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1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна офіційна назва наукової 

установи 

Інститут держави і права імені В. М. Корецького 

Національної академії наук України 

 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Правові засади державної етнонаціональної 

політики України 

Повна назва структурного 

підрозділу 

відділ правових проблем політології 

Викладач Кресіна І.О., д.політ.н., проф. 

 

Рівень вищої освіти НРК України – 8 рівень, 

FQ-EHEA – третій цикл, ЕQF-LLL – 8 рівень  

Форма навчання денна/заочна 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

наявність освітнього ступеня магістр (ОКР-

спеціаліст) 

Рік, та семестр вивчення 

навчальної дисципліни 

2-й рік підготовки, 4 семестр 

Мова викладання, навчання, 

оцінювання 

українська 

Місце навчальної дисципліни в 

освітньо-науковій програмі 

вибірковий компонент ОНП, цикл – професійної 

підготовки, (ВК 9) 

Обсяг навчальної дисципліни 2 кредити ЄКТС/60 год., 

у тому числі, аудиторних занять: 

лекції – 8 год, семінарські заняття – 8 год. 

самостійна робота – 44 год. 

 

Форма поточного та підсумкового 

контролю 

залік 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення 

підручники, посібники, наукові статті, інтернет-

ресурси 

Електронна адреса відділу/ номер 

телефону 

polit@ln.ua 

+38 044 279 73 96 

 

mailto:polit@ln.ua
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2. Мета навчальної дисципліни: дати аспірантам знання про правові засади 

державної етнонаціональної політики України, про історичний та геополітичний 

контексти  їх формування, про вплив євроінтеграції на модель етнонаціональної політики, 

про політичні труднощі та об’єктивні перешкоди прийняття та вдосконалення базових 

законів етнонаціональної сфери, про подальші напрями реформування етнонаціональної 

політики.  

 

3. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1) знання понятійно-категоріального апарату, отримані в результаті вивчення 

дисциплін «Етнополітологія», «Етнодержавознавство». 

2) вміння збирати, обробляти та узагальнювати правовий і політологічний матеріал; 

3) володіння навичками правового та порівняльного аналізу, 

4) володіння навичками роботи з законодавчою базою України, зарубіжних держав 

та актами міжнародного права. 

 

4. Анотація навчальної дисципліни. 

При вивченні дисципліни «Правові засади державної етнонаціональної політики 

України» досліджуються особливості формування правових засад етнонаціональної 

політики України, вивчаються конституційно-правові засади етнонаціональної політики, 

всебічно обґрунтовується вплив міжнародно-правових актів на етнонаціональну політику 

України. Аналізується правовий вимір етнонаціональної політики України, здобутки і 

виклики сучасного етапу, вивчаються проєкти Концепцій державної етнонаціональної 

політики України та інших держав, інші правові акти етнонаціональної сфери, їх 

конструктивний та деструктивний потенціал, ґрунтовно досліджуються сучасні  виклики, 

що зумовлюють необхідність удосконалення  правового забезпечення етнонаціональної 

політики України. 

 

5. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: ознайомлення з правовими засадами 

державної етнонаціональної політики України; вивчення міжнародної складової правової 

бази етнонаціональної політики, імплементованої в національне законодавство, та 

особливостей її застосування; аналіз конституційно-правових засад етнонаціональної 

політики України; дослідження політико-правового статусу етноспільнот України; аналіз 

проєктів Концепції державної етнонаціональної політики України, Закону України «Про 

національні меншини в Україні» та інших нормативно-правових актів етнонаціональної 

сфери; концептуалізація основних здобутків та викликів правового забезпечення 

етнонаціональної політики України, визначення основних напрямів його подальшого 

реформування. 

