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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Кінець XX — початок ХХI ст. — період складних політичних і 
соціокультурних суперечностей: поглиблення конфлікту між двома 
світами — християнським та ісламським, глобальний розлад на тери
торії Східної Європи, політична та соціальна кризи в багатьох полі
етнічних країнах, процес стирання кордонів і національні спалахи в 
різних куточках планети — все це вплинуло на характер міжетнічних 
відносин. Значним конфліктним потенціалом позначені і деякі сучас
ні трансформаційні тенденції в Україні. Їх подальший розвиток може 
перешкоджати національнодержавній розбудові, загрожувати тери
торіальній цілісності, поглиблювати кризу етнополітичної культури, 
породжувати ворожнечу між титульним етносом і національними 
меншинами. У цей історичний відрізок часу особливого значення в 
освітній політиці набувають нові знання, ідеї, теорії, навчальні дис
ципліни, які б могли сформувати суттєво новий політичний світог
ляд, сприяти зародженню прогресивнішого етнополітичного мислен
ня і поновому оцінити деякі міжетнічні та етнокультурні процеси. 

Саме з цією метою до програми вищої школи введено курс “Етно
логія” — навчальну дисципліну, яка охоплює основну проблематику 
сучасної етнологічної науки: процеси антропо і етногенезу, роль ет
нічного фактора в еволюції світової культури, особливості етнічних 
світоглядів та етнічної поведінки, форми і способи взаємодії між 
етносами, причини конфліктів між ними та шляхи їх запобігання. 
Ґрунтовне вивчення зазначених питань зумовлено практичними ви
могами до рівня підготовки спеціалістів з вищою освітою, які працю
ватимуть у галузі міжнародних відносин. Опанувавши курс “Етноло
гія”, студенти мають оволодіти певними практичними уміннями та 
навичками, зокрема:

•	 здійснювати аналітичні огляди основних напрямів етнологічної 
науки; користуватися її теоретичною базою та новітньою мето
дологією;

• характеризувати питання, пов’язані з механізмом формування 
психології етносів; пояснювати процеси адаптації особистості 
до зовнішнього соціокультурного середовища; 

• моделювати засоби взаємодії між етносами різного рівня соціо
культурного розвитку і прогнозувати моделі формування між
етнічних відносин;

• визначати причини етнічних, етнополітичних, етнорелігійних 
конфліктів і механізми їх регулювання;
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• проводити багатогранні дослідження етнічних спільнот крізь 
призму структурного аналізу їх культур та концепцій міжетніч
них комунікацій;

• об’єктивно оцінювати політичні, соціокультурні проблеми і пе
решкоди на шляху національнодержавної розбудови та інтег
рації України у світове співтовариство;

• користуватися у практичній (професійній, громадській, полі
тичній) діяльності основними принципами співіснування тра
диційних і модернізованих культур; 

• підвищувати рівень власної етнополітичної культури, пропагу
вати демократичну етнонаціональну поведінку та етнічну зла
году. 

Засвоєння навчальної програми передбачає самостійне поглибле
не вивчення студентами додаткових джерел і реферування рекомен
дованої наукової літератури; підготовку доповідей на семінарських 
заняттях і колоквіумах; виконання контрольних робіт студентами 
заочної форми навчання. 

Вивчення курсу “Етнологія” завершується складанням заліку. 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни

“ЕТНОЛОГІЯ”

№
пор.

Назва змістовного модулю і теми

1
2
3

Змістовий модуль І. Світова етнологічна наука: основні етапи 
становлення і розвитку
Етнологія як наука. Предмет і методи етнології
Школи етнології. Сучасні етнологічні концепції
Теорії етносу

4
5
6

Змістовий модуль ІІ. Виникнення, розвиток і класифікація 
Антропогенез. Раси та історія расових теорій 
Основні етапи етногенезу
Походження та етногенез українців

7
8
9

Змістовий модуль ІІІ. Етнічна ідентичність
Психологія етносу 
Етнічна культура. Походження мов народів світу
Етнічні релігії та релігійноміфологічні системи

10
Змістовий модуль IV. Міжетнічні комунікації
Етнічні процеси та міжетнічні відносини в сучасному світі
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ЗМІСТ  
дисципліни 

