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Державний реєстраційний номер: 0122U200557
Відкрита
Дата реєстрації: 19-07-2022
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: 654 1030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 14361.300
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2023

4602.300

2024

4827.800

2025

4931.200

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 української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського Національної академії наук
України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16292950
Підпорядкованість: Національна 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)
Ділове і приватне листування в Україні та його інформаційне наповнення (перша половина ХХ ст.)

Назва роботи (англ)
Business and private correspondence in Ukraine and its information content (first half of the 20th century).

Мета роботи (укр)
Мета роботи висвітлення дієвої участі окремих осіб у важливих державотворчих процесах у добу Української революції та
міжвоєнний період, осмислення ними сутності процесів, які відбувалися, бачення перспектив України як держави.
Показати на прикладі ділового та приватного листування як російські більшовики намагалися різними способами
упокорити українців, а непокірних чи навіть тих, які свого часу підтримали більшовицьку владу, проте виявилися
«відпрацьованим матеріалом», знищували упродовж першої половини ХХ ст.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work: highlighting the effective participation of some persons in important state-building processes during
the Ukrainian revolution and the interwar period, their understanding of the essence of the processes that took place, vision of
the prospects of Ukraine as a state. Show on the example of business and private correspondence how the Russian Bolsheviks
tried to subjugate the Ukrainians in various ways, and the disobedient ones or even those who at one time supported the
Bolshevik government, but turned out to be «used material», were destroyed during the first half of the 20th century.
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: Монографія, збірники документів, довідник
Галузь застосування: Вищі навчальні заклади, державні, наукові установи

Експерти
Ковалевська Ольга Олегівна (д. і. н.)
Антонюк Тетяна Дмитрівна (д. і. н.)

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

01.2023

12.2025

Остаточний звіт

Ділове і приватне листування в Україні та його інформаційне
наповнення (перша половина ХХ ст.).

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.81.21
Індекс УДК: 902:911, 930.2:(044.2/.4)(477)"19"

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Папакін Георгій Володимирович (д.і.н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Піскун Валентина Миколаївна (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.

