Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000227
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.): 4409.586
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1211.425

2023

1453.710

2024

1744.451

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: Інститут історії України Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05416981
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. М. Грушевського, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442796362
Телефон: 380442785278

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Втрачені пам'ятки культури України: досвід каталогізації, вивчення та інформаційної інтеграції в сучасний культурний
простір (ХХ - поч. ХХІ ст.).

Назва роботи (англ)
Lost cultural monuments of Ukraine: experience of cataloging, study and informative integration into the modern cultural space
(XX - early XXI century).

Мета роботи (укр)
Здійснення комплексного аналізу проблеми втрат об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей у контексті
стану збереження пам’яток історії та культури України у ХХ – на поч. ХХІ ст., виявлення та науково-теоретичне
осмислення проблем у галузі охорони, збереження та вивчення пам'яток культури, виявлення і введення у національний і
світовий інформаційний простір відомостей про втрачені за різних історичних обставин об'єктів культурної спадщини,
дослідження комплексу матеріалів з повернення та реституції втрачених вітчизняних культурних цінностей, а також
науково-методичне та організаційне забезпечення підготовки та опублікування матеріалів томів "Зводу пам’яток історії та
культури України".

Мета роботи (англ)
Carrying out a comprehensive analysis of the problem of loss of cultural heritage sites and cultural values in the context of the
state of preservation of historical and cultural monuments of Ukraine in the XX - early XX centuries - XXI century, identification
and scientific-theoretical understanding of problems in the field of protection, preservation and study of cultural monuments,
identification and introduction into the national and world information space of information about lost in different historical
circumstances cultural heritage sites, research of materials on return and restitution of lost domestic cultural values, as well as
scientific-methodical and organizational support for the preparation and publication of materials of the volumes of the
"Collection of Monuments of History and Culture of Ukraine".
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: Методичні документи, Аналітичні матеріали, каталог-довідник, індивідуальна монографія, цикли
статей та інші праці
Галузь застосування: Реалізація державної політики України у сфері охорони та збереження культурної спадщини,
повернення і реституції втрачених та незаконно вивезених культурних цінностей.

Експерти
Рубльов Олександр Сергійович (д.і.н., професор)
Піскун Валентина Миколаївна (д. і. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення науково-методичних засад, концепції і плану
дослідження, збирання і вивчення джерел та літератури, складання
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

бібліографії, підготовка брошури, каталогу-довідника, індивідуальної
монографії, циклів статей, упорядкування матеріалів "Зводу пам’яток
історії та культури України".

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 13.61, 13.09.25, 03.19.21
Індекс УДК: 069.4, 930.85(477):008, 94(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Смолій Валерій Андрійович (д. і. н., професор, академік НАНУ)
Керівники роботи:
Кот Сергій Іванович (д. і. н., старший науковий співробітник)

Відповідальний за подання документів: Ковпаненко Наталя Григорівна (Тел.: +38 (098) 994-75-21)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