“ЕТНОЛОГІЯ”

Змістовий модуль І. Світова етнологічна наука: основні етапи 
становлення і розвитку

Тема 1. Етнологія як наука і навчальна дисципліна.  
Предмет і методи етнології 

Етнологія як наука. Причини та передумови виникнення етно
логічної науки. Першоджерела етнології. Етнографічні процеси як 
первісний об’єкт етнологічної науки. “Первісні” і “цивілізовані” на
роди. Диференціація етнології: політична, соціальна, релігійна, гос
подарська (економічна). 

Етапи становлення етнології. Перша класифікація антропологіч
них наук. Паризьке товариство етнологів. Еволюція етнології та на
родознавства у країнах Європи. Зародження і розвиток етнологічної 
науки в Україні. 

Формування української народознавчої науки (від “народознавс
тва” до “етнології”). Трансформація етнографії в етнологію. Загроза 
етнографізму — спрощеного тлумачення етнологічних понять і явищ. 
Діяльність Міжнародного наукового братства українських антропо
логів, етнографів, демографів. 

Сучасне визначення етнології як науки і навчальної дисциплі
ни. Етнологія як навчальна дисципліна. Структура курсу етнології. 
Мета, завдання та функції етнології. Місце і роль етнології у системі 
гуманітарних наук. 

Методи етнології. Методи вивчення усних і письмових джерел, 
археологічних матеріалів. Порівняльне мовознавство. Перепис насе
лення. Методи польового дослідження. Алгоритм польового дослід
ження. Загальнонаукові методи в етнологічній науці. Методи спорід
нених дисциплін. 

Суміжні і споріднені дисципліни. Об’єкт етнології та співвідно
шення його з об’єктами антропології, історії, соціології, політології, 
філософії, психології. Етнографія, етнодержавознавство, етнопсихо
логія, етносоціологія: предметне поле та зв’язок з етнологічною на
укою.

Роль етнологічних знань у практичній професійній, політичній, 
громадській діяльності. 

Література [1; 6; 13; 19; 25; 36; 40; 61]
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Тема 2. Школи етнології. Сучасні етнологічні концепції 
Еволюціонізм як перша власне етнологічна теорія. Основні ідеї та 

принципи еволюціонізму. Принцип розвитку та ідея еволюції в етно
логії. “Первісна культура” Е. Тайлора. Г. Спенсер і теорія послідовних 
необхідних змін культурних феноменів. Вчення про універсальний 
закон світобудови. А. Бастіан і теорія закономірного розвитку людсь
кої історії “від недосконалого до досконалого”. Л. Морган. “Стародав
нє суспільство”. (1877 р.). Роль і значення еволюціонізму. 

Неоеволюціонізм. Л. Уайт. Види процесів у культурі та способи їх 
інтерпретації. Символізм. Д. Стюард. “Паралельна еволюція”. Вчення 
про “культурну екологію”. Взаємний вплив культури та екологічного 
середовища. 

Наукові течії і школи дифузіонізму (історикогеографічна (Скан
динавія); культурноісторична, антропогеографічна (Німеччина); 
теорія культурних ареалів (Північна Америка); геополітична школа 
(Англія). Ф Ратцель як засновник дифузіонізму. Л. Фробеніус і “тео
рія культурних кіл”. Природнонауковий метод (Ф. Гребнер). Теорія 
неповторюваності і відсутності закономірностей. К. Віслер і “теорія 
культурних центрів”. У. Ріверс. Переселенська дифузія. 

Соціологічна школа. Основний предмет етнології у розгляді пред
ставників соціологічної школи. Е. Дюркгейм і вчення про суспільс
тво. Роль релігії в суспільстві. Л. ЛевіБрюль і “дологічне мислення”. 

Функціоналізм. Суспільство та соціальна система очима функціо
налістів. Звичаї та ритуали як механізми вивчення етнології. Б. Ма
линовський і “наукова теорія культури”. А. РадкліфБраун: антропо
логічне вчення. Погляди функціоналістів на завдання етнології та її 
структуру. Використання порівняльного підходу. Загальнотеоретич
на концепція систем. 

