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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 

Теорія і практика врегулювання етнополітичних 

конфліктів 

Повна назва структурного 

підрозділу 

відділ правових проблем політології 

Викладач Явір В.А., д.політ.н. 

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-ий рік підготовки, 4 семестр 

Мова викладання, навчання, 

оцінювання 

українська 

Місце навчальної дисципліни в 

освітньо-науковій програмі 

вибірковий компонент ОНП, цикл – професійної 

підготовки, (ВК-5) 

Обсяг навчальної дисципліни 3 кредити ЄКТС/90 год., 

у тому числі, аудиторних занять: 

лекції – 10 год, семінарські заняття – 12 год. 

самостійна робота – 68 год. 

 

Форма поточного та підсумкового 

контролю 

екзамен 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення 

Опорний конспект лекцій, підручники та навчальні 

посібники, монографії, статті у фахових виданнях, 

інтернет-ресурси, правова база. 

 

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 полягає у здобутті аспірантами знань про 

етнополітичний конфлікт, його перебіг, причини та фактори виникнення етнополітичних 

конфліктів в сучасному світі, особливості та стратегії врегулювання (в межах забезпечення 

етнополітичної безпеки); супутні етнополітичні явища та процеси та їх вплив на 

етнополітичний конфлікт; застосування набутих знань для аналізу/коригування практичної 

етнополітики та етнонаціональних процесів. Дисципліна передбачає удосконалення знань 

аспірантів про загальні закономірності виникнення, розвитку та перебігу етнополітичних 

конфліктів, формування теоретико-методологічної основи для майбутніх наукових 

досліджень та їх використання при написанні дисертаційної роботи. 

 

3. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1) знання понятійно-категоріального апарата, отримані в результаті вивчення дисциплін 

«Етнополітологія», «Етноконфліктологія», «Етнодержавознавство», «Міжетнічні відносини». 

2) володіння навичками пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації з різних 

джерел. 

3) володіння навичками політичного прогнозування, стратегічного, лінійного 

(логічного), нелінійного (парадоксального) мислення.  

4) володіння навичками опрацювання законодавчої бази України, зарубіжних держав та 

актів міжнародного права. 

 

4. Анотація навчальної дисципліни. 

При вивченні дисципліни «Теорія і практика врегулювання етнополітичних конфліктів» 

формуються знання про загальні закономірності виникнення, розвитку та перебігу 

етнополітичних конфліктів, досліджується світовий та вітчизняний досвід їх врегулювання, а 

також запобігання в межах забезпечення етнополітичної безпеки та формування системи 

етнонаціональної стійкості. Позаяк Україна характеризується гострими етнополітичними 

суперечностями, починаючи з відсутності системної, спрямованої на розбудову держави, 

етнонаціональної політики і закінчуючи актуалізацією внутрішніх та зовнішніх чинників, 

спрямованих на розпалювання етнополітичних конфліктів та етнополітичну дезінтеграцію 

держави. 
 

5. Завдання (навчальні цілі) дисципліни: набуття знань про природу, теорію, причини 

і закономірності етнополітичного конфлікту та застосування їх для аналізу/коригування 

практичної політики та етнонаціональних процесів; набуття навичок з виявлення причин 

етнополітичного конфлікту на першій його стадії та надання пропозицій з їх нейтралізації; 

застосування набутих знань в практичній діяльності, яка сприятиме напрацюванню 

етнонаціональної політики, стабілізації етнополітичної ситуації та врегулюванню 

етнополітичного конфлікту в Україні; набуття знань про основи і особливості забезпечення 

етнополітичної безпеки; формування вмінь використання систематизованих знань та теоретико-

методологічних основ при написанні дисертаційної роботи. 

