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Пояснювальна  заПиска

Метою навчальної дисципліни “Етносоціологія” є засвоєння сту-
дентами специфіки етносоціологічного виміру суспільства; предмета, 
методів соціологічного дослідження етнічних явищ, процесів та від-
носин; формування на демократичних засадах етнічної ідентичності 
особистості в поліетнічному соціумі України.

Студенти, які успішно прослухали та відпрацювали на семі-
нарських заняттях курс “Етносоціологія” (як загальноосвітню дис-
ципліну):

• знатимуть основні етапи розвитку етносоціології як науки;
• володітимуть базовою термінологією;
• орієнтуватимуться в різноманітті її сучасних теорій та соціаль-

них концепцій;
• розумітимуть процеси формування ідентичності етнічних спіль-

нот у суспільстві, етнічної самоідентичності особистості та про-
цеси етнічної мобільності;

• професійно визначатимуть конфліктні та толерантні чинники 
міжетнічних відносин;

• матимуть уявлення та фахові навички щодо проведення соціо-
логічних досліджень з етнічних проблем.

Таким чином, прослухавши курс “Етносоціологія”, студенти по-
винні мати знання:

• про предмет, завдання, методи етносоціології як науки;
• історичні та сучасні її засади;
• особливості протікання етнічних процесів;
• теоретико-методичні засади їх соціологічного дослідження.
Слухачі повинні вміти:
• розуміти особливості етносоціології та її відмінності від інших 

соціальних та соціологічних дисципліни;
• давати об’єктивну оцінку етнічним явищам та процесам;
• оперувати категоріально-понятійним апаратом етносоціології; 
• застосовувати наукові методи до соціологічного розгляду етніч-

них явищ та процесів;
• адекватно інтерпретувати дані конкретно-соціологічних дослід-

жень етнічних процесів та працювати на кожній їх стадії.
Отже, завдання вивчення курсу “Етносоціологія” полягають у 

тому, щоб дати студентам загальне уявлення про її предмет, об’єкт 
та методи, історію формування як сучасної соціологічної науки та 
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її взаємозв’язок з іншими гуманітарними дисциплінами. Важливою 
складовою є засвоєння студентами основних знань та навичок прове-
дення конкретно-соціологічних досліджень.

ТЕМаТиЧниЙ  План 
дисципліни

“ЕТносоЦІолоГІя”

№ 
пор.
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зМІсТ
дисципліни

“ЕТносоЦІолоГІя”

Змістовий модуль і. Вступ до етносоціології
Тема 1. Місце та роль етносоціології в системі  

соціологічного знання
Завдання, зміст і принципи побудови курсу “Етносоціологія”. 

Об’єкт, предмет і методи етносоціології, основні поняття, місце в сис-
темі соціологічного знання. Специфіка співвідношення макро-, мезо- 
та мікрорівнів етносоціології. Етичний кодекс соціолога та наукова 
відповідальність, що лягає на дослідника проблем етносоціології.

Література [2; 13; 27; 28]

Тема 2. основні етапи становлення та сучасного розвитку 
етносоціології

Генеза етносоціології. Теоретичні витоки: структуралізм, куль-
турна антропологія, психологізм, функціоналізм, історична школа. 
Етнопроблематика в соціології постмодерну. Дослідження етнічних 
проблем у вітчизняній гуманітарній науці. Етапи становлення та ос-
новні школи сучасної української етносоціології.

Література [6; 8; 11; 14; 20; 23; 25; 30]

Змістовий модуль іі. Основи етносоціологічної теорії
Тема 3. Етнічна та національна ідентичність особистості та 

етнічних спільнот
Порівняльний аналіз понять “самосвідомість” та “ідентичність”. 

Ідентичність як механізм легітимного формування етнонаціональ-
них спільнот. Політизація етносвідомості. Культурно-антропологічна 
опозиція: “свої” — “чужинці”. Особистісний та соціальний вимір іден-
тичності. Типи ідентичності. Ідентичність як соціетальний ресурс та 
чинник мобільності.

Література [4; 7; 11; 16; 18; 19; 22–24; 27; 32]

Тема 4. Етнічна і національна стратифікація та мобільність. 
корінні нації й етнічні та національні меншини

Соцільна та етнонаціональна стратифікація. Автохтонні та алох-
тонні етноси. Корінні нації та діаспора. Діаспора як історичне та 
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соціокультурне явище. Етнічні та національні меншини. Культур-
но-історичні, демографічні, геополітичні, економічні чинники етно-
національної стратифікації. Показники престижу та статусу етнона-
ціональних груп. Етнонаціональна мобільність та міграція.

