Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000238
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.): 5113.647
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1226.722

2022

1668.162

2023

2218.763

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)
Криза довкілля як етико-екзистенційний виклик сучасності

Назва роботи (англ)
Environmental crisis as an ethical and existential challenge of modernity

Мета роботи (укр)
Метою дослідження є вивчення змісту, характеру та особливостей застосування етичного нормативізму за умов сучасної
екологічної кризи. Традиційно етика й мораль виступали діагностами й модераторами царини міжлюдських взаємин.
Сьогодні, коли негативний вплив людини на довкілля має катастрофічні наслідки і ставить під питання самозбереження
людства, постає питання про переоцінку засадничих моральних принципів ставлення людини до навколишнього світу.

Мета роботи (англ)
The aim of the research is to study the content, nature and features of the application of ethical normativism in the current
environmental crisis. Traditionally, ethics and morality have been diagnosticians and moderators of the realm of interhuman
relations. Today, when the negative impact of man on the environment has catastrophic consequences and calls into question
the self-preservation of mankind, the question arises of re-evaluating the basic moral principles of human's attitude to the world.
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
Менжулін Вадим Ігорович (д. філос. н., професор)
Додонова Віра Іванівна (д. філос. н., професор)

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

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

Криза довкілля як етико-екзистенційний виклик сучасності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.21.45.03, 13.07.25.15, 87.01.11, 02.51.11
Індекс УДК: 17.001.57;504:17;614.253, 008:165.742:572, 504:001.12/.18, 17:001.12

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Єрмоленко Анатолій Миколайович (д.філос.н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Мулярчук Євген Іванович (д. філос. н.)

Відповідальний за подання документів: Є.І. Мулярчук (Тел.: +38 (044) 278-06-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

