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Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 274
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

274

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16306758
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, Київська обл., 01001, Україна
Телефон: 380442787652
E-mail: instkrymsk@gmail.com
WWW: https://oriental-studies.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Міноритарні спільноти східного походження в Україні: особливості функціонування в умовах суспільно-політичних
трансформацій

Назва роботи (англ)
Minority communities of Asian origin in Ukraine: features of functioning in the conditions of social and political transformations

Мета роботи (укр)
Мета проекту полягає у визначенні місця та ролі етнічної та релігійної складових у структурі ідентичностей
представників етнорелігійних та конфесійних меншин східного походження, що представлені в соціокультурному
просторі України (кримські татари, турки-месхетинці, поволзькі татари, в’єтнамці, крішнаїти-вайшнави, ); характеру
динамічних

змін

у

структурі

ідентичності

представників

етнорелігійних

та

конфесійних

меншин

в

умовах

модернізаційних процесів, що відбуваються в Україні, а також з урахуванням зовнішніх загроз.

Мета роботи (англ)
The aim of the project is to determine the place and role of ethnic and religious components in the structure of identities of
representatives of ethno-religious and religious minorities of Asian origin, represented in the socio-cultural space of Ukraine
(Crimean Tatars, Meskhetian Turks, Volga Tatars, Vietnamese, Vaishnavites, Buddhists); nature of dynamic changes in the
structure of identity of ethno-religious and religious minorities in modernization processes taking place in Ukraine, as well as
taking into account existing external threats.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Наукові установи НАНУ, гуманітарні факультети Вищих навчальних закладів України

Експерти
Ажнюк Богдан Миколайович (д. філол. н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2020

12.2020

Остаточний звіт

Міноритарні спільноти східного походження в Україні: особливості
функціонування в умовах суспільно-політичних трансформацій

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.19.21
Індекс УДК: 94(477), 94(477), 94(477):316:28:159.922.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Богомолов Олександр Вікторович (д. філол. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Радівілов Данило Анатолійович (к. і. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Радівілов Д.А. (Тел.: +38 (044) 278-76-52)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