Школа історичної етнології (школа Ф. Боаса). Історичний метод 
дослідження культури. Метод етнографічної картографії. А. Кребер. 
Етнос як система ідеалів і цінностей та квінтесенція ідеальної куль
тури. Теорія культурних моделей. Суть і значення поняття “етноцент
ризм”. 

Етнопсихологічна школа. Новий погляд на індивіда та культу
ру. А. Кардинер. Вплив виховання на культуру та соціалізацію осо
бистості. “Базова” особистість. Моделі культури Р. Бенедикта. Типи 
культурних конфігурацій. М. Мід і теорія “ постфігуративної культу
ри”. Особливості вивчення національного характеру. Типи культур за 
суб’єктами передачі знань. Фундаменталізм. 
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Структуралізм. Зв’язок структуралізму з функціоналізмом. Особ
ливості пояснення культурних явищ у структуралізмі. Вчення про 
“єдину культурну модель”. “Універсалії”.

Культурний релятивізм. М. Херсковіц і теорія акультурації. Теорія 
“рівноправності культур”. Динамізм. Основні аспекти релятивізму. 

Новітні концепції етнології. Огляд політичних подій ХХ ст. та 
їх вплив на етнологію. Соціальна біологія. Герменевтичний напрям 
К. Гірца і В. Тернера. Символізм. Тенденції до плюралізму. “Постмо
дерн” і проблемна орієнтованість сучасних етнологічних досліджень. 

Етнологічні дослідження у сучасній Україні: основні напрями. 
Постмодернізм у сучасній етнологічній науці. 

Література [1; 5; 20; 23; 25; 27; 42]

Тема 3. Теорії етносу
Поняття “етнос”: історія та проблематика, визначення, його ево

люція. Основні напрями у вивченні етносу. Етнічність, як форма 
соціальної організації культурних відмінностей. Специфічні ознаки 
етносу. Етнічна карта світу. Теорії етносу: вчення про етнічну іден
тичність. 

Примордіалізм. Етнос і етнічність як реальноіснуючі феномени. 
Теорія компліментарності. Біологічні теорії. Концепція М. Гумільова 
Еволюційноісторичний напрям. Ознаки етносу (основні концепції).

Інструменталізм. Етнос та етнічність як інструменти політичної 
та ідеологічної еліти. Інформаційна концепція етносу.

Конструктивізм. Етнос як конструкт вчених, політиків, держав
них діячів. Теорія Ф. Барта. Етнічність як породження свідомості. 
Культурна самоідентифікація.

Структура етносу. Ієрархічність структури. Власне етнічний рі
вень. Мікрорівень. Макрорівень. Метарівень. Співвідношення між 
самоідентифікацією різних рівнів у свідомості людини. 

Література [5; 6; 8; 28; 33; 38]

Змістовий модуль ІІ. Виникнення, розвиток і класифікація 
етносів

Тема 4. Антропогенез. Раси та історія расових теорій 
Концепції антропогенезу: суть, значення, проблематика визна

чення. Гомогенез та його основні етапи. Анатомічні характеристики 
людини і розвиток свідомості. Френологічні теорії. Біологічні групи 
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на ранньому етапі історії людства. Антропогенез і природні умови. 
Адаптація. Соціальна ізоляція як фактор утворення перших антро
пологічних типів.

Дискусійний характер питання про прабатьківщину людства. Ра
си і расоутворення: теорії поліцентризму і моноцентризму. Ф. Берньє 
як піонер расових класифікацій. Расова класифікація Й. Денікера 
як фундамент подальшого розвитку вчення про раси. Великі раси. 
Євразійські раси (північні, змішані, південні, перехідні форми). Мон
голоїдні (азіатськоамериканські раси). Негроавстралоїдні (афри
каноокеанійські раси). Змішані і перехідні форми рас. Малі раси. 
Антропологічні типи. Невідомі расові типи. Амальгамація (расове 
змішування).

“Ідеалістичні” теорії расогенезу. Взаємозв’язок між расогенезом та 
етнічною історією. 

