Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111321
Відкрита
Дата реєстрації: 04-06-2021
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 (ініціативна)

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: Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070832
Адреса: вул. Підгірна, буд. 46, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380312613396
Телефон: 380312613321
E-mail: office@uzhnu.edu.ua
Інше: www.uzhnu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний унiверситет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070832
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Підгірна, буд. 46, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна
Телефон: 380312613396
Телефон: 380312613321
E-mail: office@uzhnu.edu.ua
Інше: www.uzhnu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Закарпаття у світовій політиці: Х-ХХІ століття.

Назва роботи (англ)
Transcarpathia in world politics of the X-XXI century.

Мета роботи (укр)
Дослідити стан Закарпаття в світовій політиці протягом Х-ХХІ століття. Тема є актуальною, оскільки аналізуються праці
українських та зарубіжних науковців, присвячені вивченню суспільно-політичного розвитку Закарпаття в період з Х-ХХІ
ст. Констатується наявність неоднозначних оцінок щодо його загального розвитку. Відзначається значний доробок
вітчизняних науковців у висвітленні маловідомих сторінок історичного минулого краю, його видатних особистостей,
імена яких або знаходилися в цілковитому забутті, або були дискредитовані. Наголошується на потребі подальших
наукових досліджень з вказаної проблематики. Зазначається, що наукової уваги потребує діяльність громадських
організацій на Закарпатті. Зокрема, з’ясування їх ролі у становленні національної свідомості населення та розвитку
національно-визвольного руху в краї.

Мета роботи (англ)
Purpose: to study the state of Transcarpathia in world politics during the X-XXI century. The topic is relevant because it
analyzes the works of Ukrainian and foreign scholars devoted to the study of socio-political development of Transcarpathia in
the period from X-XXI centuries. It is stated that there are ambiguous assessments of its overall development. Significant
achievements of domestic scholars in the coverage of little-known pages of the historical past of the region, its prominent
personalities, whose names were either completely forgotten, or were discredited. Emphasis is placed on the need for further
research on this issue. It is noted that the activity of public organizations in Transcarpathia needs scientific attention. In
particular, clarifying their role in the formation of national consciousness of the population and the development of the national
liberation movement in the region.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (фундаментальні дослідження суспільних і
гуманітарних наук)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Історія

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

04.2021

04.2025

Остаточний звіт

Закарпаття у світовій політиці: Х-ХХІ століття

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.01.17
Індекс УДК: 330.009(100), 327.39+061

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Студеняк Ігор Петрович
Керівники роботи:
Панов Ален Володимирович

Відповідальний за подання документів: Фречка Н.І. (Тел.: +38 (050) 148-61-31)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