 

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 поняття, суть етнополітичного 

конфлікту, теорії детермінації (фактори 

виникнення) етнополітичного конфлікту, 

методологічні підходи до дослідження 

етнополітичних конфліктів, особливості 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

10% 
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перебігу етнополітичних конфліктів  

1.2. Знати класифікації етнополітичних 

конфліктів, стадії та особливості 

трансформації етнополітичних 

конфліктів, 

структуру, стратегії, етапи та механізми 

врегулювання етнополітичних 

конфліктів, особливості етнополітичного 

та етноконфліктного менеджменту, 

управління етнополітичним конфліктом, 

постконфліктну відбудову. 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

1.3. Знати основні етнополітичні конфлікти 

сучасності, причини виникнення,  

особливості і стратегії врегулювання, 

роль міжнародного чинника в 

урегулюванні сучасних етнополітичних 

конфліктів, етнополітичний конфлікт в 

Україні, його передумови, сучасний стан і 

перспективи врегулювання, політику 

реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

1.4. Знати поняття етнополітичної безпеки і 

етнополітичної стабільності, їх роль у 

етнополітичному конфлікті, основні типи 

і особливості забезпечення в різних 

державах, основні загрози етнополітичній 

безпеці України 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

2.1. Вміти аналізувати етнополітичні 

конфлікти, виявляти причини їх 

виникнення, класифікувати етнополітичні 

конфлікти 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

10% 

2.2. Вміти визначати основні тенденції 

розвитку та трансформації 

етнополітичної ситуації під дією різних 

чинників, моделювати розвиток 

етнополітичного конфлікту 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи, 

модульна 

контрольна 

робота 

5% 

2.3. Вміти прогнозувати перебіг 

етнополітичних та етнонаціональних 

процесів, визначати наслідки вжиття тих 

чи інших заходів запобігання або протидії 

деструктивним етнополітичним явищам 

або процесам 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

2.4. Вміти розробляти практичні рекомендації 

та пропозиції з врегулювання 

етнополітичних конфліктів 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

3.1. Опрацьовувати наукові та нормативні 

джерела з метою узагальнення знань у 

сфері етноконфліктології, підготовки 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

10% 
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дисертації, інших наукових праць та 

виступів на конференціях, семінарах, 

круглих столах та інших науково-

практичних заходах 

самостійна 

робота 

наукові роботи 

 

3.2. Брати участь в етнополітичному і 

етнонаціональному дискурсах, вільно 

оперуючи термінологією 

етноконфліктології та набутими під час 

вивчення дисципліни знаннями 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

3.3. Самостійно здобувати знання, 

користуватися науковою і довідковою 

літературою, нормативно-довідковими 

матеріалами, пошуковими базами 

інтернету, знаходити та опрацьовувати 

необхідну інформацію щодо 

етнополітичних конфліктів сучасності 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

3.4. Вміти застосовувати, презентувати, 

представляти та поширювати результати 

своїх досліджень, зокрема шляхом 

встановлення зв’язків з інститутами 

врегулювання етнополітичного конфлікту 

в Україні 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

4.1 Самостійно проводити наукові 

дослідження на основі поєднання 

загальнонаукових та спеціальних методів 

(методології етноконфліктології) 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

10% 

4.2 Креативно досліджувати кожен 

етнополітичний конфлікт з урахуваннями 

всього комплексу чинників: національних 

особливостей, міжнародного 

врегулювання та зовнішнього впливу, 

виявляти/пропонувати нові/нестандартні, 

однак ефективні механізми врегулювання 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

4.3 Авторськи переосмислювати набуті під 

час вивчення дисципліни знання 

(концепції, теорії, підходи), перевіряти на 

предмет релевантності сучасним 

викликам етнополітичній безпеці та 

етнополітичній стабільності держави 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

4.4 На основі здобутих знань продукувати 

власні авторські ідеї, концепції, 

формувати теорії в сфері врегулювання 

етнополітичних конфліктів та шукати 

шляхи для їх втілення 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Опитування, 

доповіді 

(презентації) та 

наукові роботи 

 

5% 

 



7 

 
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. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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ПРН-9 Застосовувати отримані знання у 

