
Повна назва: Політична антропологія та етнополітика 
Статус: вибіркова 

Мета: ознайомлення студентів з основними напрямками та підходами політичної 

антропології та етнополітики, методами національно-державного будівництва, засадами та 

принципами демократичної етнонаціональної політики. Також до мети курсу можна віднести 

висвітлення тенденцій розвитку етнополітичних основ функціонування суспільства, 

закономірностей взаємовідносин етнонаціональних спільнот між собою та з державою. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Політична антропологія та етнополітика» (7 кредитів ECTS, 210 год.) розроблений за 

модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (42 год.), групові заняття (56 год.), 

самостійну роботу (112 год.), систему контролю та обліку знань. Викладається в 7-у, 8-у 

триместрах. Передбачає усні відповіді на семінарах, виконання письмових робіт, написання 

та захист словника, реферування літератури, підготовку презентацій до семінарських занять, 

написання есе. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Частина І. Політична антропологія 

Розділ 1. Політична антропологія як наука 

Розділ 2. Джерела і методологія вивчення політичної антропології  

Розділ 3. Історія політичної антропології 

Розділ 4. Людина політична 

Розділ 5. Соціобіологічні основи нерівності і влади 

Розділ 6. Форми соціальної та політичної  організації  

Розділ 7. Особливості формування владних відносин в архаїчних суспільствах 

Розділ 8. Антропологія лідерства 

Розділ 9. Антропологія насилля та тріумфу 

Розділ 10. Гендерна детермінація влади 

Розділ 11. Аксіологічна система формування владних відносин: від архаїчниого до 

постіндустріального суспільства 

Розділ 12. Ірраціональні форми мислення. Політичні символи та ритуали 

Розділ 13. Політико-анторопологічний характер гри. HOMO LUDENS 

Розділ 14. Антропологічна експертиза політичних відносин та інститутів 

Розділ 15. Актуальні проблеми політичної антропології  

Частина ІІ. Етнополітика 

Розділ 1. Базові етнополітичні категорії. Етнічні та національні форми існування людства  

Розділ 2. Світовий етнонаціональний простір 

Розділ 3. Формування етнополітичної специфіки регіонів України 

Розділ 4. Питання етнонаціональної політики та етномультикультуралізму в Україні 

Розділ 5. Націоналізм та національна свідомість в етнополітичних процесах 

Розділ 6. Толерантність як вимір етнополітики 

Розділ 7. Шляхи оптимізації етнополітики  

 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 особливості становлення політичної антропології в світі та Україні; 

 основні напрямки політичної антропології; 

 праці провідних представників політичної антропології; 

 загальні відомості про національно-історичний процес; 

 основні етапи розвитку української та світової етнополітичної думки; 

 видатні досягнення національного розвитку людства; 

 провідних політичних та національних діячів України та зарубіжжя; 



 основні антропологічні та етнополітичні категорії; 

 базові засади етнопсихології та етноконфліктології; 

 сутність та зміст етнонаціональної політики; 

 шляхи оптимізації етнополітики. 

 

Студенти зобов’язані вміти: 

 аналізувати й інтерпретувати різні політичні процеси минулого і сучасності; 

 послідовно викладати матеріал без логічно несумісних тверджень;  

 здійснювати пошук і систематизацію матеріалу з проблеми, оперувати отриманими 

знаннями; 

 аналізувати і проводити наукову критику джерел, теорій, концепцій; 

 виокремлювати та ідентифікувати політологічні події в історичній ретроспективі; 

 проводити антропологічну експертизу. 

 

Викладач: Лушагіна Тетяна Вікторівна – кандидат політичних наук, старший викладач. 