Раси і расові конфлікти. Расова дискримінація в сучасному світі. 
Література [9; 15; 24; 25; 27; 30; 58]

Тема 5. Основні етапи етногенезу
Етногенез та його основні фактори. Джерела вивчення етногене

зу. Теорія єдиного центру походження людства. Напрями і форми 
етногенезу та їх класифікація. Етноеволюційні та етнотрансформа
ційні процеси. Етногенез та антропогенез. Розвиток етносів та його 
вивчення в ретроспективі. Інтеграція і мова. Етногенез на ранньому 
етапі історії людства.

Концепція етногенезу Л. Н. Гумільова. Природничобіологічний 
характер етносу. Пасіонарність етносів. Пасіонарні поштовхи та їх 
вплив на етногенез. Вік етносу та фази його розвитку. Біологічні ас
пекти вчення В. Вернадського. 

Традиційна схема виникнення етносів. Класифікація етносів. Гео
графічна класифікація та її критерії. Історичні приклади географіч
ної класифікації.

Антропологічна класифікація. 
Мовна класифікація. Спільні етапи мовогенезу та етногенезу. 
Господарськокультурна класифікація. Господарськокультурні ти

пи: критерії визначення, значення, історія становлення. Давні культу
ри Європи. Сучасні історикокультурні регіони. 

Значення класифікації етносів для вивчення диференціації 
людства.

Література [4–6; 8; 23; 30; 60]
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Тема 6. Походження та етнічна історія українців
Проблема походження українського народу: сучасні концепції 

і теорії (дунайська (протослов’янська), віслодніпровська, вісло
одерська, азійська, норманська, арійська етногенетичні теорії). Схема 
етногенезу слов’ян В. Барана. Теорія пасіонарності Л. Гумільова. Кон
цепція Ю. Шилова. Праукраїнська основа індоєвропейської культу
ри. Антська держава. Угри. 

Загальні підходи до вивчення особливостей українського етносу. 
Основні етапи етнічної історії України. Найменування України та ук
раїнців. Українська символіка: історична обумовленість. Етнічні межі 
українства. Етнорегіональний поділ: характеристика основних кри
теріїв і типологія історикокультурного районування. Етнографічні 
групи українців. 

Етнічна ідентифікація українства. Типологічні ознаки україн
ців. Взаємодія з іншими народами та формування етнічного харак
теру. Етнонаціональна свідомість. Вплив екологічного, історичного, 
релігійного та геополітичного чинників на формування менталітету. 
Архетипи. Етнічні риси української діаспори. 

Етнічний склад населення України та формування міжетнічних 
комунікацій. Етнічні процеси та міжетнічні відносини. Конфлікти 
стереотипів. Титульний етнос і проблема корінних народів. 

Етносоціальна культура українства як фактор відродження націо
нальної самобутності. Основні риси традиційної української культу
ри. Етнічні феномени (гетьманство, козацтво, чумацтво, братства). 
Етнолінгвістична специфіка українського етносу. Релігійні вірування 
українців. Етнічна самосвідомість і національна ідея. Шляхи форму
вання нового етнополітичного мислення в сучасній Україні. 

Література [12; 21; 27; 34; 55; 59; 62; 63]

Змістовий модуль ІІІ. Етнічна ідентичність

Тема 7. Психологія етносів 
Сутність етнічної психології. Структура психології: статичні і ди

намічні компоненти. Рівні етнічної психології: егоцентричний, гру
поцентричний, універсальногуманістичний. Статичні компоненти 
психології етносу: етнічний характер, етнічний темперамент, етнічні 
традиції і звичаї, етнічна свідомість. Архетипи. Концепція етнологіч
ної самосвідомості. Етноцентризм: його ознаки та умови виникнення. 
Етноцентризм і націоналізм. Основні структурні компоненти націо
нального характеру. 
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Основи етнічної ідентичності. Етнічні почуття. Етнічні стереоти
пи, їх структура та зміст. Основні соціальні функції стереотипів. Кла
сифікація стереотипної поведінки. Стереотип і соціальна норма. Дія 
стереотипів.

Інкультурація і соціалізація. Первинна (дитяча) і вторинна стадія 
інкультурації. Форми інкультурації. Національне виховання. Мен
талітет і ментальність. Роль генетики у формуванні етнічних ознак. 

