Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000117
Відкрита
Дата реєстрації: 09-01-2022
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: 654 1030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 11468.591
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

560.595

2022

2951.491

2023

3952.597

2024

4003.908

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 філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417012
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Трьохсвятительська, буд. 4, м. Київ, 01001, Україна
Телефон: 380442780605
Телефон: 380442786366
Телефон: 380442788074
E-mail: if-ukr@i.ua
WWW: https://www.filosof.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Історіографія філософії в Україні ХХ – початку ХХІ ст.

Назва роботи (англ)
Historiography of philosophy in Ukraine in the XX - early XXI centuries.

Мета роботи (укр)
Встановити провідні тенденції і проблеми розвитку історіографії філософії в Україні ХХ – початку ХХІ століття, чинники,
які обумовили розвиток і трансформацію історіографічних практик та настанов, сформувати обґрунтоване бачення місця
історії філософії як галузі дослідження та навчальної дисципліни у становленні та розвитку української філософської
традиції, окреслити перспективи розвитку історії філософії як галузі дослідження та навчальної дисципліни в Україні.

Мета роботи (англ)
To establish the leading trends and problems of historiography of philosophy in Ukraine XX - early XXI century, the factors that
led to the development and transformation of historiographical practices and presuppositions, to form a argumentative vision of
the history of philosophy as a field of research and discipline in founding and developing Ukrainian philosophical tradition,
delineate the perspective of the development of the history of philosophy as a field of research and academic discipline in
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: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: викладання у ЗВО, реалізація нових НДР, аналітично-консультативна діяльність на користь органів
державної влади

Експерти
Руденко Сергій Валерійович (д.філос.н., доц.)

Кононенко Тарас Петрович (д. філос. н., доц.)

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

10.2021

09.2024

Остаточний звіт

Історіографія філософії в Україні ХХ – початку ХХІ ст.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.01.79.05, 76.01.33.11, 03.81.03, 02.91.21
Індекс УДК: 69:378, 61(075.8/.9), 930.1, 1(091)(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Єрмоленко Анатолій Миколайович (д.філос.н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Йосипенко Сергій Львович (д.філос.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Волковський Володимир Павлович (Тел.: +38 (068) 073-09-57)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

