Рвцвнзlя
на робочу IIpoгpaMy навчальноi
лисцигlлiни <<Правовi засади державноi етнонацiональноi

полiтики Украiни>
Рецензуrочи робо,rу програму навчальноТ дисциплiни <Правовi засади
державноi

eTHtlгtalIic,lttil",It,IloT lrо;ti,гиtсl,t

aKTya;lbHicTb

i

зат,ребуlзаtttiс,t,ь

Украiни>. слiд насамперед вiдзначити

), сучасrIiй ttолiтичнiй науцi. Адrке

ii

правове

забезпечення етнонацiона_тlьtrоi по;liтики УкраТни перебувае, без перебiльшення, в

й

критичному cTaHi

rrотребус вдосконалення

з

урахуванням загальносвiтових

надбань у сферi забезtlе,,tеllгtя прав етнсlсгtiльнот, формування тоJIерантного
полiетнiчного сусгlillьс,гва. iнститучiсlналiзацiТ полiтичноТ нацii на ocHoBi спiльних

цiнностей та громадянськоТ нале>tсностi. Етнонацiональна полiтика нiколи не
належiLта до прiоритетних сфер уваги держави Й громадянського суспiльства, за

винятком неLIисленних органiзаrtiй нацiональних меншин. Саме тому бiльшiсть
виltltикitз. ltKi с,t,оя,гь lIcpci( ll;tllitltltl.1lbtltlt<l безttекою т,а збереженням ,гериторizutьноТ

цiлiсностi УкраТlrи.
стосу€ться гtрсlяtвil]

lI()xozUI

tIl з

сепара1,14зм},.

е-гнополi,t,и.lноТ

та етнонацiональноi сфер.

IJe

самопрогоJIошення невизнаних квазiдержавних

утворень, в,tра,Iи контроJIlо нал територiсlю Украiни, окупацiТ та aHeKciT Росiйською

Федерацiсю Криму

1,а Iii.tсl,LI[lи

/{oHerlbKoT i ЛуганськоТ областей.

Науковчi дивJlяl,ься гrа цi гtроблеми ширше i глибше (в тому числi цих
навичок MaIoTb набу,ги

лежить

у

i молодi науковцi, аспiранти) i

бачать, що Тх пiдргунття

прогалинах правового забезпечення державноТ етнонацiональноi

полiтики, якi необачно допустили полiти.lнi елiти Украiни.

У цьому

KoHTeKcTi така

навчальна лисtlиплiна. яlt <<llpaBtlBi :]асади державноТ етнонацiональноТ полiтики

Украiни>. с

Ilili

lз|}ll,tайllil tlк,г\,а-rll)t{оtо. затребуваноtо. вi.,fпоlзiдас вимогам

сьогоденt{я i. бе,з

c\"Nll lil]\

.

\4at(,

бу,ги Ilрисутня в освjтньо-науковiй програмi

кПолiтологiя>. щсl предс,гzlвjtсна Iнститутом держави i права iMeHi В.М. Корецького

НАН УкраТни.
Рецен:зоваtlа рсlбо,tа lrрограN,lа с логiчною. лобре структурованою. тому

аспiрантам буле легко зорiснтуватися у навLIальному процесi, послiдовностi
викJIаду матерiалу та вимогах викладачiв. Викладання навчальноi дисциплiни
розбито на два модулi.

У

змiстовному модулi

Jфl

<Особливостi формування

2

правових засад eTFIoHaцioHajIbIIoT полiтики Украiни> вивчатимуться:
конституцiйно
-правовi засади та в]Iлив п,tirкнаро,цно-правовоТ бази на етнонацiональну
полiтику
УкраТни. Незважакlчи Hil Bi;lHocHY невелику кiлькiсть аудиторних
занять

i тем -

вочевидь це пояснюсться тим, що навчальна дисциплiна <Правовi засади
дерхсавноI
етнонацiОнальноi полiтикИ Украiни> с вибiркОвою i мас лише 2 кредити (60
год.)