науково-дослідній та експертній діяльності, в 

процесі консультування представників органів 

державної влади та 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 

     + + + + + +  + + + + 

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 на меті 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 
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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 іспиту, якщо кількість балів, одержаних за 

змістові модулі (поточний контроль) упродовж семестру разом з максимально можливою 

кількістю балів, набраних на екзамені, в сумі не перевищуватиме 49 балів. Семестровий 

контроль у формі екзамену – підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) 

визначається з урахуванням балів, отриманих під час екзамену (максимальний бал – 40) , та 

балів – 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 («відмінно» ,«добре», «задовільно», «незадовільно») 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 
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 незадовільно FX Аспірант не володіє програмою навчальної 
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дисципліни; дає неправильну або поверхневу 
відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і 
нерозуміння поставленого завдання.  

1 – 34 неприйнятно F Аспірант показує неприйнятний рівень 
володіння програмою навчальної дисципліни. 

 

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

балів. 

– підсумкове оцінювання: екзамен 

 ЗМ1  ЗМ2 екзамен Підсумкова 

оцінка 

Максимум 30 30 40 100 

 

9. Структура навчальної дисципліни. 
 

 

 Кількість годин 

Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 
Назва теми 

 

Змістовий модуль 1. ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ВИКЛИК  

ЕТНОПОЛІТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 

Тема 1. Етнополітичний конфлікт:  причини 

виникнення, сутність, класифікації, стадії, 

особливості трансформації. 

2  10 

Тема 2. Стратегії та механізми 

врегулювання етнополітичних конфліктів, 

етнополітичний та етноконфліктний 

менеджмент. Постконфліктна відбудова. 

2 2 12 

Тема 3. Особливості забезпечення 

етнополітичної безпеки та етнополітичної 

стабільності сучасних держав. 
2 2 12 

Всього 6 4 34 

Змістовий модуль 2. ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ 

ЕТНОПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ 

Тема 4. Динаміка сучасних етнополітичних 

конфліктів. 
 4 12 

Тема 5. Етнополітичний конфлікт в Україні 

(анексія АРК, окупація ОРДЛО), шляхи 

його розв’язання. 

2 2 12 

Тема 6. Російсько-українська війна як 

продовження етнополітичного конфлікту. 
2 2 10 

Всього 4 8 34 

Разом 10 12 68 
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ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ 

 

Змістовий модуль 1 ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ВИКЛИК  

ЕТНОПОЛІТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 

 

Тема 1. Етнополітичний конфлікт:  причини виникнення, сутність, класифікації, 

особливості трансформації. (12 год.) 

 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Етноконфліктологія як наука про закономірності виникнення, розвитку та 

трансформації конфліктів. 

2. Еволюція методологічних підходів до дослідження природи й сутності етнічних 

конфліктів. Суть етнічного конфлікту.  

3. Розмежування понять “міжетнічний” та “етнополітичний” конфлікт. 

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

1. Визначення та особливості етнополітичного конфлікту.  

2. Типологія конфліктів.  

3. Основні чинники виникнення етнічного конфлікту. Теорії політичної детермінації 

етнічного конфлікту. 

 

 

Тема 2. Стратегії та механізми врегулювання етнополітичних конфліктів, 

етнополітичний та етноконфліктний менеджмент. Постконфліктна відбудова. (16 год.) 

 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Етнополітичний конфлікт: особливості перебігу та врегулювання. 

2. Проблеми моделювання етнополітичних конфліктів. Стадії конфліктів. 

3. Структура, стратегії, етапи та механізми врегулювання етнополітичних конфліктів. 

4. Управління етнополітичним конфліктом у політологічному і правовому вимірі. 

 

Семінарське заняття. (2 год.) 

1. Історичні обставини та аналіз контексту виникнення етнополітичних конфліктів. 

2.  Етапи трансформації конфліктів.  

3. Політичні й правові інструменти виявлення та запобігання етнополітичному 

конфлікту. 

