Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200516
Відкрита
Дата реєстрації: 11-07-2022
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: 0301080
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 14552.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

14552.000

2. Замовник
Назва організації: Державне управління справами
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00037256
Адреса: вулиця Банкова, буд. 11, м. Київ, 01220, Україна
Підпорядкованість: Адміністрація Президента України
Телефон: 380442556528
WWW: http://www.dus.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний інститут стратегічних досліджень
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14282798
Підпорядкованість: Державне управління справами
Адреса: вул. Пирогова, буд. 7-а, м. Київ, 01030, Україна
Телефон: 380442345007
Телефон: 380442345981

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Українське суспільство воєнного часу: політична і громадська активність та соціогуманітарний розвиток

Назва роботи (англ)
Ukrainian society in time of war: political and civic activity and socio-humanitarian development

Мета роботи (укр)
Вивчення шляхів посилення стійкості та згуртованості українського суспільства, розвитку співпраці політичних інститутів
та інститутів громадянського суспільства, бізнесу для вирішення поточних соціогуманітарних завдань в умовах збройної
агресії РФ. Визначення основних завдань організації ефективного функціонування інститутів державного управління та
органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Дослідження збитків, завданих культурній галузі України, та
розробка стратегії з її відновлення. Пошук шляхів притягнення РФ до відповідальності за руйнування культурної
спадщини України. Аналіз етнополітичних процесів та державно-релігійних відносин в умовах війни. Дослідження
висвітлення суспільно-політичних процесів в Україні в іноземних ЗМІ

Мета роботи (англ)
Studying ways to strengthen the stability and cohesion of Ukrainian society, the development of cooperation between political
institutions and institutions of civil society as well as business to solve current socio-humanitarian tasks in the context of
Russia’s armed aggression. Ascertainment of the main objectives regarding the organization of the effective functioning of state
administration institutions and local self-government bodies during martial law. Examination of the damage to the cultural
realm of Ukraine and the development of a strategy for its recovery. Searching for ways to hold the Russian Federation
accountable for the destruction of Ukraine's cultural heritage. Analysis of ethnopolitical processes and state-religion relations
during the war. Examination of the coverage of Ukraine’ssocio-political processes in foreign mass media
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: соціальна політика, гуманітарний розвіток

Експерти
Тищенко Юлія Анатоліївна

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Українське суспільство воєнного часу: політична і громадська
активність та соціогуманітарний розвиток

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 19.45.91
Індекс УДК: 654.19(4/9); 002.2(4/9), 316.3 (477)”364”: 316.42

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Богомолов Олександр Вікторович (д. філол. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Тищенко Юлія Анатоліївна

Відповідальний за подання документів: Янішевський Сергій Олександрович (Тел.: +38 (044) 286-19-59)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