Література [6; 8; 11; 20; 26; 29; 33]

Тема 5. Український етнос: титульна нація української 
держави й етнонаціональна меншина діаспори

Формування відомостей про автохтонні етноси на теренах Украї-
ни з часів Трипільської культури, античності та Київської Русі. Досвід 
змагань за розбудову української держави. Етноконфлікти в системі 
зовнішніх та внутрішніх чинників формування української діаспори.

Література [7; 9–12; 15; 18; 20; 22–27; 30–32]

Тема 6. Поведінкові й комунікаційні стратегії міжетнічних 
відносин

Структура міжетнічних стосунків. Соціально-інституціональні, 
міжгрупові та особистісні рівні стратегій міжетнічної взаємодії. Між-
етнічна комунікація, фактори та поведінкові моделі. Соціально-пси-
хологічні фактори та їх вплив на визначення поведінкових стратегій. 
Аномія і фрустрація як визначальні чинники масових поведінкових 
моделей на пострадянському просторі. Ксенофобія та толерантність. 
Етноцентризм та етнофобія як соціально-психологічні установки. 
Етнокультурний шок.

Література [1; 4; 11; 13; 19; 21; 22; 26; 31; 32]

Тема 7. Міжетнічні конфлікти
Етнонаціональні протиріччя та конфлікти, їх типологія, учасни-

ки та суб’єкти. Етносоціальний конфлікт: структурні, функціональні, 
соціальні, демографічні, політичні, економічні, аксіологічні, релігій-
ні, психологічні чинники. Соціально-психологічні й сучасні інформа-
ційні технології та їх вплив на динаміку розвитку конфлікту. Модель 
“керованого” конфлікту. Фактор політизації етнічного насильства та 
тероризм. Державний тероризм. Новітні релігійні та світські інтер-
претації природи етноконфліктів.

Література [1; 3; 4; 13; 16; 19; 20; 21; 27; 31; 32]

Тема 8. Міжетнічна толерантність
Толерантність як стратегія порозуміння та пошуку зваженого комп-

ромісу при цивілізованому розв’язанні етноконфліктів. Толерантність 
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як соціокультурна норма і цінність міжнаціональних відносин. Дирек-
тивні та інституціональні засади толерантності. Основні демократичні 
інститути формування терпимості в поліетнічному середовищі.

Література [4; 6; 13; 16; 19; 20; 22; 27; 31; 32]

Тема 9. Проблеми соціальної адаптації у поліетнічному 
середовищі

Соціокультурна та психологічна  адаптація в моно- та поліетнічно-
му середовищах. Дослідження процесу адаптації за часом (коротко-
термінова або тривала), умовами адаптивного середовища, психоло-
гічними особливостями її перебігу. Типологія адаптивних факторів.

Література [4; 6; 13; 16; 19; 20; 22; 27; 31; 32]

Тема 10. соціологічне дослідження міжетнічних шлюбів
Соціологічні проблеми дослідження міжетнічних та міжнаціональ-

них шлюбів: демографічний, тендерний та психологічний аспекти. 
Особливості міжетнічних та міжнаціональних шлюбів. Показник між-
етнічних та міжнаціональних шлюбів як чинник міжетнічної та між-
національної адаптації у лімітрофних районах. Традиції дошлюбних 
стосунків. Типи і форми шлюбів. Шлюбні угоди та звичаї. Проблеми 
генеалогії в змішаних шлюбах. Динаміка змішаних шлюбів. Родина під 
тиском глобальних трансформацій. Депопуляція українського етносу.

Література [4; 6; 10; 13; 16; 19; 20; 22; 27; 31; 32]

Тема 11. Етнокультурні та соціально-психологічні 
підвалини збереження національної традиції 
у побуті та укладі життя

Етнос і нація у процесі цивілізаційних змін. Життєвий світ етносу 
та геокультура нації. Національний уклад життя і світовий порядок. 
Господарсько-побутова, духовна, мілітарна складові національного 
буття України. Етнонаціональна традиція та інновації. Українська 
людина в етногенезі.

Література [10; 13; 15; 19; 20; 22; 23. 26; 27; 31; 32]

Тема 12. Етносоціологічні проблеми відродження української 
нації

Демократична та консервативна шкала цінностей і стратегій со-
ціальної інженерії. Проблема оптимального поєднання національних 
традицій та цивілізаційних інновацій. Міжетнічна інтеграція та на-
ціональна мобільність як складові державотворення. Відродження 
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питомих зразків українського життя в економічному, культурному, 
геополітичному, правовому, інформаційному просторах України. Ет-
нокультура у національному та регіональному вимірах. Українська 
людина в пошуках нових ідентичностей.

