




ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку 

етнополітики як складової політичної сфери людського життя, що дасть змогу студентам 

розуміти місце та роль етнічних спільнот у політиці, сутність основних етнополітичних 

процесів та явищ, вільно орієнтуватися в їх політичному житті. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. Знати структуру та функції політичної системи суспільства, її основні інститути 

(держава, політичні партії, громадські організації, органи місцевого самоврядування, 

засоби масової інформації), закономірності функціонування системи в цілому та її 

інститутів, основні ідеї та концепції представників зарубіжної та вітчизняної історії 

політичних учень, основи  соціології та психології .   
2. Вміти на основі знань про політичну систему суспільства, її інститути, 

закономірності їх функціонування, орієнтуватися в політичних процесах, політичному 

житті конкретних країн. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та явищ; 

використання іншомовних фахових політичних інформативних джерел. 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Етнополітологія» належить до 

переліку дисциплін вибору вищого навчального закладу та викладається у ІV семестрі 

бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів з основами та особливостями 

досліджень етнополітики як невід’ємної складової політичної сфери людського буття. 
Визначаються об’єкт і предмет дослідження етнополітології, структура, основні функції, 

методи та закономірності, місце етнополітології в системі інших наук про суспільство. 
Аналізуються основні наукові школи та концепції дослідження етносу, нації, 

націоналізму, етно та націогенези. З’ясовуються природа етнополітики як складової 

політики, її суб’єкти та об’єкти, етнополітичні процеси та явища, їх сутність та різновиди. 

Виокремлюються особливості формування та функціонування національних та 

багатонаціональних держав, роль та місце національних меншин як суб’єктів та об’єктів 

політики, основні шляхи захисту прав національних меншин. Розглядаються основні 

форми етнополітичної діяльності держави, її органів та етнічних спільнот. З’ясовуються 

особливості функціонування етнічних спільнот в умовах різних типів політичних режимів, 

характеристики етнократії, етнічної демократії, ліберальної демократії та демократії 

міжетнічної згоди. Аналізуються причини виникнення, сутність та типології націоналізму 

як ідейно-політичного та суспільного феномену. Розглядається місце та роль національної 

ідентичності, національної ідеї та етнополітичних міфів у процесах націотворення. 

Аналізуються причини виникнення етнополітичних конфліктів, можливості їх 

попередження та шляхи подолання. Виокремлююся особливості етнополітики в сучасній 

Україні, основні об’єкти та суб’єкти, етнополітичні процеси та явища.   
4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння студентами понятійно-категоріальним 

апаратом та термінологією етнополітології; набуття студентами систематизованих знань 

про етнополітичні процеси та явища; формування у студентів навичок самостійного 

аналізу етнополітики як в зарубіжних країнах,  так і в Україні.  
 



Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
фахові: 
ФК1. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки.  
ФК3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у 

різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
ФК6.  Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні.  
ФК7.  Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності.    

 
5. 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 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
понятійно-категоріальний апарат 

етнополітології, основні парадигми 

та концепції дослідження етносу, 

нації, етно та націогенези, 

національної ідентичності 

Лекція, 

семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
контрольна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10 

1
1.2 

Сутність, об’єкти та суб’єкти, типи 

та моделі етнополітики, основні 

етнополітичні процеси та явища, 
форми етнополітичної діяльності 

держави та етнічних спільнот 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
контрольна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота  

10 

1
1.3 

Особливості формування та 

функціонування національних та 

багатонаціональних держав, 

проблеми взаємовідносин 

домінуючих націй та національних 

меншин  

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь,  
контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1
1.4 

Роль етнічності в політичних 

режимах., особливості формування 

та функціонування етнократії, 

етнічної демократії, ліберальної 

демократії та демократії 
міжетнічної згоди 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь,  
контрольна 

робота, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

1Місце та роль націоналізму, Лекція, Усна доповідь, 5 



1.5 національної ідеї та етнополітичних 

міфів в процесах націотворення. 
семінар, 

самостійна 

робота 

контрольна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 
1

1.6 
 Причини, сутність, можливості 

попередження та шляхи подолання 

етнополітичних конфліктів.  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Есе, підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

 Вміти:    
2

2.1 
застосовувати понятійно-
категоріальний апарат 

етнополітології в науковому аналізі 
етнополітичних процесів 
 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

есе 
10 

2
2.2 

аналізувати етнополітичні процеси, 

що відбуваються в зарубіжних 

країнах та Україні, робити 

відповідні висновки та узагальнення 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

есе 
10 

 Комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання новітньої 

етнополітологічної літератури, в 

підготовці до семінарських занять 

та написанні самостійних робіт 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

