Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200217
Відкрита
Дата реєстрації: 12-06-2022
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071211
Адреса: проспект Науки, буд. 9-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380577020304
Телефон: 380577020717
E-mail: post@hneu.edu.ua
WWW: http://www.hneu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071211
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Науки, буд. 9-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна
Телефон: 380577020304
Телефон: 380577020717
E-mail: post@hneu.edu.ua
WWW: http://www.hneu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Геополітика та міжнародні відносини у постбіполярну добу: наративи, дискурси, конструкти, репрезентації

Назва роботи (англ)
Geopolitics and international relations in the post-bipolar era: narratives, discourses, constructs, representations

Мета роботи (укр)
Трансдисциплінарний аналіз основних тенденцій та закономірностей розвитку міжнародних відносин та світової
політики в глобалізаційних умовах, визначення основ геополітичних процесів у сучасному світі та особливостей
геостратегії провідних держав світу, дослідження засадничих принципів становлення та розвитку системи міжнародних
відносин в історико-політологічній ретроспективі, їх функціональної та інституціональної структури

Мета роботи (англ)
Transdisciplinary analysis of the main trends and patterns of international relations and world politics in globalization,
determining the foundations of geopolitical processes in the modern world and geostrategy of leading countries, study the basic
principles of formation and development of international relations in historical and political retrospect, their functional and
institutional structure
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Сфера міжнародних відносин та зовнішньої політики, соціально-політичні науки

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

09.2021

06.2022

Проміжний звіт

2

09.2022 06.2023

Проміжний звіт

3

09.2023 06.2024

Проміжний звіт

4

09.2024 06.2025

Проміжний звіт

5

09.2025 06.2026

Остаточний звіт

Концептуальні особливості розвитку міжнародних відносин та світової
політики в умовах глобалізації
Державні та недержавні суб’єкти у системі сучасних міжнародних
відносин
Технології сучасних міжнародних відносин у контексті
постбіполярного світового порядку
Геополітичні стратегії та пріоритети геополітичного вектору
зовнішньої політики суб’єктів сучасного міжнародного простору
Регіональні підсистеми міжнародних відносин і міжнародна безпека:
геополітичний вимір

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 11.25, 11.25.15, 11.25.19, 11.25.19.05, 11.25.07, 11.25.09
Індекс УДК: 327.001; 930.22, 327"71", 327; 325.3/.8, 325.3/.8, 327.001, 327(091)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пономаренко Володимир Степанович (д.е.н., професор)
Керівники роботи:
Кузь Олег Миколайович (д.філос.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шелкунова Наталія Леонідівна (Тел.: +38 (057) 702-06-70)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