 

6. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 - комунікація; 4 - автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток 

у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни 

Код Результат навчання 

1.1. Знати: конституційно-правові засади 

етнонаціональної політики України, 

політико-правий статус національних 

меншин в Україні, правове забезпечення 

протидії дискримінації за ознакою етнічної 

належності, особливості впливу 

євроатлантичної інтеграції на 

етнонаціональну політику України, 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

10% 
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політико-правові засади етнокультурної та 

етнотериторіальної автономій 

1.2. Знати: міжнародно-правові акти, 

імплементовані в законодавство України, 

їх роль у розвитку і формуванні 

етнонаціональної політики України, 

інституційну базу формування та 

забезпечення етнонаціональної політики в 

Україні: вимоги міжнародних організацій, 

правові засади мовної політики, статус 

державної мови і мов національних 

меншин, правовий статус мігрантів в 

Україні, проблеми правового забезпечення 

інтеграції мігрантів, міжнародно-правову 

базу захисту корінних народів, особливості 

правового захисту корінних народів в 

Україні та зарубіжних державах 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

5% 

1.3. Знати: роль і призначення Концепції 

державної етнонаціональної політики 

України, характерні риси концепцій 

державної етнонаціональної політики 

зарубіжних держав, колективні та 

індивідуальні права національних меншин, 

зміст Закону України «Про національні 

меншини в Україні» та інших правових 

актів етнонаціональної сфери 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

5% 

1.4. Знати: правові та інституційні перешкоди 

для формування етнонаціональної 

політики України, вплив міграцій на 

етнонаціональну політику України та 

правове забезпечення міграційної 

політики, законодавчу базу політики 

реінтеграції, правові колізії статусу 

тимчасово окупованих територій України, 

етнічний вимір проєктів зміни 

адміністративно-територіального устрою 

України, роль сусідніх держав у 

підживленні сепаратизму в Україні й 

правові механізми протидії цьому, вплив 

етнополітичного конфлікту на 

етнонаціональну політику України 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

5% 

2.1. Вміти: аналізувати нормативно-правову 

базу на предмет відповідності завданням 

етнонаціональної політики, поточним 

викликам та розвитку етнополітичної 

ситуації 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді  та 

наукові роботи 

 

10% 

2.2. Вміти застосовувати отримані знання у 

науково-дослідній діяльності, проводити 

порівняльний аналіз політичних ситуацій, 

етнонаціональних конфліктів 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

5% 

2.3. Вміти проводити правову експертизу Лекція, 

семінарське 

Опитування, 

доповіді та наукові 
5% 
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проєктів законів, які стосуються 

етнонаціональної сфери відносин, 

виявляти прогалини та суперечності 

заняття, 

самостійна 

робота 

роботи 

 

2.4. Вміти розробляти практичні рекомендації 

з удосконалення правового забезпечення 

етнонаціональної політики України 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

5% 

3.1. Брати участь, організовувати та проводити 

науково-практичні заходи, конференції, 

круглі столи, присвячені проблемам 

правового забезпечення етнонаціональної 

політики України  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

10% 

3.2. Осмислювати зарубіжний досвід правового 

забезпечення етнонаціональної політики, 

комунікувати із зарубіжними вченими, 

політологами, громадськими діячами 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

5% 

3.3. Презентувати українською та англійською 

мовами як усно, так і письмово результати 

наукових досліджень у сфері 

етнонаціональної політики.  

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

5% 

3.4. На основі здобутих знань розробляти і 

викладати навчальні дисципліни з 

урахуванням етнонаціональної та 

етнополітичної складової 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

5% 

4.1. Самостійно проводити власні наукові 

дослідження у сфері етнонаціональної 

політики на основі сформованої 

методологічної бази, формулювати робочі 

гіпотези, доводити або спростовувати їх 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

10% 

4.2. Критично осмислювати етнонаціональну 

політику України,  перевіряти на предмет 

відповідності особливостям розвитку 

етнополітичної та етнонаціональної сфер 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 

 