есе 
5 

3
3.2 

презентувати результати 

проведених етнополітологічних 
досліджень та здійсненої 

самостійної роботи у вигляді 

доповідей, повідомлень, есе, 

презентацій, конспектів 

Семінар, 
самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія, есе 
5 

2
3.3 

вести полеміку з питань, 
присвячених етнополітичній 

проблематиці на основі володіння 

понятійно-категоріальним апаратом  

етнополітології 

Семінари Дискусія 10 

 Автономність та 

відповідальність: 
   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 
етнополітичних досліджень, вільно 

володіти методами обробки, аналізу 

та синтезу наукової інформації 

Самостійн

а робота 
Усна доповідь, 

дискусія, есе 
10 

4
4.2 

самостійно вирішувати комплексні 

завдання, пов’язані із верифікацією 

результатів існуючих 

оприлюднених етнополітичних 
досліджень, та порівнювати їх із 

результатами проведених власних 

досліджень  

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія 
5 



4
4.3 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 

проведених етнополітичних 
досліджень та обстоювати власну 

наукову позицію 

Семінар, 

самостійна 

робота 

Усна доповідь, 

дискусія, 

підсумкова 

контрольна 

робота 

5 

  
 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

1. Розуміти предметну область, етичні та правові 

засади професійної діяльності 
=

+ 
=

+ 
+

+ 
+

+ 
+

+ 
+ 

+ 
+

+  
+ +  +    

8. Вміти використовувати базовий категорійно-
понятійний та аналітично-дослідницький апарат 

сучасної політичної науки. 

         +
+ 

+
+ 

+
+ 

  

10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати 

політичні процеси та явища у різних історичних, 

соціальних, культурних та ідеологічних 

контекстах. 

       +
+ 

 +
+ 

  +
+ 

 

13. Вміти аналізувати публічну політику на 

місцевому, національному, європейському та 

глобальному рівні. 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

  +
+ 

    
+ 

14.  Застосовувати теорії та методи прикладної 

політології, політичних комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у професійній 

діяльності. 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

 +
+ 

+
+ 

+
+ 

    

 
7. Схема формування оцінки. 
  7.1. Форми оцінювання 

  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40 % від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація – 
3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки. 
 

Оцінювання семестрової роботи: 
        1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 

1.3,1.4, 1.5,  2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 – 24-40 балів  
             2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1  – 12-20 балів 
             3. Письмова контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 – 12-20 балів 
 



Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із 

балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), за самостійну роботиу (есе) та за письмову контрольну роботу. Всі види робіт 

за семестр мають у підсумку: 
 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі 
 

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5 – 12-20 
балів. 
 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 

 
7.2. Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У разі 

відсутності студента на занятті 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Min – 24 Max – 40 

Самостійна робота До теми 1-11: Підготовка есе на 

тему дисципліни (за вибором 

студента)  
Min – 12 Max – 20 

Письмова 

контрольна робота 
До тем 1-5 Min – 12 Max – 20 



Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-11 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді. 
 

Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

2. Самостійна робота (есе): 
 20-16 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та 

аргументовано його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження; 
15-12 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
11-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

3. Письмова контрольна робота: 
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 



правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
 

4. Підсумкова контрольна робота: 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної 

роботи.  Допускаються несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

п/п Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

Етнополітологія та етнополітика 

1 Тема 1. Етнополітологія як наука та навчальна 

дисципліна 2 2 4 

2 Тема 2. Сучасні теорії етнічності, нації, етно та 

націогенези 4 4 4 

3 Тема 3. Етнонаціональні форми існування 

людства 2 2 4 

4 Тема 4.  Етнополітика як складова політики 4 2 4 

5 Тема 5.  Національні та багатонаціональні 

держави 4 4 4 

 Письмова контрольна робота   2  
Етнополітичні процеси та явища в Україні і світі 

6 Тема 6. Етнічні меншини як суб’єкти 
 та об’єкти етнополітики                                   2 2 2 

7 Тема 7. Етнічна складова політичних режимів 2 2 4 
8 Тема 8. Націоналізм як ідейно-політичний  

та суспільний феномен 2 2 4 

9 Тема 9.  Національна ідея та етнополітичний 
міф 2 2 2 

10 Тема 10. Етнополітичні конфлікти 2 2 4 
11 Тема 11.Етнополітика в сучасній Україні 4 2 4 
 Самостійна робота (есе)   20 
 Підсумкова контрольна робота  2  
 ВСЬОГО 30 30 60 

 
Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 
Лекцій  -  30 год. 
Семінарів – 30 год. 
Самостійної роботи – 60 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована література: 

Основна: 

1. Антонюк О.В. Основи етнополітики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: 
МАУП, 2005. – 432 с. 