4. Ненасильство як метод трансформації конфліктів.   

 

Питання для самостійної роботи (12 год.) 

1. Роль міжнародного фактору в урегулюванні сучасних етнополітичних конфліктів. 

2. Миротворчі операції.  

3. Теорія і практика превентивної дипломатії.  

4. Постконфліктна відбудова. 

 

 

Тема 3. Особливості  забезпечення етнополітичної безпеки та етнополітичної 

стабільності сучасних держав. (16 год.) 

 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Поняття етнополітичної безпеки. Етнополітична безпека у системі національної 

безпеки. Роль і місце етнополітичної безпеки у законодавстві про національну безпеку. 
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2. Особливості політико-правового забезпечення етнополітичної безпеки. Етнополітична 

безпека України, особливості її політико-правового забезпечення. 

3. Поняття етнополітичної стабільності. Взаємозв’язок етнополітичної стабільності та 

національної безпеки держави. Роль і місце етнополітичної стабільності держави у забезпеченні 

безпеки. 

4. Етнополітичний конфлікт як основний чинник етнополітичної нестабільності в 

Україні. Політико-правові механізми стабілізації етнополітичної ситуації в Україні 

 

Семінарське заняття. (2 год.) 

1. Методологічні підходи до дослідження етнополітичної безпеки у вітчизняній 

політичній думці. 

2. Виміри етнополітичної безпеки.  

3. Етнополітична стабільність держави: основні типи. 

4. Етнополітична стабільність України. 

 

Питання для самостійної роботи (12 год.) 

1. Основні загрози етнополітичній безпеці України. Загрози внутрішнього безпекового 

середовища. Загрози зовнішнього безпекового середовища. 

2. Забезпечення етнополітичної стабільності.  

3. Особливості забезпечення етнополітичної стабільності у пострадянських державах.  

4. Етнополітична нестабільність в Україні: основні чинники та механізми протидії.  

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1. 

 

1. Етнополітичний та етноконфліктний менеджмент.  

2. Постконфліктна відбудова. 

3. Етноконфліктологія як наука про закономірності виникнення, розвитку та 

трансформації конфліктів. 

4. Еволюція методологічних підходів до дослідження природи й сутності етнічних 

конфліктів. Суть етнічного конфлікту. 

5. Розмежування понять “міжетнічний” та “етнополітичний” конфлікт. 

6. Визначення та особливості етнополітичного конфлікту. 

7. Типологія конфліктів. 

8. Основні чинники виникнення етнічного конфлікту. 

9. Теорії політичної детермінації етнічного конфлікту. 

10. Історичні обставини та аналіз контексту виникнення етнополітичних конфліктів. 

11. Етнополітичний конфлікт: особливості перебігу та врегулювання. 

12. Проблеми моделювання етнополітичних конфліктів. 

13. Стадії конфліктів. 

14. Етапи трансформації конфліктів. 

15. Ненасильство як метод трансформації конфліктів.   

16. Роль міжнародного фактора в урегулюванні сучасних етнополітичних конфліктів. 

17. Структура, стратегії, етапи та механізми врегулювання етнополітичних конфліктів. 

18. Управління етнополітичним конфліктом у політологічному і правовому вимірі. 

19. Політичні й правові інструменти виявлення та запобігання етнополітичному 

конфлікту. 

20. Теорія і практика превентивної дипломатії.  

21. Миротворчі операції. 

22. Поняття етнополітичної безпеки.  

23. Етнополітична безпека у системі національної безпеки.  
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24. Методологічні підходи до дослідження етнополітичної безпеки у вітчизняній 

політичній думці.  

25. Виміри етнополітичної безпеки.  

26. Роль і місце етнополітичної безпеки у законодавстві про національну безпеку. 

27. Особливості політико-правового забезпечення етнополітичної безпеки. 28. 

Етнополітична безпека України, особливості її політико-правового забезпечення.  

