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Трансдисциплінарний підхід як новий тренд у розвитку етнополітичної 
конфліктології 

В тезах конференції проаналізовано актуальність та інноваційність 
трансдисциплінарного підходу як нового тренду у розвитку етнополітичної 
конфліктології. Розглянуто еволюцію дослідницьких підходів етнополітичної 
конфліктології як транзиту від адисциплінарності через монодисциплінарність 
та бідисциплінарність до мульти/міждисциплінарності. Це можна вважати 
надзвичайно важливим парадигмальним, теоретико-концептуальним та 
методологічним проривом у дослідженні конфліктів з етнополітичною 
складовою. Доведено доцільність більш креативного, синергетичного за своїм 
характером «транcдисциплінарного підходу» у розвитку етнополітичної 
конфліктології. 
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Трансдисциплинарный подход как новый тренд в развитии 
этнополитической конфликтологии 

В тезисах конференции проанализированы актуальность и 
инновационность трансдисциплинарного подхода как нового тренда в 
развитии этнополитической конфликтологии. Рассмотрена эволюция 
исследовательских подходов этнополитической конфликтологии как транзита 
от адисциплинарности через монодисциплинарность и бидисциплинарность к 
мульти/междисциплинарности. Это можно считать чрезвычайно важным 
парадигмальным, теоретико-концептуальным и методологическим прорывом 
в исследовании конфликтов с этнополитической составляющей. Доказана 
целесообразность более креативного, синергетического по своему характеру 



«транcдисциплинарного подхода» в развитии этнополитической 
конфликтологии. 

Ключевые слова: этнополитическая конфликтология, 
транcдисциплинарность, эволюция исследовательских подходов, 
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Transdisciplinary approach as a new trend in the development of 
ethnopolitical conflictology 

The theses of the conference analyzed the relevance and innovation of the 
transdisciplinary approach as a new trend in the development of ethnopolitical 
conflictology. The evolution of research approaches of ethnopolitical conflictology 
as a transit from adisciplinary through monodisciplinarity and hardship to multi/ 
interdisciplinarity is considered. This can be considered an extremely important 
paradigm, theoretical-conceptual and methodological breakthrough in the study of 
conflicts with the ethno-political component. Proved the expediency of a more 
creative, synergistic in nature of the «transdisciplinary approach» in the 
development of ethnopolitical conflictology. 
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