2. Ачкасов С. А. Етнополітологія. 2014. URL: 
https://stud.com.ua/59688/politologiya/etnopolitologiya 

3. Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні / ред. 

кол. О. Рафальський (голова), В. Войналович, Л. Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса 

НАН України, 2017. – 512 с. 

4. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та 

поняття. Навч. пос. – К.: Вид. УАННП «Фенікс», 2003. – 280 с. 

5. Картунов О.В. Вступ до етнополітології: Науково-навчальний посібник. – К.: 

«Фірма «Крок»», 1999. – 300 с.  

6. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму. – К.: Либідь, 1999. – 352 с. 

7. Коршук Р. М. Етнополітологія: Історія та теорія: навч. посіб. Київ : Алерта, 2020. 

316 с. 

8. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Ю.І. Римаренко (від. ред.). – К.: Генеза, 

1996. – 942 с. 

9. Матвієнків С.М. Етнополітологія / Навчально-методичний посібник для студентів 

спеціальності 6.030104 «Політологія». – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – 80 с. URL: 

http://194.44.152.155/elib/local/3675.pdf 

10. Націоналізм: теорії нації та націоналізму від Йогана Фіхте до Ернеста Гелнера: 

Антологія/ Наук. т-во ім. В. Липинського; Упоряд.: О. Проценко, В. Лісовий; Пер.: Ю. 

Бадзьо. Простір: Смолоскип, 2010. 684 с. 

11. Сміт Е. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка. Наукове видання. К. 

: Темпора, 2009. 312 с. 

 

Додаткова: 

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування про походження й поширення 

націоналізму. – Київ: Критика, 2001. – 317 с. 

2. Асланов С. А. Етнополітична стабільність держави: політико-правовий аналіз: 

[монографія] /С. А. Асланов – Ужгород: Ліра, 2016. – 462 с.  
3. Багряний І. Національна ідея та націоналізм // Сучасність. – 1992. – №4. – С. 81-83.  

4. Бауер О. Національне питання і соціал-демократія. – К.: Основні цінності, 2004. – 
120 с. 

5. Бочковський О.І. Вступ до націології. – Мюнхен.: Український технічно-
господарський інститут, 1992. – 338 с. C. 260. 



6. Винайдення традицій / За ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейнджера; Пер. З англ. – К.: 

Ніка-Центр, 2005. – 448 с. 

7. Вівчарик М.М. Україна: від етносу до нації: Навч. посіб. для студ. вищих навч. 

закладів. – К.: Вища школа, 2004. – 240 с. 

8. Гелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм. – К.: Таксон, 2003. – 300 с.  

9. Горовіц Д.Л. Міжетнічні конфлікти: З новою передм. / О.А. Ківшик (пер.з англ.). – 
Х.: Каравела, 2004. – 684 с. 

10. Етнічні меншини Східної та Центральної Європи: компаративний аналіз становища 

та перспектив розвитку / Республіканська Асоціація Українознавців (РАУ); 

Австрійський ін-т Східної та Південно-Східної Європи / В. Євтух (ред.). – К.: Інтел, 

1994. – 206 с. 

11. Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства / ред. кол. 

О. Рафальський (голова), В. Войналович, М. Рябчук. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса 

НАН України. 2020. 336 с.  
12. Закон України про національні меншини / Закони України: офіційне видання / В.Ф. 

Опришко (гол. ред. кол.). – Т ІІІ. – С 362-364. 

13. Кимлічка В. Лібералізм і права меншин. – Харків: ЦОІ, 2001. – 176 с. 

14. Кіссе А.І. Етнічний конфлікт: теорія і практика управління: Політологічний аналіз. 

К.: Логос, 2006. – 379 с.   

15. Кіссінджер Генрі. Світовий порядок. Роздуми про характер націй в історичному 

контексті. Київ: Нащ формат, 2019. 320 с.  
16. Лойко Л.І. Громадські організації етнічних меншин України: природа, 

легітимність, діяльність: Монографія. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2005. – 634 с. 

17. Муазі Домінік. Гeoпoлiтикa eмoцiй. Як культуpи cтpaxу, пpинижeння тa нaдiї 
змiнюють cвiт. Київ: Брайт Букс, 2018. 184 с.  

18. Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної 

лінгвістики. К.: Світогляд, 2005. – 316 с.   

19. Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми. Київ: Інститут 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2021. 704 

с.  
20. Сміт Д. Ентоні. Національна ідентичність: Пер. з анг. – К.: Основи, 1994. – 150 с. 

21. Тейлор Ч. Мультикультуралізм і “Політика визнання”: – К.: Альтерпрес, 2004. – 
172 с. 

22. Фукуяма Френсіс. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової 
революції до глобалізації демократії. Київ: Нащ формат, 2019. 608 с.  

 