вони Дуже наси,lенi за обсягом матерiалу, який
розгляда€ться.

i

-

охоплюють Bci

нюансИ пра]]овогО зitбезtlс,tСIIIlrI етIIоНаlIiональНоТ гrолiтики. У перlлому
модулi це:
конс,ги,l,уuiйlli заlсilд1,1 с гtltlнацiогlzt.llьноi полiтики Укратни, правовий вимiр
та
евоJItсlцiя rlро,гrlдцiТ дlrскримitlацiТ за ознакою eTHi.,lHoi належFIостi
в YKpaiHi" вплив

свроатлаНтичноТ iнr,ег,раuii Hzl с,гнонацiональну лолiтику УкраТни, етнополiти.lнi

аспекти

в

Коttсr,итуцii' r,a 1,нiверсалах

унр,

спiввiдношення етнiчного складу

населення ,га форми лержtiвI-Iого устрою, проблеми законодавчого забезпечення
етнокультурнот та етно,гери,IорiальноТ автономii, правовi особливостi
протидii
сепаратизму за етнiчною ознакоIо, статус державноТ мови i мов нацiональних

меншин, мiжнародно-правовi акти, iмплементованi в законодавство Укратни,
та ix

роль У розвитt(У

i

база формуваIJJ]r|

,t,zt

статус Mit,paH,r,iB

фор1,11,Ваннi етнОнаIliоналЬноТ

полiТики УкраТни, iнститучiйна

заtбсзlIсIIсlIIIrI e,llloHaltiottaлbHoT гlоlti.гики

в YKpaTHi. правовий

YKpai'lri ta l'х iгt,геt,рiutiя в украТrrське суспi"llьство, мiжнародноправова база захисту rcopilIHиx народiв та проблеми корiнних народiв
в YKpaiHi.
rз

Зlliс,говниt)i м<lдулt, Nl2 <11равовий вимiр сучасноТ етнонацiональноТ
полiтики
УкраТни: :];1обr,t,tси i вl,ttt.,tики)) к()нIIсIll,р},сT,ься на викJIиках етноI{ацiональноТ
сфери.

Модуль

передба,tае вивtIення наступних

етнонацiональноi полiтики Украiни

та iншi

тем:

Концепltiя

державноi

правовi акти, сучаснi виклики

правового забезпечення етнонацiональноI полiтики Украiни. дле знову
ж таки,
попри невелику кiлькiс,гь ,[ем. модуль ду}ке iнформацiйно насичений
i пропонус
аспiрагIтам дослi,:(иr,и: lIро(к,ги КонцепцiТ дерltсавноТ етнонацiональноi
полiтики
украiни. новот редаrсltii Закоltу Укратни uпро нацiональнi менrпини в ykpaTHi>.
xapaKTcprIi

риси tttlгlltettliiii

ir(ep)(aBlIoT е,lноrrацiональноТ

полiтики зарубiжних

дер)I(ав. ocHtlBIJi I,Iop\IalI,I,IBIlo-llpal]oBi акти еr,нонацiона-цьноi сфери, якi потребують
ВДОСКОНаЛеННЯ" ПРаВОВi 'Га iНСТИr'УЦiйНi Перешкоди

формування етнонацiональноi

полiтики Украiни. l]п.]Iив мiграuiй

I{a

етFIонацiональну полi.гику УкраТни та правове

забезпечення мiграцiйноi полiтики, законодавчу базу полiтики
реiнтеграцiТ,

3

Змiни

ПРОеКТИ

ttpaBoBi колiзiТ статусу тимLIасово-окупованих

c'I'a,I,},c,\, Kpllп,r1,,.

ТеРИТОРiЙ УкраТни, еl'нiчний вимiр ttpocKTiB змiни адмiнiстративно-територiального

ycTpolo УкраТIlи. автогlсlмi:заlliю нацiональних меншин на територiях компактного
проживання. роль сусiдlliх лерх(ав у iнспiруваннi сепаратизму в Украiнi та правовi

механiзми проr идii цьому" l]lIJIив етнополiтичного конфлiкту на етнонацiональну
ПОЛiтикУ Украiни.

При цьому кожен модуль супроводжусться

контрольними

ЗаПиТаннями, якi допоможуть аспiрантам перевiрити piBeHb здобутих ними знань та

компетентностей.

()T'lte. змtiс'г рсlбil,tоi'

lIpoI,p2lN,Iи IJaBI]aJIbI-IoT

дисrtиплiни <Правовi засади

Дер)каtsноi elltoltttцicllla;tыroi tItlлli,гики Украiни> свiдчить

про те, що викладачi

i глибоке уявлення про предмет
пiдгсlтовки аспiрантiв за спецiальнiстю 052 -

намагаються :]аIIроIIоFIуваIи максимально широке
вивIIення.

що с, необхi;lниN,I

полiтолtlгiя. l'tt"lly:li
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знаI,1ь
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