Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000240
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 22320.566
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

5753.892

2023

7470.060

2024

9096.614

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01061, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 21570552
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Леонтовича, буд. 5, м. Київ, 01054, Україна
Телефон: 380442354499
E-mail: office.ivinanu@nas.gov.ua
E-mail: ivinanu@gmail.com
WWW: http://ivinas.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Історичні засади та виміри соціально-економічного поступу пострадянських країн

Назва роботи (англ)
Historical principles and dimensions of the socio-economic process of post-Soviet countries

Мета роботи (укр)
Полягає у з’ясуванні впливу історичного спадку на характер і спрямованість розвитку економіки та суспільних відносин
пострадянських країн, а також виокремленні чинників, які вплинули на вироблення власних парадигм реформування,
розкритті регіонального й глобального вимірів їх поступу.

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to clarify the impact of historical heritage on the nature and direction of economic and social relations of
post-Soviet countries, as well as to identify factors that influenced the development of their own paradigms of reform, regional
and global dimensions of their progress.
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: 73.20.2. Дослідження і розробки в галузі суспільних наук

Експерти
Мартинов Андрій Юрійович (д. і. н., професор)
Потєхін Олександр Володимирович (д. і. н., старший науковий співробітник)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

Історичні засади та виміри соціально-економічного поступу
пострадянських країн

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.09.03
Індекс УДК: 94, 94:323.2+330.34+316.422(47+57)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кудряченко Андрій Іванович (д. і. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Бульвінський Андрій Григорович (к. і. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Сафар’янс Євгеній Валерійович (Тел.: +38 (044) 235-44-99)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

