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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  дослідження етнічності  у  соціофілософській  парадигмі 
зумовлюється  двома  факторами:  1)  тим,  що  констатується  усіма 
соціогуманітарними  науками  –  феномен  етнічності  є  постійним  атрибутом 
життєдіяльності практично усіх суспільств від їх зародження й надзвичайною 
актуалізацією у сучасних умовах. Як свідчать наукові пошуки, нині переважна 
більшість країн світу є поліетнічними, а саме явище етнічності розглядається як 
могутня, у деяких випадках, основна, риса соціальної структури, персональної 
й групової ідентичності, функціонування транснаціональних соціальних мереж 
та  причиною  політичних  конфліктів  в  усьому  світі,  що  суттєво  впливає  на 
внутрішній  розвиток  країн  та  їх  стосунків  у  міжнародному  просторі.  Одна 
група  теоретиків  і  практиків  розглядають  її  як  таку,  що  створює  виклик 
існуючим  соціальним  ієрархіям  й  концепціям  громадянства,  інша  –  як 
повернення до трайбалізму й загрозу демократії та економічному розвиткові не 
лише  окремих  країн,  але  й  у  більш  глобальному  вимірові;  2)  наукове 
осмислення сутності етнічності та її основних виявів останнім часом у зв’язку з 
актуалізацією феномена висувається на передній план. Цей процес характерний 
і  для  філософської  науки,  у  системному  контексті  якої  соціофілософська 
парадигма  уявляється  як  одна  з  найбільш  продуктивних  у  дослідженні 
етнічності, оскільки у її межах можна відтворити соціальну значущість явища 
для розвитку того чи того суспільства. До того ж, соціофілософський аспект 
досліджень феномена етнічності інтенсифікується й здобутки у цьому сегменті 
філософської науки, передусім західної, стають все відчутнішими й дозволяють 
формувати  платформу  розуміння  етнічності  як  цілісного 
структуроутворюючого  феномена  людської  життєдіяльності,  пов’язаної  з 
соцієтальними  процесами,  передусім  йдеться  про  країни  з  поліетнічним 
складом  населення.  Актуальність  дослідження  у  запропонованому  ракурсі 
посилюється  ще  й  тим,  що  в  українській  науці  недостатньо  праць,  які 
розкривали б значення взаємодії соціальних й етнічних чинників у суспільному 
розвиткові тих чи тих країн, зокрема і України. До того ж, постановка проблеми 
в  українському  науковому  просторі  актуалізується  ще  й  прагненням  та 
необхідністю  долучення  вітчизняних  дослідників  етнічності  до  загального 
світового  дискурсу,  зважаючи,  зокрема,  на  процеси  інтеграції  України  у 
європейський  і  світовий  соціальний  та  культурний  простір.  Оскільки 
дослідження  феномена  етнічності  найбільш  інтенсивно  у  соціофілософській 
парадигмі  ведуться у західній частині  зарубіжного наукового дискурсу і  тут 
здобутки  досить-таки  відчутні,  то  саме  на  цьому  компоненті  етнодискурсу 
концентрується увага дисертаційного дослідження. 

Стан  наукової  розробленості  проблеми. Засади  розробки  теми, 
визначеної  у  дисертації,  зокрема  її  таких  складових,  як  етнокультурна 
диверсифікація,  ідентичність,  «інакшість»  тощо,  закладені  у  філософській 
спадщині  мислителів  минулого:  Платона,  Р. Декарта,  Г. Гегеля,  Ф. Ніцше, 



М. Гайдеггера,  Й.-Г. Гердера,  Ж. В.  де  Лапужа,  Е. Левінаса,  Ж.-П.  Сартра, 
С. де Бовуар.

Питання  структурування  й  функціонування  наукового  дискурсу  з 
проблем етнічності, який має місце у сучасній західній соціогуманістиристиці 
узагалі,  й у соціофілософській парадигмі зокрема, до цього часу не знайшли 
комплексного відтворення у вітчизняній науці. Окремі проблеми дискутуються 
у  дослідженнях  таких  учених,  як  Л. Аза,  В. Андрущенко,  В. Воронкова, 
В. Євтух, О. Картунов, В. Котигоренко, В. Кремень, В. Лісовий, О. Майборода, 
М. Максименюк,  І. Монолатій,  М. Попович,  Ю. Римаренко,  М. Степико, 
В. Трощинський.  Однак,  ми  вважаємо,  що  сьогодні  основи  для  аналізу 
західного  дискурсного  простору  етнічних  проблем  в  Україні  формуються 
досить активно, що пов’язується з інтенсикфікацією вивчення різних аспектів 
етнічності.  До  перелічених  вище  вітчизняних  дослідників  варто  додати 
О. Даниленко,  Є. Головаху, Г. Кіслу,  І. Кресіну, О. Малиновську,  Л. Нагорну, 
В. Наулка,  М. Панчука,  С. Римаренка,  А. Ручку, М. Шульгу,  Н. Яковенко,  у 
працях  котрих  аналізується  низка  актуальних  проблем  етнонаціонального 
розвитку України та контекстуальної ролі етнічного чинника у життєдіяльності 
поліетнічного  суспільства  взагалі.  Важливі  теоретико-методологічні 
напрацювання  містяться  у  філософських  роботах  О. Базалука,  В. Бови, 
В. Вашкевича, С. Рика, І. Стогнія та ін.

