цінностей серед населення Сходу та Півдня України:етнополітичний аспект в умовах російської агресії

Назва роботи (англ)
Hierarchy of values among the population of the East and South of Ukraine: ethnopolitical aspect in the conditions of Russian
aggression

Мета роботи (укр)
Аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на динаміку ціннісних преференцій населення Сходу та Півдня України як
головних векторів гібридної російської агресії; напрацювання пропозицій і рекомендацій для державного управлінського
менеджменту, моделювання і реалізації ефективної етнонаціональної політики.

Мета роботи (англ)
Аnalysis of the influence of internal and external factors on the dynamics of value preferences of the population of the East and
South of Ukraine as the main vectors of hybrid Russian aggression; development of proposals and recommendations for public
administration management, modeling and implementation of effective ethno-national policy.
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: Методи, теорії
Галузь застосування: державне управління

Експерти
Капелюшний Валерій Петрович (д. і. н., професор)
Явір Віра Анатоліївна (д. політ. н., к.політ.н.)

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

05.2021

12.2021

Остаточний звіт

Ієрархія цінностей серед населення Сходу та Півдня
України:етнополітичний аспект в умовах російської агресії

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 11.07.25
Індекс УДК: 32:316.752; 32:001.3, 316.752:323.1(477.52/7)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рафальський Олег Олексійович (д. і. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Войналович Віктор Анатолійович (д.політ.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Перевезій Віталій Олександрович (Тел.: +38 (044) 285-70-49)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

