рЕцЕнзIя
на робочу програму навчальноТдисциплiни

(ПРАВОВI ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОi ЕТНОНАЦIОНАЛЬНОi

ПоЛIтики укрАiниu

Робоча програма навчальноТ дисциплiни <Правовi засади лержавноТ
етнонацiона-ltьноi полiтики Украiни>) справляе позитивне враження i цiлком
логiчно впису€ться у структуру ocBiTHbo-HayKoBoi програми <Полiтологiя>,
запропоновану науковцями Iнституту держави i права iMeHi В.М. Кореuького
НАН УкраТни. Щю вибiркову дисциплiну розроблено на засадах правовоi
полiтологiТ, яка базусться на вивченнi взасмодiТ полiтики i права, що
особливо акту€Lльно для етнонацiональноi полiтки. Розумiння правових засад
формування цiсТ полiтики знадобиться сучасним висококвалiфiкованим,
конкурентоспроможн им полiтологам.
Викладання дисциплiни за робочою програмою, поданою на рецензiю,
дасть аспiрантам глибоке уявлення про предмет - особливостi формування
правових засад етнонацiональноТ полiтики УкраТни. Представлена програма

лобре структурована, мiстить наступнi блоки: заг€шьна iнформачiя про
навч€Lпьну дисциплiну, мета, попереднi вимоги до опанування навчальноТ
дисциплiни, анотацiя, завдання (навчальнi цiлi) дисциплiни, результати
наВЧаНня за дисциплiною, спiввiдношення результатiв навчання дисциll.1tiни
iз програмними результатами навчання, форми оцiнювання аспiрантiв,
СТРУкТУра навчальноТ дисциплiни (включае тематичниЙ план лекцiй,
Семiнарських занять та самостiйноТ роботи), рекомендованi джерела (основна
i додаткова лiтература, нормативна база).

Розробники програми ставлять перед собою мету дати аспiрантам
ЗНаННя Про Правовi засади державноi етнонацiональноТ полiтики УкраТни, про

iсторичний

та
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про
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етнонацiональнот полiтики.

про под€lльшi

напря.ми реформування

Тому при вивченнi дисциплiни <Правовi засади

лержавноТ

еТНОНаЦiОнальноi полiтики Украiни>> дослiджуються особливостi формування

правових засад етнонацiональнот полiтики Укратни, вивчаються
конституцiйно-правовi засади етнонацiональноТ полiтики, всебiчно
обrрунтовусться вплив мiжнародно-правовот бази на етнонацiональну

полiтику Украiни. Аналiзусться правовий вимiр етнонацiональноТ полiтики
Украiни, здобутки i виклики сучасного етапу, вивчаються проекти КонцепцiТ
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iнших держав, iншi правовi
державноi етнонацiонutльноТ полiтики Украiни та
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проводити
сучасного полiтолога, позаяк вони булуть вмiти: самостiйно
сферi етнонацiонЕrльнот полiтики на ocнoBi
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дослiдження у
сформованот методологiчноI бази, формулювати робочi гiпотези, доводити
або спростовувати ii; аналiзувати нормативно-правову базу на предмет
та
вiдповiдностi завданням етнонацiон€rльнот полiтики, поточним викликам
правову експертизу просктiв
розвитку етнополiтичноi ситуацiI; проводити
законiв, якi стосуються етнонацiонЕtльноТ сфери вiдносин, виявляти
пропrлини та суперечностi; розробляти практичнi рекомендацiт з
правовоГо забезпеченнЯ етнонацiон€rльноi полiтики УкраТни;
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дисциплiни <Правовi засади державноТ
етнонацiональноi полiтики Украiни>, на нашу думку, € важливим елементом
пiдготовки не тiльки науковцiв, а Й практикiв, якi беруть участь у вирiшеннi
проблем формування етнонацiональноi полiтики Укратни, iT правового
забезпечення. Вiдзначимо також прикладний пiдхiд НаВЧ€U]ЬНОТ ДИСЦИПЛiНИ,

Вiдтак програма

навч€LльноТ

практицi, без
що е if перевагою, адже здобуття знань без застосування Тх на
iмплементацiT в практичну полiтику, без участi у законопро€ктнiй роботi
безперспективне.
з огляду на це програма навчальноi дисциплiни <правовi засади
i
державноi етнонацiонЕtльноi полiтики Украiни>) заслуговуе на пiдтримку
може бути рекомендованою до застосування у навч€u]ьному прочесi,
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