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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.): 11308.942
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3106.852

2023

3728.223

2024

4473.867

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)
Україна в умовах "перебудови" 1985 - 1991 рр.: практики соціального оновлення

Назва роботи (англ)
Ukraine in the conditions of "perestroika" 1985-1991: social renewal practices.

Мета роботи (укр)
Мета даного дослідження: проаналізувати різноманітні практики оновлення українського радянського суспільства (і
реальні, й імітативні), що реалізовувалися представниками різних соціальних груп в умовах "перебудови" (1985 - 1991) та
привели до відновлення незалежності України у 1991 р.

Мета роботи (англ)
The purpose of the study: to analyze the various practices of renewal of Ukrainian Soviet society, which were embodied by
representatives of various social groups in the period of "perestroika" (1985 - 1991) and contributed to the restoration of
Ukraine's independence in 1991.
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: нові наукові знання, викладені у публікаціях
Галузь застосування: історичні науки, сфера внутрішньої політики

Експерти
Колесник Віктор Федорович (д.і.н., професор, член-кор.)
Дубровіна Любов Андріївна (д. і. н., член-кор.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка науково-методологічних засад дослідження, опрацювання
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

бібліографії, історіографії та джерел, написання наукових статей та
монографій.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.09
Індекс УДК: 94, 94(477):32+316.4 "1985/1991"

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Смолій Валерій Андрійович (д.і.н., академік НАН України)
Керівники роботи:
Даниленко Віктор Михайлович (д.і.н., член-кор.)
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