Національна свідомість і національна культура. Вплив релігійних 
та історичних чинників на формування національного характеру. Ет
нічні традиції в сучасному діловому світі. 

Література [2; 10; 24; 26; 35; 43; 47]

Тема 8. Етнічна культура. Походження мов народів світу

Етнічна культура. Функції етнічної культури (пізнавальна, то
понімічна, інкультураційна, нормативна, творча, комунікативна). 
Проблема визначення поняття “етнічна культура”. Роль етнології в 
контексті культурологічних досліджень. Загальні та спеціальні ме
ханізми етнічної культури. Етнічна культура як засіб адаптації. Куль
турні етнічні комплекси. Фактори формування етнічної культури 
(географічний, мовний, релігійний, етнонімічний, психологічний). 
Традиційнопобутова та професійна культура. Етнічні культурні сте
реотипи та етнічні образи. Роль і значення культурної антропології. 

Сучасна світова та етнічні культури. Масова культура. Традиційні 
та архаїчні культури. Основні риси традиційної культури. Синкре
тизм. Звичаї та ритуали у традиційній культурі. 

Етологія як наука про співвідношення традиційного суспільства 
та сучасної індустріальної культури. Природа ритуалу. Ритуал у тра
диційній та сучасній культурах. Типи ритуалів та їх класифікація. 

Проблема модернізації традиційних суспільств. Сутність і значен
ня модернізації. Теорії модернізації. Позитивні та негативні аспекти 
модернізації. Сучасні концепції модернізації.

Мови світу та їх походження. Індоєвропейські мови: генеалогіч
на класифікація. Мовні сім’ї. Відособлені мови. “Мертві” мови світу. 
Гіпотези походження мовних сімей (ностратична, палеоєвразійська, 
австротайська). Писемність: виникнення етнічних ознак. Писемні 
системи числення. 

Література [4; 6; 9; 16; 35; 58; 61]
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Тема 9. Етнічні релігії та релігійно-міфологічні системи
Поняття “етнічні релігії”. Доісторичний етап розвитку релігій. 

Ранні релігійноміфологічні системи. Проблема типології релігійно
міфологічних систем. Ранньоєвропейський пантеон. Архаїчні східні 
культи. Виникнення і становлення національнодержавних релігій. 
Релігії перших цивілізацій. Релігійні системи класичних цивіліза
цій: зороастризм, індуїзм, даосизм, конфуціанство, іудаїзм. Буддизм 
і буддійські країни.

Виникнення та еволюція християнства. Етнічні спільноти у со
ціальнополітичних доктринах церкви. Християнські держави. Като
лицизм і православ’я. Ватикан у політичному житті сучасного світу. 
Протестантизм. 

Географія ісламу. Іслам і мусульманська культура як важливі еле
менти духовного потенціалу народів. Соціальний ідеал ісламу. Те
ократичні держави. Значення ісламу в політиці країн Близького та 
Середнього Сходу. 

Автохтонні релігійні системи. Особливості сучасних нетрадицій
них культів етнічних спільнот. 

Спільні етичні риси етнічних віровчень. Гуманізм як ціннісна осно
ва релігій. Релігія та міжетнічні відносини. Міжконфесійні та між
етнічні відносини: специфіка і механізм взаємовпливу. Етнооб’єднуюча 
роль релігії. Роль і значення етнорелігійних факторів для гармонізації 
міжнаціональних відносин. 

Література [1; 5; 21; 24; 25; 27; 36; 37; 61]

Змістовий модуль IV. Міжетнічні комунікації 
Тема 10. Етнічні процеси та міжетнічні відносини  

в сучасному світі 
Міжетнічні відносини та їх основні види (рівноправні відносини, 

відносини панування і підлеглості, відносини, які передбачають ви
нищення одного етносу іншим). Сутність і результати міжетнічних 
контактів. Міжетнічна комунікація: етапи становлення. Фактори 
міжетнічної комунікації (історичні, соціальні, культурні, традиційні 
норми поведінки). Ситуаційні та політичні фактори. Види і форми 
міжетнічних комунікацій. 

