Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002439
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.): 4800.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2200.000

2023

2600.000

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 археології Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417163
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: проспект Героїв Сталінграда, буд. 12, м. Київ, 04210, Україна
Телефон: 380444182775
Телефон: 380444183306

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Ранньодержавні центри Подесення: Виповзів та Шестовиця

Назва роботи (англ)
Early State Centers: Vypovziv and Shestovytsya

Мета роботи (укр)
Метою роботи є комплексний аналіз просторової структури Шестовицького та Виповзівського археологічних комплексів
(кінець ІХ - початок ХІ ст.), розташованих на р. Десна та впровадження до наукового обігу раніше невідомих результатів
археологічних досліджень. На основі аналізу матеріалів новітніх досліджень буде розглянуто усі складові просторової
структури пам’яток, визначено хронологічні періоди їх існування, з’ясовано рівень розвитку сільського господарства,
торгівлі, ремесел та промислів, соціальну структуру та склад населення.

Мета роботи (англ)
The aim of the work is a comprehensive analysis of the spatial structure of Shestovytsya and Vypov archaeological complexes
(the end of 9th - beginning of 11th century), located on the Desna River. Also, an introduction into scientific circulation of
previously unknown results of archaeological researches. Based on the analysis of the latest research, all components of the
spatial structure of these sites will be considered, chronological periods of their existence will be determined, the level of
development of agriculture, trade, crafts and handicrafts, social structure and population will be clarified.
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: монографічне дослідження
Галузь застосування: Гуманітарні науки, археологія України

Експерти
Івакін Всеволод Глібович (к. і. н.)
Андрощук Федір Олександрович (д. і. н.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Топографічна та планіграфічна структура Виповзівського та
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

Шестовицького археологічних комплексів. Підготовка проміжного
звіту з вионання проєкту.
Підготовка аналітичної текстової частини проєкту. Підготовка

2

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

колективної монографії "Ранньодержавні центри Подесення:
Шестовиця та Виповзів" до друку. Підготовка заключного звіту з
виконання проєкту.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.41
Індекс УДК: 902, 902.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Чабай Віктор Петрович (д. і. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Моця Олександр Петрович (д.і.н., професор, член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Манігда О.В. (Тел.: +38 (044) 418-61-02)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