5% 

4.3. Консультувати органи державної влади, 

висувати пропозиції з удосконалення 

правового забезпечення етнонаціональної 

політики України 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 
 

5% 

4.4. Критично оцінювати тенденції 

удосконалення правового забезпечення 

етнонаціональної політики, застосовувати 

навички прогнозування та моделювання 

наслідків правових і політичних ініціатив 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді та наукові 

роботи 
 

5% 
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7. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 
Результати навчання 

дисципліни (код)  

 
Програмні результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 

ПРН-1 Знати основні концептуальні підходи до 

розуміння політики, права, держави; 

демонструвати системний науковий світогляд та 

політичний і правовий кругозір 

+ + + +  +   +  + + +    

ПРН-2  Критично оцінювати нові тенденції 

розвитку політологічних і правових знань, їх 

потенціал та значення для сучасного 

державотворення 

                

ПРН-3 Самостійно формулювати робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, які розширюватимуть і 

поглиблюватимуть стан наукових досліджень в 

сферах політики і права        

                

ПРН-4. Вміти формувати  методологічну базу 

власного наукового дослідження, застосовуючи 

нові дослідницькі позиції 

                

ПРН-5 Формулювати переконливі аргументи 

на підтвердження наукових гіпотез, висновків, 

рекомендацій 

    + + + + +  + + +  +  

ПРН-6 Генерувати нові наукові ідеї щодо 

розуміння політики і права, визначення їх 

основних практичних проблем, шляхів їх 

усунення та підвищення їх позитивного впливу 

на державотворення 

    + + + + +   + + + + + 

ПРН-7 Володіти іноземною мовою на рівні 

достатньому для читання і написання наукового 

тексту, що включає політологічну і юридичну 

термінологію; для представлення доповідей та 

спілкування на національних і міжнародних 

наукових заходах 

                

ПРН-8 Використовувати новітні інформаційні 

та комунікаційні технології для отримання 

достовірної інформації про політичні процеси та 

інститути, що відбуваються в Україні та світі; 

для здійснення постійного моніторингу 

досліджуваних політико-правових явищ; для 

порівняння політичних документів і правових 

актів України та зарубіжних країн. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН-9 Застосовувати отримані знання у 

науково-дослідній та експертній діяльності, в 

процесі консультування представників органів 

державної влади та органів  місцевого 

самоврядування 

    + + + + + + + + + + + + 

ПРН-10 Викладати навчальні дисципліни у 

ЗВО, застосовуючи сучасну методологію, 

новітні інформаційні й комунікаційні технології 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН-11 Ініціювати, організовувати та 

проводити науково-практичні політико-правові 

заходи; вміти визначати і залучати до таких 

заходів осіб, які є фахівцями в обраній тематиці; 

модерувати секційні засідання таких заходів 

                

ПРН-12 Дотримуватися етичних норм 

діяльності, прийнятих науковою, 

політологічною і юридичною спільнотами, з 

урахуванням міжнародного досвіду 

спілкування; здійснювати особистісний вибір у 

морально-ціннісних ситуаціях, що виникають у 

професійній сфері діяльності 

    + + + + + + + + + + + + 
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ПРН-13. Бути здатними до постійного 

самовдосконалення і саморозвитку; 

усвідомлювати наслідки результатів наукової, 

політичної та юридичної діяльності для держави 

та суспільства  

                

 

8. Форми оцінювання аспірантів  

Система оцінювання знань аспірантів з кожної дисципліни включає поточний (у випадку 

визначення лише одного модуля), модульний та семестровий контроль знань, оцінювання 

результатів практики. 

− Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних занять. 

− Модульний контроль проводиться з урахуванням даних поточного контролю за 

відповідний модуль і має за мету оцінку результатів знань аспіранта після вивчення матеріалу з 

логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. 

− Семестровий контроль проводиться у формі екзамену чи заліку, визначених 

робочим навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу. 

