
 ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ  
 

            Мета курсу – ознайомлення студентів з ключовими етнополітичними проблемами у 
сучасній міжнародній політиці; дослідження основних закономірностей та процесів у системі 
етнонаціональних відносин на рівні держави та міжнародної системи. 
            Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Етнополітичні проблеми у міжнародних 
відносинах» в структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: 
«Історія України», «Історія міжнародних відносин», «Вступ до спеціальності», «Міжнародні 
відносини та світова політика», «Країнознавство», «Історія та теорія міжнародних 
суспільних комунікацій», вона інтегрується з вивченням ОК: «Міжнародні відносини та 
світова політика», «Історія політичних вчень та політологія», «Теорія міжнародних 
відносин», «Міжнародні організації».  

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
наступних ОК: «Зовнішня політика України», «Зовнішня політика країн Західної Європи», 
«Конфліктологія та теорія переговорів», «Аналіз зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знати та розуміти природу міжнародних відносин, регіонального 
розвитку, етнополітичних процесів, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних 
відносин та світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній 
арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин; здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 
політики держав, суспільних комунікацій, регіональних досліджень, питань етнополітики та 
розуміти головні закономірності й особливості етнополітичних процесів у світі;  здатність 
оволодівати сучасними знаннями з проблем та тенденцій розвитку етнонаціональних 
відносин у межах держави та на міжнародній арені; здатність аналізувати міжнародні 
інтеграційні процеси у світі та їх вплив на етнополітичні особливості у світі; сформувати 
цілісне уявлення про напрямки й зміст етнополітики України на різних етапах її розвитку; 
вести фахову дискусію із етнополітичних проблем міжнародних відносин.  

Програмні результати навчання: 
знати:  ключові етнополітичні проблемами у сучасній міжнародній політиці; 

фундаментальні положення етнополітології та теорії міжнародних відносин; тенденції 
розвитку системи етнонаціональних відносин у межах сучасної держави та на міжнародній 
арені; законодавче забезпечення етнополітичного розвитку сучасної України; знати 
еволюцію етнополітики Української держави на різних етапах історичного розвитку; основні 
теоретичні навички з аналізу перспектив розвитку етнополітичних відносин у контексті 
міжнародної ситуації та пошуку адекватних інструментів із розв’язання існуючих та 
потенційних етнополітичних проблем; особливості етнополітичних процесів у світі. 

уміти: відстоювати національні інтереси України в контексті етнополітики; визначати 
етнополітичні проблеми у міжнародних відносинах; прогнозувати можливі варіанти 
етнополітичного розвитку; вибудовувати варіанти врегулювання етнополітичних конфліктів; 
аналізувати етнополітичні процеси в незалежній Україні на сучасному етапі; орієнтуватися в 
механізмах вирішення етнополітичних конфліктів; застосовувати знання про голові 
закономірності та особливості етнополітичних процесів у світі в професійній діяльності, 
дослідженнях з означеної проблематики; об’єктивно оцінювати проблеми національних 
меншин і етнополітичної регіоналізації: внутрішньодержавний та регіональний виміри. 

володіти: фактологічним матеріалом, що розкриває сутність головних етнополітичних 
конфліктів у світі; теоретичними знаннями у професійній діяльності, дослідженнях із 
означеної проблематики. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретичні та понятійні засади вивчення етнополітичних процесів у міжнародних 

відносинах. Етнічне і національне визначення основних понять та теоретичні підходи до 
вивчення. Зародження та розвиток етнополітичної думки: західна і  вітчизняна традиції. 
Суб’єкти та об’єкти етнополітичних процесів. Етнічна і національна ідентичність. 

 



Етнополітичні явища і процеси у системі сучасних міжнародних відносин. Проблема 
національних меншин і етнополітичної регіоналізації: внутрішньодержавний та регіональний 
виміри. Національне самовизначення та відокремлення. Етнополітичний конфлікт: природа 
та управління. Іредентизм як чинник нестабільності на міжнародній політичній арені. 
Етнополітичні процеси в незалежній Україні на сучасному етапі. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Тараненко Ганна Геннадіївна, кан.політ.наук,  доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму.  
 

 
 