29. Основні загрози етнополітичній безпеці України. 30. Загрози внутрішнього 

безпекового середовища.  

31. Загрози зовнішнього безпекового середовища. 

32. Поняття етнополітичної стабільності.  

33. Етнополітична стабільність держави: основні типи.  

34. Забезпечення етнополітичної стабільності.  

35. Взаємозв’язок етнополітичної стабільності та національної безпеки держави.  

36. Роль і місце етнополітичної стабільності держави у забезпеченні безпеки. 37. 

Особливості забезпечення етнополітичної стабільності у пострадянських державах. 

38.  Етнополітична стабільність України.  

39. Етнополітична нестабільність в Україні: основні чинники та механізми протидії.  

40. Етнополітичний конфлікт як основний чинник етнополітичної нестабільності в 

Україні.  

41. Політико-правові механізми стабілізації етнополітичної ситуації в Україні 

 

 

 

Змістовий модуль 2 ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО 

КОНФЛІКТУ 

 

Тема 4. Динаміка сучасних етнополітичних конфліктів. (16 год.) 

 

Семінарське заняття. (4 год.)  

1. Презентації по етнополітичних конфліктах. 

Аспіранти готують і представляють презентації по сучасних етнополітичних конфліктах 

на вибір за наступною схемою: 

- Причини, передумови виникнення конфлікту (історичні обставини, аналіз контексту). 

Чи можна було запобігти конфлікту, як? 

- Учасники конфлікту, їх ресурсна база (населення, території, інші ресурси), головні 

вимоги. 

- Етапи (стадії) конфлікту (згідно з теорії), його перебіг. 

- Ескалація, стратегії  та механізми врегулювання (успішні, неуспішні чому). 

- Роль міжнародної спільноти у врегулюванні конфлікту. 

- Нинішній етап конфлікту – заморожений чи ні. 

- Загрози відновлення/ескалації конфлікту. 

- Перспективи врегулювання/, рекомендації та прогнози. 

 

Питання для самостійної роботи (12 год.) 

1. Придністровський конфлікт 

2. Нагірно-Карабаський конфлікт 

3. Ольстерський конфлікт 

4. Косовський конфлікт 

5. Кіпрський конфлікт 

6. Грузинські етнополітичні конфлікти (абхазький, осетинський) 

 



14 

 
Тема 5. Етнополітичний конфлікт в Україні 2014-2022 (анексія АРК, окупація 

ОРДЛО), шляхи його розв’язання. (16 год.) 

 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Етнополітичний конфлікт в Україні.  

2. Етнокультурна консолідація, політика консолідації 

3. Роль зовнішнього фактору в етнополітичному конфлікті в Україні. 

4.Тимчасово окуповані території, їх правовий та політичний статус.  

 

Семінарське заняття. (2 год.) 

1. Етнополітичний розкол в Україні.  

2. Причини анексії Криму, нинішній етнополітичний статус півострова.  

3. Сепаратизм, види сепаратизму. 

4. Перспективи відновлення територіальної цілісності України. 

 

Питання для самостійної роботи (12 год.) 

1. Об’єктивні культурно-історичні та політичні передумови етнокультурного розколу. 

2. Потенційні чинники етнополітичних конфліктів в Україні.  

3. Сецесія частин Донецької та Луганської областей.  

4. Феномен невизнаної держави як наслідок етнополітичного конфлікту. 

 

 

Тема 6. Російсько-українська війна як продовження етнополітичного конфлікту. (14 

год.) 

 

Лекція 1. (2 год.) 

1. Російсько-український етнополітичний конфлікт як продовження російської агресії на 

пострадянському просторі. 

2. Російсько-українська війна   – початок Третьої світової? Паралелі та аналогії з Другою 

світовою війною. 

3. Роль міжнародної підтримки в російсько-українській війні. 

 

Семінарське заняття. (2 год.) 