На початку вивчення відповідної дисципліни аспіранта повідомляють про наявність 

робочої навчальної програми, про кількість змістових модулів, зміст, форми проведення 

поточного (модульного) контролю та критерії їх оцінювання. При поточному контролі оцінці 

підлягають: рівень знань, умінь і навичок аспірантів, продемонстрований у відповідях і виступах; 

активність при обговоренні питань; результати виконання  тестів тощо  (максимальний бал  – 60) .  

Аспірант, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав можливості 

брати участь у формах поточного контролю (не склав ЗМ), має право на його відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Аспіранту, який не набрав прохідного 

мінімуму, за дозволом викладача, надається можливість здачі пройденого матеріалу для 

отримання необхідної кількості балів з поточного контролю шляхом виконання спеціальних 

тестів/контрольної роботи підвищеної складності, за виконання яких можна набрати до 40 балів. 

У випадку проведення поточного контролю комісією складність тестових чи контрольних 

завдань може бути підвищена і оцінюється до 50 балів. 

Аспірант не допускається до складання заліку, якщо кількість балів, одержаних за змістові 

модулі (поточний контроль) упродовж семестру разом з максимально можливою кількістю балів, 

набраних на заліку, в сумі не перевищуватиме 49 балів. Семестровий контроль у формі заліку – 

підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається з урахуванням балів 

отриманих під час заліку (максимальний бал – 40) та балів, отриманих за змістові модулі 

(загальна сума балів, яку набрав аспірант за семестр). У відомості обліку успішності з навчальної 

дисципліни проставляються зведені дані за 100-бальною шкалою, за національною шкалою 

(„зараховано”, „не зараховано”) та за шкалою ЄКТС (А, B, C, D, E, FX, F). 

 

Таблиця відповідності шкали оцінювання 

 

Оцінка за 

100-бальною 
шкалою 

Інституту 

Оцінка за 
національною 

шкалою  

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС Визначення 

90 – 100 відмінно 

A Аспірант повністю оволодів програмою 

навчальної дисципліни, вільно оперує 

категоріальним апаратом;  дає послідовні, чіткі 

і логічно побудовані відповіді на основні та 

додаткові питання; демонструє обізнаність з 

усіма поняттями, фактами, термінами; 

аргументовано використовує їх, уміє 
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застосовувати матеріал для винесення власних 

суджень. 

 

80 – 89 

добре 

B Аспірант достатньо повно оволодів програмою 

навчальної дисципліни, проте у  відповідях 

допускає несуттєві неточності; з незначними 

помилками демонструє розуміння 

основоположних теорій і фактів та вміння 

встановлювати причинно-наслідкові  зв’язки 

між ними; вільно оперує понятійним апаратом  

з несуттєвими неточностями. 

 

65 – 79 

C Аспірант в цілому оволодів програмою 

навчальної дисципліни, проте при викладенні 

деяких питань ( усно чи письмово) не вистачає 

достатньої глибини аргументації при оцінці 

наукових фактів, процесів, явищ, подій; оперує 

понятійним апаратом, допускаючи окремі 

неточності.  

 

55 – 64 

задовільно 

D Аспірант не в повному обсязі оволодів 

програмою навчальної дисципліни; матеріал 

викладає без глибокого осмислення, аналізу, 

порівняння та узагальнення. Фрагментарно, 

поверхнево (без аргументації та 

обгрунтування) викладає матеріал при усних 

або письмових відповідях.   

 

50 – 54 

E Аспірант показує мінімально достатній рівень 

знань з дисципліни. У відповідях (усних чи 

письмових) допускає суттєві помилки та не 

може критично оцінити наукові факти, явища, 

події. 

 

          35 – 49 
незадовільн

о 

FX Аспірант не володіє програмою навчальної 

дисципліни; дає неправильну або поверхневу 

відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і 

нерозуміння поставленого завдання.  

 

1 – 34 
неприйнятн

о 

F Аспірант показує неприйнятний рівень 

володіння програмою навчальної дисципліни. 

 

Залік вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни не перевищує 49 

балів. 

