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Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний транспортний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070915
Адреса: вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, м. Київ, 01010, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442808203
Телефон: 380442808765
E-mail: general@ntu.edu.ua
WWW: http://www.ntu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний транспортний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070915
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, м. Київ, 01010, Україна
Телефон: 380442808203
Телефон: 380442808765
E-mail: general@ntu.edu.ua
WWW: http://www.ntu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Історія української державності: суспільно-політичний, соціально-економічний, військовий, культурний, мовний та
загальноєвропейський контексти

Назва роботи (англ)
History of ukrainian statehood: socio-political, socio-economic, military, cultural, language and general european

Мета роботи (укр)
Мета роботи – полягає у комплексному дослідженні процесу становлення та розвитку української державності в
контексті суспільно-політичної, соціально-економічної, військової, культурної, мовної та загальноєвропейської складової
з метою створення нової концептуальної схеми та визначення перспектив подальшого історичного розвитку української
держави.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is a comprehensive study of the formation and development of Ukrainian statehood in the context of
socio-political, socio-economic, military, cultural, linguistic and European component in order to create a new conceptual
scheme and identify prospects for further historical development of the Ukrainian state.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальні наукові дослідження з найбільш
важливих проблем розвитку української державності.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Наукові публікації
Галузь застосування: Освіта; Культура; Історія.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Історія української державності: суспільно-політичний, соціально1

01.2021

12.2021

Остаточний звіт

економічний, військовий, культурний, мовний та
загальноєвропейський контексти

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 16.21.13, 17.09, 72.15.57, 78.27.51, 03.19.21, 04.51.55, 28.29.64
Індекс УДК: 81:159.946.3, 82(091), 339.9:63.000.32, 355/359(477), 94(477), 316.334:81, 004.81

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Славінська Олена Сергіївна (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Автушенко Ірина Борисівна (д.і.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Георгієва Марія Дмитрівна, к.і.н., доцент (Тел.: +38 (098) 482-64-67)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