Етнооб’єднувальні та етнороз’єднувальні процеси в сучасному 
світі. Титульні народи та національна етнічна меншість. Дискриміна
ція етносів (геноцид, апартеїд, сегрегація).
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Теорії культурної взаємодії етносів. Концепція акультурації. 
Концепції мобілізації. Концепції внутрішнього колоніалізму та їх 
наслідки. 

Етнічні процеси в сучасному світі. Міжетнічні відносини у краї
нах СНД. Наслідки багатовікової колонізації Росії. Етнічні процеси 
в Європі. Етнічні процеси в Азії, Африці, Латинській Америці. Фор
мування відносин між мігрантами та представниками титульних ет
носів: етнорегіональні особливості.

Етнічні конфлікти. Природа етнічних конфліктів. Фази етнічних 
конфліктів. Проблема поліетнічності держав. Причини виникнення 
етнічних конфліктів (територіальні, політичні, економічні, соціальні, 
релігійні, соціокультурні). Причини міжетнічних конфліктів у ко
лишньому СРСР та на сучасному пострадянському просторі. Типи 
етнічних конфліктів і сценарії їх виникнення. Етнічні рухи.

Форми і способи врегулювання етнічних конфліктів. Характерис
тика сучасних міжетнічних конфліктів. Міжнародні організації та їх 
роль у вирішенні етноконфліктів. Миротворчі операції. 

Етичні засади міжетнічного спілкування. Правила уникнення 
конфлікту при спілкуванні з представником іншого етносу та ство
рення ділових, творчих, особистих відносин.

Глобалізація та міжетнічні відносини. Основні шляхи досягнення 
міжетнічної злагоди у сучасному світі. “Етика ненасильства”. Полі
тична етика та професійна мораль як основа успішної дипломатії. 

Література [1; 11; 31; 42; 44; 46; 52; 57]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Історія виникнення та становлення етнологічної науки, її сучас
ний зміст. 

2. Предмет, об’єкт і структура етнологічної науки.
3. Спеціальні та загальнонаукові методи етнології споріднені і 

суміжні дисципліни. 
4. Роль етнологічних знань у практичній професійній, політичній, 

громадській діяльності.
5. Еволюціонізм як перша школа етнологічної науки 
6. Соціологічна школа та її особливості.
7. Етнопсихологічна школа: основні риси.
8. Особливості функціоналізму, його зв’язок зі структуралізмом.
9. Американська школа історичної етнології.
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10. Культурний релятивізм, його наукове значення і важливість гу
маністичного підходу в контексті політичної світової ситуації.

11. Специфічні риси та особливості новітніх концепцій в етнології. 
Поняття “етнос” і “етнічність”: проблеми визначення та роль в ет
нологічній науці.

12. Поняття “етнос” і “етнічність” у школах етнології.
13. Особливості інструменталізму.
14. Конструктивізм в етнології.
15. Структура етносу, її ієрархічність та значення для науки і прак

тичної самоідентифікації особистості.
16. Проблеми розмежування та визначення критеріїв у класифікації 

етносів.
17. Географічна класифікація етносів. Її особливості та основні при

клади.
18. Антропологічна класифікація. Раси і расові теорії. 
19. Мовна класифікація. Особливості досліджень, аналіз мовної кар

ти світу. 
20. Господарськокультурна класифікація етносів. 
21. Теорія диференціації людства та значення господарськокультур

ної класифікації.
22. Особливості дослідження етногенезу у зв’язку з його динаміз

мом.
23. Основні фактори етногенезу. 
24. Вивчення розвитку етносів у ретроспективі
25. Теорії походження українського етносу.
26. Співвідношення етногенезу та антропогенезу, їх зв’язок.
27. Біогеохімічна енергія В. Вернадського та теорія етногенезу 

Л. Гумільова.
28. Етнічна ідентичність, її роль в історії політики. Типи етнічної 

ідентичності.
29. Етноідентифікація та соціалізація особистості. 
30. Психологія етносу: динамічна і статична характеристики. 
31. Основні фактори етнічної ідентичності, їх значення для науки і 

