Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002441
Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
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: 6541230
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10875.200
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3900.000

2023

6975.200

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
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: Національна 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)
Логічні, онтологічні та аксіологічні виміри сучасного наукового знання

Назва роботи (англ)
Logical, ontological and axiological dimensions of modern scientific knowledge

Мета роботи (укр)
Виокремлення та аналіз питань логічного, епістемологічного, методологічного, аксіологічного та етичного характеру,
породжені розвитком науки і наукового пізнання в умовах глобалізації, цифровізації, екологічної та антропологічної криз.
Аналіз ролі морально-етичних чеснот науковця і наукових спільнот для оптимізації взаємодії науки і суспільства.
Визначення методологічного та евристичного потенціалу аналітичної філософії для вивчення відповідних вимірів
сучасного наукового знання.

Мета роботи (англ)
Delineation and analysis of logical, epistemological, methodological, axiological, and ethical issues, generated by the
development of modern science and scientific cognition in circumstances of globalization, digitalization, environmental and
anthropological crises. Analysis of the role of moral and ethical virtuesof scholars and research communities for optimization of
relationships between science and society. Identification of methodological potential of analytic philosophy for investigation of
the relevant dimensions of modern scientific knowledge.
Пріоритетний напрям науково-технічної 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, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: викладання у ЗВО, реалізація нових НДР, аналітично-консультативна діяльність на користь органів
державної влади

Експерти
Бойченко Михайло Іванович (д. філос. н., професор)

Маслікова Ірина Ігорівна (к. філос. н., доц.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка науково-методичних засад роботи над темою, проведення
науково-пошукової роботи в архівах та бібліотеках. Апробація
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

результатів дослідження на конференціях, круглих столах. Написання
та підготовка до друку індивідуальних наукових статей за основними
результатами дослідження
Підготовка до друку тексту колективної монографії: «Логічні,

2

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

онтологічні та аксіологічні виміри сучасного наукового знання» (назва
орієнтовна). Підготовка аналітичної записки «Логічні, онтологічні та
аксіологічні виміри сучасного наукового знання» (наука орієнтовна).

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.09.09, 29.01.11, 87.03.07, 02.21
Індекс УДК: 001(091), 53:001.12/.18, 504.009, 16

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Єрмоленко Анатолій Миколайович (д. філос. н., член-кор.НАН України, професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Гардашук Тетяна Василівна (д. філос. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Іщенко Г.О. (Тел.: +38 (044) 278-10-87)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

