
рвцЕнзIя
на робочу програму навчальноi дисциплiни

<<Теорiя i практика врегулювання етнополiтичних конфлiктiв>>

Врегулювання етнополiтичних конфлiктiв е предметом дослiДЖеННЯ

одного з найскладнiших напрямiв етнополiтологii етноконфлiктологii.

робоча програма навч€uIьнот дисциплiни <теорiя i практика врегулювання

етнополiтичних конфлiктiв> повною мiрою вiдображае склаДНiСть i

специфiку предмету дослiдження цiсi науки. Викладання дисциплiни за

робочою програмою, поданою на рецензiю, дасть аспiрантам глибоке

- теорiю практику врегулювання етнополiтичногоуявлення про предмет - теорlю l практику вр

конфлiкту у Bcix його проявах в сучасному cBiTi.

Принагiдно, слiд згадати поширене в етнополiтологii уявлення про те,

що конфлiкти за участю етнiчного фактора не завершуються нiколи чеРеЗ ix
iррацiональнiсть, HecyMicHicTb цiлей ворогуючих cTopiH, бажання етнiчного

реваншу, труднощi ведення дiалогу та досягнення компромiсУ. ТаКИй

конфлiкт може набувати особливоi гостроти й масштабiв ЗаВДяКи

безмежному емоцiйному потенцiалу етнiчноi самосвiдомостi, можливостi

швидкоi консолiдацii представникiв певноТ етнiчноi спiльноти. Bci цi нюанси

i особливостi перебiгу етнополiтичного конфлiкту не випущено З уВаГи В

робочiй програмi <Теорiя i практика врегулювання етнополiТичнИХ

конфлiктiв>>, яка зупиняеться на таких темах, як: етнополiтичний конфлiкт:

причини виникнення, cyTHicTb, класифiкацii, стадii, особливостi

трансформацii; стратегii та механiзми врегулювання етнополiтичних

конфлiктiв, етнополiтичний та етноконфлiктний менеджмент; особливостi
стабiльностiзабезпечення етнополiтичноi безпеки та етнополiтичноi

сучасних держав; динамiка сучасних етнополiтичних

етнополiтичний конфлiкт в YKpaiHi (анексiя АРК, окупацiя ОРДЛО), шляхи

його розв'язання; полiтика реiнтеграцii, моделi реiнтеграцii, сУчаСний стаН Та

особливостi реiнтеграцii Щонбасу i Криму. На жаJIь, наразi теорiю та

практику врегулюваннrI етнополiтичних конфлiктiв можна вивчати

безпосеРедньО на прикЛадi етнополiтичного конфлir<ту на Сходi УкраIни,

дисциплiни <Теорiя iякому в робочiй програмi навчальноi дисциплiни <<Теорiя i ПРаКТИКа

врегулювання етнополiтичних конфлiктiв> придiлено достатньо багато уваги.

Це пiдвищуе значущiсть та актуальнiсть вивчення аспiрантаМИ ЦiСi

вибiрковоi дисциплiни.
Такий пiдхiд aBTopiB заслуговуе ,Ia високу оцiнку, адже аспiранти

повиннi бутИ не лише знайомi з реа-гriями етнополiтичноi ситуацii Украiни, а

конфлiктiв;

й брати активну участь у iT коригуваннi, нейтралiзацii деструктивних явищ i



мiнiмiзацiТ впливу ix негативних

державу. I-{e вказуе на сучасний

процесiв, вiдмову вiд усталених

наслiдкiв на полiетнiчне суспiльство та

пiдхiд до вивчення полiтичних явищ та

стандартiв та пошук нових пlдходlв до

процесiв (до яких, без cyMHiBy, належать етнополiтичнi конфлiкти) та

розумiння та впливу на етнополiтичнi конфлiкти - вкрай важливий для

майбутнiх науковцiв.
Рецензована робоча програма свiдчить про те, що аспiрантам

сучасний курс, присвячений сьогоденнимвикладають абсолютно

етнополiтичним проблемам та викликам, якi постали перед Украiною. Адже в

робочiй програмi навч€Lльноi дисциплiни <теорiя i практика врегулювання

етнополiтичних конфлiктiв> аспiрантам пропонуеться загл ибитися в причини

aHekcii Криму, нинiшнiй етнополiтичний статус пiвострова; сецесiю частин

,щонецькоi та Луганськоi областей; вивчити роль зовнiшнього фактору в

етнополiтичному конфлiктi в Украiъi; тимчасово окупованi територii, ik

правовий та полiтичний статус; перспективи вiдновлення територiальноТ

цiлiсносТi Украiни; полiтику реiнтеграцii, Ti види; полiтико-правовi

передумови та етнополiтичний контекст реiнтеграцii Украiъи; зарубiжний

досвiд полiтики реiнтеграцii.
Враховуючи вищез€вначене, пiдкреслимо,

програма навчальноi дисциплiни <Теорiя i
що рецензована робоча

етнополiтичних конфлiктiв> е основою для грунтовноi пiдготовки аспiрантiв

галузi знань: полiтологiя. Вона повно розкривас теорiю i практику

вреryлювання сучасних етнополiтичних конфлiктiв, без здобуття знань про

якi немОжливО говоритИ про стаНовлення майбутнiх вчених-полiтологiв. Щi

знання особливо потрiбнi в YKpaTHi, яка опинилася у вихорi деструктивних

етнополiтичних процесiв, вроцлювання

компетентних наукових кадрiв.

Рецензент:

яких потребуе пiдготовки

доктор полiтичних наук, професор,

провiдний науковий спiвробiтник

Iнституту держави i права

iMeHi В.М. Корецького НАН У

практика врегулювання

/---а
В. П. Горбатенко

trжm..6