1. Чи завершиться спроба  денацифікації демократичної  України денацифікацією 

фашистської РФ? (світовий досвід денацифікації) 

2. Етнонаціональна стійкість – зміст, призначення, особливості формування у сучасних 

умовах, правові рамки. 

 

Питання для самостійної роботи (10 год.) 

1. Політика реінтеграції, моделі реінтеграції.  

2. Причини та фактори реінтеграції України.  

3. Фактичний статус Автономної Республіки Крим.  

4. Зарубіжний досвід політики реінтеграції (Північна і Південна Кореї, Кіпр) і 

перспективи його застосування в Україні. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1. 

 

1. Придністровський етнополітичний конфлікт 

2. Нагірно-Карабаський етнополітичний конфлікт 

3. Ольстерський етнополітичний конфлікт 

4. Косовський етнополітичний конфлікт 
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5. Кіпрський етнополітичний конфлікт 

6. Абхазький етнополітичний конфлікт 

7. Південно-осетинський етнополітичний конфлікт. 

8. Етнополітичний конфлікт в Україні.  

9. Потенційні чинники етнополітичних конфліктів в Україні.  

10. Етнокультурна консолідація, політика консолідації.  

11. Етнополітичний розкол в Україні.  

12. Об’єктивні культурно-історичні та політичні передумови етнокультурного розколу. 

13. Причини анексії Криму, нинішній етнополітичний статус півострова.  

14. Сецесія частин Донецької та Луганської областей.  

15. Роль зовнішнього фактору в етнополітичному конфлікті в Україні. 

16. Феномен невизнаної держави як наслідок етнополітичного конфлікту. 

17. Сепаратизм, види сепаратизму. 

18. Етнополітичний конфлікт в Україні.  

19. Етнокультурна консолідація, політика консолідації 

20. Роль зовнішнього фактору в етнополітичному конфлікті в Україні. 

21.Тимчасово окуповані території, їх правовий та політичний статус.  

22. Етнополітичний розкол в Україні.  

23. Причини анексії Криму, нинішній етнополітичний статус півострова.  

24. Сепаратизм, види сепаратизму. 

25. Перспективи відновлення територіальної цілісності України. 

26. Об’єктивні культурно-історичні та політичні передумови етнокультурного розколу. 

27. Потенційні чинники етнополітичних конфліктів в Україні.  

28. Сецесія частин Донецької та Луганської областей.  

29. Феномен невизнаної держави як наслідок етнополітичного конфлікту. 

30. Реінтеграція.  

31. Політика реінтеграції, моделі реінтеграції.  

32. Причини та фактори реінтеграції України.  

33. Політико-правові передумови та етнополітичний контекст реінтеграції України.  

34. Фактичний статус Автономної Республіки Крим.  

35. Зарубіжний досвід політики реінтеграції (Північна і Південна Кореї, Кіпр) і 

перспективи його застосування в Україні. 

36. Російсько-українська війна як продовження етнополітичного конфлікту. 

37. Явище денацифікації: український та світовий контекст. 

38. Етнонаціональна стійкість - зміст, призначення, особливості формування у сучасних 

умовах, правові рамки. 

39. Роль міжнародної підтримки в російсько-українській війні. 

 

10. Рекомендовані джерела: 

 

Нормативна база  

1. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text 

2. Про національні меншини в Україні: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 

1992. № 36. Ст. 529. 

3. Рамкова Конвенція Ради Європи про захист прав національних меншин. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055#Text. 

4. Стратегія національної безпеки України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020 
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5. Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя. URL: 

https://www.president.gov.ua/documents/1172021-37533. 

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

території України: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 26. Ст. 

892. 

7. Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей. Відомості Верховної Ради України. Закон України. 2014. № 45. 

Ст. 2043. 

8. Концепція забезпечення національної системи стійкості, затверджена Указом 

Президента України від 27 вересня 2021 року № 479/2021. URL: 

https://www.president.gov.ua/documents/4792021-40181. 
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