
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U202039

Відкрита

Дата реєстрації: 29-12-2022

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: 2.7 - інше (0)

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 технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070921

Адреса: проспект Перемоги, буд. 37, м. Київ, 03056, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380442367989

Телефон: 380442044862

Телефон: +38 (044) 204-82-82

E-mail: mail@kpi.ua

WWW: https://kpi.ua/

Інше: kpi.ua



3. Виконавець

Назва організації: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070921

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: проспект Перемоги, буд. 37, м. Київ, 03056, Україна

Телефон: 380442367989

Телефон: 380442044862

Телефон: +38 (044) 204-82-82

E-mail: mail@kpi.ua

WWW: https://kpi.ua/

Інше: kpi.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Соціологічні та політологічні дослідження конфліктів в контексті динаміки модерну: від теорії до врегулювання

Назва роботи (англ)

Sociological and political studies of conflicts in the context of the dynamics of modernity: from theory to resolution

Мета роботи (укр)

Мета роботи - створення нових соціологічних та політологічних концепцій, методів дослідження та практичних 
рекомендацій щодо концептуалізаціі модерну, модернізаціі та розвитку і врегулювання конфліктів в контексті динаміки 
модерну

Мета роботи (англ)

The purpose of the research project is to develop new sociological and political science concepts, research methods and 
practical recommendations regarding the conceptualization of modernity, modernization and development as well as conflict 
resolution in the context of the dynamics of modernity.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження проблем соціальних нерівностей, 
напруження та конфліктів)

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: 75.11.7 Діяльність у сфері статистики та соціології

6. Етапи виконання



Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2023 12.2023 Проміжний звіт Дослідження методологічної бази

2 01.2024 12.2024 Проміжний звіт Аналіз емпіричної соціальної інформації

3 01.2025 12.2025 Остаточний звіт Публікація результатів дослідження

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 04.51, 04.51.41, 04.51.43

Індекс УДК: 316.33, 316.33:327, 316.65, 316

8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Згуровский Михайло Захарович (д.т.н., професор, акад.)

Керівники роботи: 

Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович (д. соц. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Якубін Олексій Леонідович (Тел.: +38 (067) 645-40-43)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


