Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002520
Відкрита
Дата реєстрації: 11-05-2022
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: 2201040
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3658.853
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1138.118

2023

1218.924

2024

1301.811

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Науково-дослідний інститут українознавства
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39372167
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Ісаакяна, буд. 18, м. Київ, 01135, Україна
Телефон: 380979863144

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Етногенез українського народу у світлі сучасних наукових даних та методологічних підходів

Назва роботи (англ)
Ethnogenesis of the Ukrainian people in the light of modern scientific data and methodological approaches

Мета роботи (укр)
Формування джерельних, історіографічних, методологічних підвалин для концепційного розв’язання проблеми
походження

українського

народу

на

сучасному

етапі

та

практична

реалізація

цього

завдання

на

підставі

міждисциплінарного синтезу наявних наукових даних.

Мета роботи (англ)
Formation of source, historiographical, methodological foundations for the conceptual solution of the problem of the origin of
the Ukrainian people at the present stage and the practical implementation of this task on the basis of interdisciplinary synthesis
of available scientific data.
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: Наукова концепція, наукова теорія, монографії, статті, доповіді на наукових конференціях
Галузь застосування: Система гуманітарної науки, освіти, культури, державотворення

Експерти
Ворончук Ірина Олексіївна (д. і. н.)
Гай-Нижник Павло павлович (д.і.н.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Засадничо-методологічний. Формування наукової тематики за
напрямами проєкту, визначення й оновлення системи критеріїв, засад
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

і методологічних підходів, опрацювання новітньої історіографії
проблеми, здійснення першого етапу конкретно-історичних
досліджень.
Проблемно-історичний. Поглиблене здійснення конкретно-

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

історичних та узагальнюючих досліджень відповідно до наукових
напрямів авторів проєкту, оформлення системи концепційних рішень
за напрямами.
Концепційно-узагальнюючий. Завершальний етап конкретно-

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

історичних досліджень, здійснення концепційного узагальнення,
апробації та представлення результатів проєкту.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.19.21
Індекс УДК: 94(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Наливайко Сергій Степанович (к. і. н.)
Керівники роботи:
Наливайко Сергій Степанович (к. і. н.)

Відповідальний за подання документів: Власенко Світлана Іванівна (Тел.: +38 (067) 500-98-56)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

