
Дисципліна Етнополітика в Україні в сучасних умовах 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий) 

Назва спеціальності/освітньо-наукової 

програми 

Інституційні зміни процесів демократичної 

трансформації в Україні 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 4 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

120 год. 

Лекції – 10 год., практичні – 14 год., 

консультації – 8 год., самостійна робота –   

88 год. 

Кількість кредитів 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Політології та публічного управління 

Автор дисципліни Д. філософ. н., проф. Емельянова Ю. П. 

Д. політ. н., проф. Бортніков В. І. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Магістр ОКР Спеціаліст 

Що буде вивчатися Основними темами є: 

Тема 1. Етнічний Ренесанс і його 

соціально-політичні наслідки в світовій 

системі. 

Тема 2. Соціокультурна криза та специфіка 

її проявів в Україні 

Тема 3. Теорія та практика етнополітики в 

Україні у складі Російської імперії,часів 

національної революції і в радянські часи. 

Тема 4. Соціокультурні ідентичності 

етнічних спільнот України. 

Тема 5. Політизація проблеми 

соціокультурного розмежування в Україні 

та політико-правові аспекти її вирішення. 

Тема 6. Політична суб’єктність нації. 

Тема 7. Етнополітика як  необхідний 

компонент системи владно-суспільних 

відносин. 

Тема 8. Етнополітична культура в Україні: 

реалії та виклики часу. 

Тема 9. Соціально-політичні процеси 

формування та збереження  ідентичності 

етноспільнот сучасної України в умовах 

політичної модернізації. 

Тема 10.Перспективи етно-соціокультурної 

політики в Україні. 

Чому це цікаво/треба вивчати Мета: формування наукових знань щодо 

змісту та соціально-політичних наслідків 

явища так званого «етнічного Ренесансу» 

другої половини ХХ – першої чверті ХХІ 

ст. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Знання: ознайомлені зі специфікою 

соціальної структури українського 

суспільства; особливостями 



функціонування етнокультурних 

суб’єктів на території України у 

контексті загальносвітової проблеми 

активізації етнічних спільнот у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

Вміння: прогнозування розвитку 

політичних процесів, розв’язання 

можливих кризових ситуацій, розроблення 

практичних рекомендацій щодо їх 

упередження та забезпечення сталого 

демократичного поступу суспільстваю 

Як можна користуватися набутими 

знаннями  

Знання, вміння та навички набуті в процесі 

вивчення курсу є основою свідомого 

громадянина у демократичній державі 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

1. Комплексне розуміння природи та 

значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації.  

2. Комплексне розуміння принципів 

функціонування та закономірностей 

розвитку влади та публічної політики, 

політичних інститутів та процесів, 

політичної поведінки, політичної культури 

та ідеології, світової політики та політики 

окремих країн та регіонів. 

3. Знання сутності та структурних 

характеристик громадянського 

суспільства. 

4. Розуміння природи авторитарного, 

тоталітарного і демократичного 

політичних режимів. 

5. Розуміння природи та сутнісних ознак 

процесів політичного елітизму та 

лідерства. 

6. Комплексне застосування широкого 

спектру політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно-політичних 

відносин політичних акторів, інститутів та 

ідей відповідно до певного історичного 

або сучасного контексту. 

 

Інформаційне забезпечення Web-

посилання на (опис дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

https://vnu.edu.ua/uk/all-

educations/politolohiya-2022-r 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi


 