– підсумкове оцінювання: залік 

 ЗМ 1  ЗМ 2 залік Підсумкова 

оцінка 

Максимум 30 30 40 100 
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9. Структура навчальної дисципліни. 

 

 

 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

 

Тема 1. (15 год.) Конституційно-правові засади етнонаціональної політики 

України 

 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Декларація прав національностей як фундамент демократичної етнонаціональної 

політики України. 

2. Конституційні засади етнонаціональної політики України 

3. Політико-правий статус національних меншин в Україні. 

4. Порушення прав цивільних за етнічною ознакою в ході російсько-української 

війни. 

5. Правовий вимір та еволюція протидії дискримінації за ознакою етнічної 

належності в Україні. 

65. Вплив євроатлантичної інтеграції на етнонаціональну політику України. 

 

 

 Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 
Назва теми 

 

Змістовий модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Тема 1. Конституційно-правові засади 

етнонаціональної політики України 
2 2 11 

Тема 2. Вплив міжнародно-правової бази на 

етнонаціональну політику України  2 2 11 

Всього 4 4 22 

 

Змістовий модуль 2. ПРАВОВИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ 

Тема 3. Концепція державної етнонаціональної 

політики України та інші правові акти  
2 2 11 

Тема 4. Сучасні виклики правового 

забезпечення етнонаціональної політики 

України.  Вплив російсько-української війни 

на етнонаціональну політику України. 

2 2 11 

Всього 4 4 22 

Разом 8 8 44 
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Семінарське заняття 1. (2 год.) 

1. Етнічний склад населення та форма державного устрою. 

2. Етнокультурна та етнотериторіальна автономія: проблеми законодавчого 

забезпечення. 

3. Правові особливості протидії сепаратизму за етнічною ознакою. 

 

Питання для самостійної роботи (11 год.)  

1. Етнополітичні аспекти в Конституції та універсалах УНР. 

2. Правові засади етнокультурної автономії в УНР. 

3. Закон УНР “Про національно-персональну автономію” і перспективи його 

застосування у сучасній Україні. 

4. Становище національних меншин в УНР. 

 

Тема 2. (15 год.) Вплив міжнародно-правової бази на етнонаціональну політику 

України 

 

Лекція 2. (2 год.) 

1. Міжнародно-правові акти, імплементовані в законодавство України, їх роль у 

розвитку і формуванні етнонаціональної політики України. 

2. Інституційна база формування та забезпечення етнонаціональної політики в 

Україні: вимоги міжнародних організацій. 

3. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин і мовна політика України. 

4. Правовий вимір мовного конфлікту. Статус державної мови і мов національних 

меншин. 

5. Вимоги євроінтеграції та етнонаціональна політика України: стан виконання. 

 

Семінарське заняття 2. (2 год.) 

1. Політико-правові механізми набуття статусу національної меншини в Україні: 

перепис, реєстр, право на самоідентифікацію. 

2. Ксенофобія та інтеграція мігрантів в українське суспільство: проблеми правового 

забезпечення. 

3. Правовий статус мігрантів в Україні та ЄС: порівняльний аналіз. 

4. Особливості статусу українських біженців в ЄС. 

 

Питання для самостійної роботи (11 год.)  

1. Міжнародно-правова база захисту корінних народів.  

2. Корінні народи в Україні. Критерії належності до корінних народів. 

3. Закон «Про корінні народи України», його вплив на міжетнічні відносини, 

етнонаціональну політику та перспективу реінтеграції Криму. 

4. Корінні народи в зарубіжних державах: особливості правового захисту. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1. 

1. Декларація прав національностей як фундамент демократичної етнонаціональної 

політики України. 

2. Конституційні засади етнонаціональної політики України 

3. Політико-правий статус національних меншин в Україні. 

4. Правовий вимір протидії дискримінації за ознакою етнічної належності в Україні. 

5. Еволюція протидії дискримінації за ознакою етнічної належності в Україні. 

