Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200334
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2022
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.): 17845.158
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

4902.516

2023

5883.019

2024

7059.623

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 історії України Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05416981
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. М. Грушевського, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442796362
E-mail: sekretar@history.org.ua
WWW: http://history.org.ua/uk

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Україна в геопросторі середньовічної і ранньомодерної цивілізацій: горизонти суверенізації, ідентифікаційні та
соціокультурні контексти

Назва роботи (англ)
Ukraine in the geospace of medieval and early modern civilizations: horizons of sovereignty, identification, and socio-cultural
contexts

Мета роботи (укр)
Представлення багатовимірної моделі історичних практик облаштування суспільного простору із врахуванням
комплексної взаємодії геотериторіальних, геоекономічних, геокультурних та геополітичних факторів, які впливали на
інтенсифікацію процесів культурної та політичної самоідентифікації українців, визначали спрямованість та зміст їх націєта державотворчих проектів, примат національного або ж корпоративного інтересу в стратегіях геополітичної взаємодії

Мета роботи (англ)
To present a multidimensional model of historical practices of public space, taking into account the complex interaction of
geoterritorial, geoeconomic, geocultural, and geopolitical factors that influenced the intensification of cultural and political selfidentification of Ukrainians that determined the direction and the content of their national and state projects, the primacy of
national or corporal interest in the strategies of geopolitical interaction
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: Соціогуманітарна сфера, наука, освіта

Експерти
Реєнт Олександр Петрович (д.і.н., професор)

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

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Україна в геопросторі середньовічної і ранньомодерної цивілізацій:
горизонти суверенізації, ідентифікаційні та соціокультурні контексти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.09.25, 03.09.31
Індекс УДК: 94"04/14", 94"15/18", 947.04(Укр.)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Смолій Валерій Андрійович (д.і.н., акад.)
Керівники роботи:
Смолій Валерій Андрійович (д.і.н., акад.)

Відповідальний за подання документів: Матях Валентина Миколаївна (Тел.: +38 (067) 420-68-85)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