Література [10–12; 15; 19; 20; 22–24; 26; 27; 31–33]

Змістовий модуль ііі. Методологія етносоціологічних 
досліджень

Тема 13. Типологія і програма етносоціологічних досліджень
Амбівалентність тлумачень та методологічний плюралізм в етно-

соціологічних дослідженнях. Типологія основних теоретичних па-
радигм і підходів: інструменталізм, історизм, конструктивізм, праг-
матичний, примордіалізм (расово-біологічний та соціо-історичний), 
постмодерністський (контрольований еклектизм). Специфіка засто-
сування типових програм конкретно-соціологічних досліджень в ет-
носоціології.

Література [2; 5–7; 13; 18; 26–28]

Тема 14. основні методи збору етносоціологічної інформації
Соціологічні методи збору даних та процедури отримання етносо-

ціологічної інформації. Специфіка застосування методів опитування 
в етносоціології. Проблеми подолання факторів дихотомії в ідентифі-
кації на “своїх” та “чужих”; “культурної дистанції”, породженої конф-
ліктом іноетнічних цінностей; “війни мов”, що позначається на виборі 
мови інструментарію, відкритості при співбесіді; зовнішній вигляд та 
особистість інтерв’юера. Аналіз документів та директивних матеріалів 
законодавчої та виконавчої гілок влади республіканського та регіо-
нального рівнів, програм та статутів політичних партій і громадських 
організацій. Контент-аналіз повідомлень ЗМІ з етнічних проблем. Ет-
нонаціональні орієнтири, показники, їх аналіз, діагностика та прогноз 
у щорічному моніторингу Інституту соціології НАН України.

Література [2; 5; 6; 9; 10; 13; 20; 26]

ПиТання  Для  саМоконТРолю

1. Поняття етнічності в соціології.
2. Предмет та метод етносоціології.
3. Структура, завдання, функції етносоціології.
4. Основні поняття етносоціології.
5. Примордіалізм про етнос.



�

6. Інструменталізм про етнос.
7. Конструктивізм про етнос.
8. Поняття “етнос”, “демос”, “раса”.
9. Релятивістські концепції етносу.

10. Етнонаціональна стратифікація.
11. “Престиж и статус” етнічних груп.
12. Соціально-структурні фактори етнонаціональної стратифікації.
13. Етнічні ауто-гетеростереотипи.
14. Шкала Богардуса.
15. Етнічні та національні меншини.
16. Класифікація етноменшин. 
17. Автохтони й алохтони.
18. Поняття діаспори (старе та нове).
19. Етнічна та національна ідентичність.
20. Типи етнонаціональної ідентичності.
21. Основні домінанти етногрупової ідентифікації.
22. “Етноцентризм” та “націоналізм”.
23. Ксенофобія та етнофобія.
24. Опозиція “ми” та “вони”.
25. Міжетнічна толерантність.
26. Чинники формування толерантності.
27. Основні концепції міжетнічних сімейно-шлюбних відносин.
28. Соціокультурні проблеми і моделі міжетнічних комунікацій.
29. Соціокультурна адаптація.
30. Адаптація в поліетнічному середовищі.
31. Поняття “культурний шок” (С. Додд).
32. Стратегії поведінки в міжетнічних контактах.
33. Фактори впливу на вибір моделі поведінки.
34. Етнонаціональний конфлікт.
35. Типологія конфліктів.
36. “Конфлікт цінностей”.
37. “Колективний інтерес”.
38. “Внутрішній колоніалізм”.
39. “Конфлікт цивілізацій”.
40. Концепція “керованого конфлікту”.
41. Витоки та типологія етносепаратизму.
42. Фактори дезінтеграції й загроза єдності держави.
43. Етнокультурний та релігійний екстремізм. 
44. ЗМІ як фактор міжетнічних відносин.
45. Поняття про етносоціологічне дослідження.
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46. Основні етапи конкретно-соціологічного дослідження.
47. Типологія етносоціологічних досліджень. 
48. Якісні та кількісні методи соціологічного дослідження. 
49. Соціологічне опитування.
50. Види опитувань: анкетування, інтерв’ю, тестування, соціометрія, 

експертне оцінювання, фокус-група.
51. Соціологічне спостереження. 
52. Види спостережень: включені та невключені; польові, лаборатор-

ні та випадкові. 
53. Аналіз документів. Контент-аналіз.
54. Програмування етносоціологічного дослідження. 
55. Основні функції програми етносоціологічного дослідження. 
56. Структура програми етносоціологічного дослідження. 
57. Методологічна частина програми. 
58. Процедурна (методична) частина програми. 
59. Робочий план дослідження. 
60. Організація конкретно-соціологічного дослідження.
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