6. Вплив євроатлантичної інтеграції на етнонаціональну політику України. 

7. Етнічний склад населення та форма державного устрою. 

8. Проблеми законодавчого забезпечення етнокультурної автономії. 

9. Проблеми законодавчого забезпечення етнотериторіальної автономії. 
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10. Правові особливості протидії сепаратизму за етнічною ознакою. 

11. Етнополітичні аспекти в Конституції та універсалах УНР. 

12. Правові засади етнокультурної автономії в УНР. 

13. Закон УНР “Про національно-персональну автономію” і перспективи його 

застосування у сучасній Україні. 

14. Становище національних меншин в УНР. 

15. Міжнародно-правові акти, імплементовані в законодавство України, їх роль у 

формуванні етнонаціональної політики України. 

16. Інституційна база формування та забезпечення етнонаціональної політики в 

Україні: вимоги міжнародних організацій. 

17. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин і мовна політика України. 

18. Правовий вимір мовного конфлікту.  

19. Статус державної мови і мов національних меншин. 

20. Політико-правові механізми набуття статусу національної меншини в Україні: 

перепис, реєстр, право на самоідентифікацію. 

21. Ксенофобія та інтеграція мігрантів в українське суспільство: проблеми правового 

забезпечення. 

22. Правовий статус мігрантів в Україні та ЄС: порівняльний аналіз. 

23. Міжнародно-правова база захисту корінних народів.   

24. Корінні народи в Україні.  

25. Критерії належності до корінних народів. 

26. Закон «Про корінні народи України», його вплив на міжетнічні відносини, 

етнонаціональну політику та перспективу реінтеграції Криму. 

27. Корінні народи в зарубіжних державах: особливості правового захисту. 

28. Вимоги євроінтеграції та етнонаціональна політика України: стан виконання. 

29. Особливості статусу українських біженців в ЄС. 

30. Порушення прав цивільних за етнічною ознакою в ході російсько-української 

війни. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ 

 

Тема 3. (15 год.) Концепція державної етнонаціональної політики України та 

інші правові акти 

 

Лекція 3. (2 год.) 

1. Концепція державної етнонаціональної політики України: труднощі і перешкоди 

для прийняття.  

2. Очікуваний вплив Концепції державної етнонаціональної політики на формування 

та вдосконалення правової бази етнонаціональної політики України.   

3. Концепції державної етнонаціональної політики у зарубіжних державах. 

4. Характерні риси концепцій державної етнонаціональної політики пострадянських 

країн. 

 

Семінарське заняття 3. (2 год.) 

1. Аналіз проєктів Концепції державної етнонаціональної політики України. 

2. Колективні та індивідуальні права національних меншин, їх відображення у 

проєктах етнонаціональної політики України. 

3. Порушення принципів рівності та рівного задоволення прав етноспільнот у 

проєктах  Концепції державної етнонаціональної політики України. 

4. Моделювання прийняття будь-якого (на вибір) проєкту Концепції державної 

етнонаціональної політики України. 
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Питання для самостійної роботи (11 год.) 

1. Аналіз нової редакції Закону України «Про національні меншини в Україні».  

2. Моделювання прийняття будь-якого (на вибір) проєкту Закону України «Про 

національні меншини в Україні».  

3. Національно-культурна автономія у проєктах Закону України «Про національні 

меншини в Україні» та Концепції державної етнонаціональної політики України. 

4. Конструктивні механізми у проєктах Закону України «Про національні мешини в 

Україні». 

5. Недоліки деструктивного характеру в проєктах Закону України «Про національні 

мешини в Україні». 

 

Тема 4. (15 год.) Сучасні виклики правового забезпечення етнонаціональної 

політики України. Вплив російсько-української війни на етнонаціональну політику 

України. 

 

Лекція 4. (2 год.) 

1. Основні нормативно-правові акти етнонаціональної сфери, які потребують 

вдосконалення. 

