
 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 80 

м. Київ  “    10    ”     02        2021 р. 

 

Про проведення конкурсу проєктів  

цільової програми наукових досліджень НАН України  

«Соціокультурний простір України у формуванні  

національної стратегії: територіальні ідентичності,  

ідентифікаційні символи, ментальні практики» в 2021 році  

 

 

З метою реалізації дослідницьких завдань, визначених Концепцією  

цільової програми наукових досліджень НАН України «Соціокультурний 

простір України у формуванні національної стратегії: територіальні 

ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики» (далі – 

Програма), затвердженою розпорядженням Президії НАН України від 

27.02.2019 № 129, та відповідно до Положення про порядок конкурсного 

відбору та звітності за науковими проєктами установ Секції суспільних і 

гуманітарних наук НАН України (далі – Положення), затвердженого 

постановою Президії НАН України від 30.01.2019 № 28: 

1. Оголосити конкурс проєктів Програми для їх виконання в 2021 році.  

2. Науковій раді Програми забезпечити: 

2.1. В триденний строк після підписання цього розпорядження 

розміщення на веб-сайті НАН України інформації про умови проведення 

конкурсу та концепції Програми; 

2.2. Прийняття від установ НАН України запитів та інших необхідних 

документів щодо участі у конкурсі (згідно з п. 10 Положення) впродовж 30 

календарних днів з дати оприлюднення на веб-сайті НАН України інформації 

про умови проведення конкурсу;  

2.3. В місячний строк після завершення терміну подання запитів: 

– попередній розгляд поданих учасниками конкурсу запитів та доданих 

до них документів, визначення переліку проєктів, допущених та не допущених 

до участі у конкурсі згідно з п. 12 Положення за формою, що додається; 

– здійснення  наукової експертизи проєктів згідно з п. 14 Положення; 

– узагальнення інформації про проєкти, що беруть участь у конкурсі, 

визначення їх рейтингової оцінки та складання рейтингового списку проєктів 

за формами, що додаються; 
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– підготовку та подання на погодження Секції суспільних і гуманітарних 

наук НАН України пропозицій щодо конкурсного відбору проєктів із 

зазначенням переліку проєктів, рекомендованих до виконання, та обсягів їх 

фінансування; 

– подання переліку відібраних за конкурсом проєктів, погодженого із 

Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України, на затвердження 

Президії НАН України в межах коштів, передбачених постановою Президії 

НАН України від 23.12.2020 № 296 «Про бюджетне фінансування НАН 

України у 2021 році». 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Секцію 

суспільних і гуманітарних наук НАН України та Науково-організаційний 

відділ Президії НАН України. 

 

 

   Віцепрезидент Національної  

        академії наук України 

       академік НАН України                                   С.І.Пирожков 

 

           Перший заступник  

     головного вченого секретаря 

Національної академії наук України                         О.Н.Кубальський 

 

 

 

 

 

                    

                                                           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стоєцький С.В. 239-67-30                                                      



Інформація  

Наукової ради цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії:  

територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики» 

про результати попереднього розгляду запитів, поданих на конкурс у 2021 році 

 

№ 

п/п 

Назва проєкту  

 

Установа-виконавець Науковий керівник 

  

І. Проєкти, допущені до участі у конкурсі  

 

1    

…    

  

ІІ. Проєкти, не допущені до участі у конкурсі  

 

1    

…    

 

 

Голова Наукової ради програми                                                                                   ___________________ 

                                                                                                                                                       (підпис)  

 

Секретар Наукової ради програми                                                                               ___________________ 

                                                                                                                                                       (підпис)  
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Інформація 

Наукової ради цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії:  

територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики»  

щодо проєктів, що беруть участь у конкурсі в 2021 році   

 

№ 

п/п 

Назва проєкту,  

керівник, установа-виконавець,   

обсяг фінансування згідно із 

запитом 

 

Зміст і новизна проєкту,  

обґрунтування його переваг 

порівняно з існуючими аналогами 

 

  

Опис наукової продукції, яка буде 

створена в результаті виконання 

проєкту, способів її використання  

в суспільній практиці   

(із зазначенням назв і адресатів 

аналітичних матеріалів, що будуть 

підготовлені)  

 

 

Розділ 1. Дослідження кордонів та прикордоння в системі сучасного соціогуманітарного знання 

 

1     

…    

 

Розділ 2. Еволюція просторової організації України  

  

    

    

 

Розділ 3. Особливості соціокультурної ідентифікації в умовах трансформаційної динаміки та геополітичних криз 
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Розділ 4. Пограничний соціум як соціокультурний феномен 

 

    

    

 

Розділ 5. Соціокультурний простір України в контексті стратегії національної безпеки 

 

    

    

 

  

 

 

Голова Наукової ради програми                                                                                    ___________________ 

                                                                                                                                                  (підпис)  

 

Секретар Наукової ради програми                                                                                ___________________ 

                                                                                                                                                  (підпис)  
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Рейтингова оцінка 

Науковою радою цільової програми наукових досліджень НАН України 

«Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії:  

територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики» 

проєктів, що беруть участь у конкурсі в 2021 році 

 

№ 

п/п 

Дата, номер 

реєстрації 

проєкту 

Назва проєкту, 

установа-виконавець, 

науковий керівник 

 

Обсяг 

фінансування 

згідно із запитом, 

тис. грн. 

Висновки  

наукової експертизи 

проєкту  

 

Рейтингова 

оцінка 

(починаючи від 1 

як найвищої 

оцінки і далі за 

кількістю 

поданих проєктів) 

 

1     1 

…     2 

     3 

     … 

 

 

Голова Наукової ради програми                                                                                   ___________________ 

                                                                                                                                               (підпис)  

 

Секретар Наукової ради програми                                                                                ___________________ 

                                                                                                                                               (підпис) 


