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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Етно-релігійний 
чинник у сучасній системі міжнародних відносин» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 6.030201 Міжнародні 
відносини. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є етнорелігійний чинник сучасних 
міжнародних відносин. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Світовий політичний процес», «Міжнародні конфлікти», «Сучасні міжнародні 
відносини», «Соціально-політична ризикологія», «Міжнародна та європейська 
безпека». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Етнорелігійний чинник у внутрішній політиці і міжнародних відносинах. 
2. Етнополітичні аспекти сучасного глобального і регіонального розвитку. 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Етно-релігійний чинник у 

сучасній системі міжнародних відносин» є формування у студентів системи знань про 
сучасний стан етнополітичних проблем у світі та шляхи їх вирішення. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Етно-релігійний чинник у 
сучасній системі міжнародних відносин» є: 

1) визначити роль етнорелігійного чинника у внутрішній та зовнішній політиці 
держави; 

2) дослідити форми взаємодії між етносами у політичній сфері; 
3) проаналізувати сучасні етнополітичні конфлікти у світі та шляхи їх 

розв’язання.  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
1) сутність понять «етнос», «нація», «націоналізм», «релігія», «конфесія» та їх 

співвідношення; 
2) основи міжнародного досвіду захисту прав національних і релігійних меншин; 
3) особливості політики мультикультуралізму, її переваги й недоліки; 
4) основні етнополітичні конфлікти у світі; 
5) особливості етнорелігійної політики в Україні. 
вміти: 
1) визначати тип конкретної державної політики, здійснюваної щодо 

національних і релігійних меншин; 
2) визначати фазу і тип етнополітичного конфлікту. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 
 
 
 



 
 
 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 
Етнорелігійний чинник у внутрішній політиці і міжнародних відносинах. 

 
Тема 1. Теорії етнічності та націй. 
Сутність, основні елементи та способи формування етносу. Етнос, етнічна 

спільнота і етнічність. Націоналізм і етнічність. Нації і націоналізм. Нація як «уявлена 
спільнота» (Б. Андерсон). Теорії етнічності і політика. Примордіалізм як науковий 
напрям. Функціоналізм про природу етнічності. Конструктивізм в етнополітології. 
Сутність інструментального підходу в етнополітології. Методи дослідження 
етнічності. Співвідношення понять «народ» і «нація». Уявлення про етнічну і 
громадянську нації. Нація і багатоетнічність. 

 
Тема 2. Етнічність і держава. 
Політичний ресурс етнічності. Політизація етнічності. Конструювання 

етнічності. Етнополітичний менеджмент. Зміст поняття «національна держава». Роль 
етнічної стратифікації у політичних процесах. Роль категорії «громадянство» у 
етнополітиці. Етнічність як легітиматор влади. Глобалізація і проблема збереження 
етнічності. Глобалізація і політична кооперація етнічних спільнот. 

 
Тема 3. Етнічні та релігійні меншини. 
Сутність термінів «етнічна меншина», «релігійна меншина». Причини 

виникнення та типологія національних і релігійних меншин. Політична роль етнічних 
і релігійних меншин. Демократія і проблеми меншин. Становлення та розвиток 
світової практики захисту прав національних і релігійних меншин. Право націй на 
самовизначення. Культурні права національних і релігійних меншин. Мова правових 
документів. Визначення терміну «корінний народ». Звичаєве право і порядок 
врегулювання суперечок з громадами корінних народів. 

 
Тема 4. Явище розділених етнонаціональних груп. 
Розділені етнонаціональні групи як політична проблема. Генеза і розвиток 

проблеми розділених етнонаціональних груп. Діаспора і роділена етнонаціональна 
група: спільне і відмінне. Політико-правові аспекти вирішення проблеми: стратегія 
симетричного злиття, стратегія нерівного поглинання, стратегія низової дипломатії, 
стратегія контролю, стратегія автономізації. 

 
Тема 5. Асиміляція, мультикультуралізм і екстремізм у етнополітиці. 
Асиміляторська модель етнополітики. Кроскультурна адаптація. 

Мультикультуралізм. Підходи К. Янга, Д. С. Ферніволла, М. Д. Сміта, К. Дойча, 
Б. Б. Рінгера та М. Р. Лоулеса до дослідження багатонаціональних суспільств. 



Концепція «поліетнічної демократії» А. Лейпхарта. Концепція «внутрішнього 
колоніалізму» М. Хетчера. Расизм і геноцид як крайні форми етнополітики. 

 
Змістовий модуль 2. 

Етнополітичні аспекти сучасного глобального і регіонального розвитку 
 
Тема 6. Етнополітичні конфлікти. 
Сутність, характерні риси і динаміка етнополітичного конфлікту. Типи 

етнополітичних конфліктів. Теорія міжетнічного конфлікту Д. Горовітца. Підходи Р. 
Петрелли, Т. Р. Герра, Р. Вяйрінена до дослідження етнонаціональних конфліктів. 
Причини загострення етнополітичних конфліктів у сучасному світі. Концепція 
«зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона. Проблеми управління конфліктом. Форми та 
способи врегулювання етнополітичних конфліктів. 

  
Тема 7. Етнополітичні проблеми у сучасній Європі. 
«Європа націй» та «європейська нація». Регіоналізм і сепаратизм у сучасній 

Європі: Велика Британія (Шотландія, Північна Ірландія та Уельс), Іспанія (Каталонія, 
Країна Басків), Франція (Корсика, Бретань), Бельгія (Фландрія та Валлонія). 
Етнополітичні проблеми у Центрально-Східній Європі (Польща, Румунія, Угорщина, 
Болгарія, Боснія і Герцеговина, Сербія). Придністровський конфлікт в контексті 
етнополітичної ідентифікації Молдови. Криза політики мультикультуралізму у 
сучасній Європі. Міграційна криза 2015 року та зростання популярності 
праворадикальних ідеологій. 

 
Тема 8. Етнополітичні проблеми у сучасній Азії, Африці і Америці. 
«Заморожені конфлікти» на території СНД (Абхазія, Південна Осетія, Нагірний 

Карабах). Етнополітичні проблеми у сучасній Росії. Уйгурська і тибетська етнічні 
меншості у Китаї. Етнополітична складова Близькосхідного конфлікту. Вплив 
курдської проблеми на міжнародні відносини на Близькому Сході. Етнополітичні 
проблеми сучасної Індії. Етнополітичні проблеми у Центральній Азії. 
Мультиетнічність африканських держав як головна передумова етнічних конфліктів 
на континенті (Руанда, Нігерія, Демократична Республіка Конго, ПАР, Малі, Судан). 
Проблеми корінних народів Америки (індіанці, ескімоси, алеути). 

 
Тема 9. Етнополітичний розвиток сучасної України. 
Етнонаціональні спільноти в Україні, їх становлення та розвиток. Роль 

найбільших національних меншин у культурному та політичному житті України 
(росіяни, кримські татари, поляки, болгари, угорці). Роль української діаспори у 
політичному розвитку України. Етнонаціональна політика в Україні: основні 
завдання, принципи та динаміка. Роль політичних інститутів у формуванні 
етнонаціональної політики в Україні. Застосування міжнародного досвіду захисту 
прав національних меншин в українському законодавстві. Державна політика щодо 



 
 
 

репатріантів. Співробітництво України з міжнародними організаціями у справах 
забезпечення прав національних меншин. Захист прав національних меншин шляхом 
укладення міжнародних договорів. Діяльність змішаних міжурядових комісій. Участь 
національних меншин України у діяльності неурядових організацій та налагодженні 
транскордонних контактів. 
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