2. Правові та інституційні перешкоди щодо формування етнонаціональної політики 

України. 

3. Вплив міграцій на етнонаціональну політику України. Правове забезпечення 

міграційної політики. 

4. Реінтеграція як складова етнонаціональної політики України. 

5. Зростання рівня ксенофобії в ході російсько-української війни. 

 

Семінарське заняття 4. (2 год.) 

1. Проєкти зміни статусу Криму як загроза територіальній цілісності України чи 

перспектива деокупації?  

3. Етнічний вимір проєктів зміни адміністративно-територіального устрою України. 

4. Автономізація національних меншин на території компактного проживання. 

5. Роль сусідніх держав у підживленні сепаратизму в Україні і правові механізми 

протидії. 

 

Питання для самостійної роботи (11 год.) 

1. Вплив російсько-української війни на етнонаціональну політику України. 

2. Правові колізії статусу тимчасово окупованих територій України. 

3. Законодавча база політики реінтеграції: проблеми напрацювання. 

4. Злочин геноциду та його прояви в Україні в ході російсько-української війни. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2. 

1. Концепція державної етнонаціональної політики України. 

2. Перешкоди для прийняття Концепції державної етнонаціональної політики 

України. 

3. Вплив Концепції державної етнонаціональної політики на формування та 

вдосконалення правової бази етнонаціональної політики України.   

4. Концепції державної етнонаціональної політики у зарубіжних державах. 

5. Характерні риси концепцій державної етнонаціональної політики пострадянських 

країн. 

6. Колективні права національних меншин у проєктах Концепції державної 

етнонаціональної політики України. 
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7. Індивідуальні права національних меншин у проєктах Концепції державної 

етнонаціональної політики України. 

8. Конструктивні механізми у проєктах Концепції державної етнонаціональної 

політики України. 

9. Недоліки деструктивного характеру в проєктах Концепції державної 

етнонаціональної політики України. 

10. Етнокультурна автономія у проєктах Концепції державної етнонаціональної 

політики України. 

11. Етнокультурна автономія у проєктах Закону України «Про національні меншини 

в Україні». 

12. Конструктивні механізми у проєктах Закону України «Про національні меншини 

в Україні». 

13. Недоліки деструктивного характеру в проєктах Закону України «Про національні 

меншини в Україні». 

14. Порушення принципів рівності та рівного задоволення прав етноспільнот у 

проєктах  Концепції державної етнонаціональної політики України. 

15. Правове забезпечення міграційної політики. 

16. Основні нормативно-правові акти етнонаціональної сфери, які потребують 

вдосконалення. 

17. Вплив міграцій на етнонаціональну політику України. 

18. Реінтеграція як складова етнонаціональної політики України. 

19. Сучасні виклики правового забезпечення етнонаціональної політики України. 

20. . Правові колізії статусу тимчасово-окупованих територій України. 

21. Законодавча база політики реінтеграції: проблеми напрацювання. 

22. Проєкти зміни статусу Криму як загроза територіальній цілісності України чи 

перспектива деокупації?  

23. Етнічний вимір проєктів зміни адміністративно-територіального устрою України. 

24. Етнічна федерація: теорія і практика. 

25. Автономізація національних меншин на території компактного проживання. 

26. Роль сусідніх держав у підживленні сепаратизму в Україні й правові механізми 

протидії. 

27. Вплив російсько-української війни на етнонаціональну політику України. 

28. Злочин геноциду та його прояви в Україні в ході російсько-української війни. 

29. Зростання рівня ксенофобії в ході російсько-української війни. 

 

 

10. Рекомендовані джерела: 

Нормативна база 

1. Декларація Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l56#Text 

2. Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_014#Text 

3. Конституція України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

4. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 

26. Ст. 892. 

5. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text 
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6. Про корінні народи України: Закон України. URL: 

https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-korinni-narodi-ukrayini-

69677. 

7. Про національні меншини в Україні: Закон України. Відомості Верховної 
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