практики.
32. Основні компоненти структури психології етносу.
33. Інкультурація: значення для гармонійного розвитку особистості.
34. Етнічнокультурна самосвідомість: роль, значення, світові тен

денції.
35. “Етнічна культура” та “культура етносу”: практичне значення. 
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36. Функції етнічної культури. 
37. Інтеграція та консерватизм в етнічній культурі: проблема вибору.
38. Особливості формування світової та масової культури.
39. Роль образів і стереотипів у побуті етносів.
40. Модернізаційна, традиційна та архаїчна культура як альтернатив

ні шляхи розвитку суспільства: порівняльна характеристика.
41. Теорія “дологічного” мислення. Особливості традиційного мис

лення.
42. Роль звичаїв і ритуалів у соціальних галузях традиційної та ар

хаїчної культури.
43. Основні етапи мовогенезу. Мовні сімї та групи. 
44. Релігійноміфологічні системи народів світу. 
45. Християнство та роль у формуванні міжетнічних відносин. 
46. Значення ісламу в політиці країн Близького та Середнього Сходу. 
47. Автохтонні релігійні системи та культи народів світу. 
48. Форми міжетнічних комунікацій та їх характер.
49. Роль політичних технологій у формуванні концепцій міжетнічної 

комунікації.
50. Етнооб’єднувальні та етнороз’єднувальні процеси в сучасній Єв

ропі.
51. Етнічні процеси в сучасному світі: значення для формування 

політичної історії світу.
52. Релігія та міжетнічні відносини в сучасному світі. 
53. Етнічні конфлікти: причини та передумови виникнення. 
54. Класифікація етнічних конфліктів, характеристика їх основних 

типів.
55. Шляхи врегулювання етнічних конфліктів.
56. Громадянська війна як остання фаза міжетнічного конфлікту. 
57. Етнічна та етнографічна карта сучасної України. 
58. Міжетнічні відносини в Україні.
59. Міграційні процеси як один із шляхів подолання міжетнічних 

конфліктів.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИх  РОбІТ

1. Зародження, становлення і розвиток етнологічної науки у світі та 
в Україні.

2. Етнологія як наука і навчальна дисципліна. Місце і роль етнології 
в системі гуманітарних наук. 

3. Школи етнології та сучасні етнологічні концепції.
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4. Теорії етносу та основні напрями його вивчення. 
5. Концепції антропогенезу. Гомогенез. 
6. Раси і расоутворення: теорії полі і моноцентризму.
7. Євразійські раси та антропологічні типи.
8. Азіатськоамериканські та африканоокеанійські расові групи.
9. Раси і расові конфлікти. Расова дискримінація в сучасному світі.

10. Етногенез на ранньому етапі історії людства.
11. Концепція етногенезу Л. Гумільова.
12. Класифікація етносів та її критерії.
13. Давні господарськокультурні системи Європи.
14. Теорії походження українського народу.
15. Основні етапи етнічної історії України.
16. Етнічний склад населення України та формування міжетнічних 

відносин.
17. Суть і структура етнічної психології.
18. Основні структурні компоненти національного характеру.
19. Етнічні стереотипи, їх структура і зміст.
20. Етнічні традиції в сучасному діловому світі.
21. Сучасна світова культура та етнічні культури.
22. Проблема модернізації традиційних суспільств. Позитивні та не

гативні сторони модернізації.
23. Виникнення і розвиток індоєвропейських мов.
24. Мовні сім’ї. Відособлені та “мертві”мови світу.
25. Етнічні ознаки писемності та систем числення.
26. Виникнення і становлення національнодержавних релігій.
27. Значення ісламу в соціальнокультурному житті народів Близь

кого і Середнього Сходу.
28. Спільні етичні риси етнічних віровчень.
29. Міжетнічні відносини та фактори міжетнічної комунікації.
30. Етнооб’єднувальні та етнороз’єднувальні процеси в сучасному 

світі.
31. Дискримінація етносів. Геноцид. Апартеїд. Сегрегації. 
32. Етнічні конфлікти та шляхи їх врегулювання. 
33. Пропагування міжетнічної злагоди як основа успішної дипло

матії: історичні приклади. 
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