Помітний  вклад  як  у  структурування  самого  дискурсу,  так  і  певною 
мірою його аналізу зробили американські, канадські та європейські дослідники 
проблем етнічності, вивчаючи різні аспекти цього феномена як у своїх країнах, 
так і за їх межами: Й. Анагносту, Ф. Барт, Д. Белл, Дж. Бенкс, М. Бентон, П. ван 
ден  Берге,  Р. Брубейкер,  Е. Ван,  М. Вандерверф,  М. Вотерс,  Г. Ганс, 
Ф. Гекманн,  Ф. Гіл-Вайт,  А. Гуіллермо,  Т. Еріксен,  В. Ісаїв,  Г. Каллен, 
В. Кимлічка,  Дж. Крессвелл,  М. Мартінелло,  М. Новак,  Ф. Ріггс,  С. Салвей, 
Л. Томас, Дж. Фіерон, Ж. Фінні, Л. Хінман, Ж. Цаі, М. Шеффер, В. Штендер та 
ін.  Ця  обставина  зумовила  концентрацію  нашої  уваги  саме  на  західному 
науковому просторі.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. 
Дисертаційне дослідження виконувалося у межах наукової тематики кафедри 
соціології  Інституту  соціології,  психології  та  соціальних  комунікацій,  нині 
факультет  соціально-психологічних  наук  та  управління,  Національного 
педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова  «Світова  та  регіональна 
етнодинаміка». 

Тема дисертації «Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: 
соціофілософська парадигма» затверджена на засіданні Вченої ради НПУ імені 
М.П. Драгоманова (протокол № 12 від 26 квітня 2013 року).

Мета  дослідження  полягає  у  розкритті  ролі  соціофілософської 
парадигми у сьогоднішньому зарубіжному, передусім у його західному вимірі, 
науковому  дискурсі  з  етнічної  проблематики  й  визначенні  її  перспектив  у 
філософському осмисленні етнічної диверсифікації сучасного світу.



Досягнення  поставленої  мети  передбачає  виконання  таких  наукових 
завдань: 

- з’ясування  стану  наукової  розробки  теми  й  філософської 
концептуалізації у працях західних дослідників актуальних понять та динаміки 
термінотворення дискурсу;

- визначення теоретико-методологічних підходів до вивчення ролі і 
місця феномена етнічності у суспільному розвитку поліетнічних країн;

- відтворення  процесу  структурування  наукового  дискурсу  у 
теперішній західній соціогуманістиристиці й місця у ньому соціофілософської 
парадигми як продуктивної дослідницької й дискурсної моделі;

- виявлення основних тем, питань та методології дискурсу у межах 
соціофілософської парадигми;

- відтворення  значення  результатів  дискурсу  для  наукового 
осмислення феномена етнічності й застосування їх у повсякденних практиках 
життєдіяльності поліетнічних країн;

- визначення  перспектив  долучення  українських  дослідників 
етнічності до сучасного дискурсу з означеної проблематики. 

Об’єктом  дослідження є сучасний  зарубіжний  науковий  дискурс  з 
проблем етнічності.

Предмет дослідження –  місце та  роль соціофілософської  парадигми у 
сучасному зарубіжному дискурсі з проблем етнічності. 

Методи  дослідження. Для  досягнення  мети  і  вирішення  завдань 
дисертаційного дослідження були використані такі методи: 1) метод контент-
аналізу праць зарубіжних дослідників етнічності як явища етнічності у цілому, 
так і  його складових. Цей метод став основним у з’ясуванні змісту, процесу 
структурування і напрямків розвитку дискурсу; 2) метод статистичного аналізу 
застосовувався для визначення обсягів матеріалів, включених у дискурсне поле, 
для  окреслення  регіонів,  країн  з  найбільш  інтенсивною  участю  у  дискурсі 
áкторів – представників соціогуманітарних наук, передусім філософії; 3) метод 
поняттєво-термінологічного  аналізу  використовувався  для  з’ясування 
наповненості  термінів  та  понять,  за  допомогою  яких  розкривалася  сутність 
феномена  етнічності  та  його  функціональних  аспектів,  а  також 
конкретизувалося їх значення в аналізі етнічних явищ та самого етнодискурсу 
адаптовано  до  вітчизняних  дослідницьких  традицій;  4)  структурно-
функціональний метод, котрий дав змогу проникнути в особливості  перебігу 
дискурсу на основі з’ясування підходів осмислення його áкторами феномена 
самої  етнічності,  як  також етнічної  диверсифікації,  етнічної  ідентичності  та 
етнічної  «інакшості»  й  функцій  кожного  із  цих  засадничих  складових 
компонентів  явища  етнічності;  5)  метод  синтезу  концепцій  примордіалізму, 
інструменталізму  та  конструктивізму  допоміг  з’ясувати  сутність  новітніх 
дослідницьких  підходів,  оскільки  останнім  часом  у  західному  науковому 
дискурсі  чітко  окреслюється  тенденція  не  надавати  переваги  жодному  із 
існуючих  підходів  в  інтерпретації  етнічності,  більше  того  –  синтезувати 
найбільш продуктивні елементи кожного із них, формуючи комплексний підхід 



(контекстуальний)  у  вивченні  складних  соціальних  явищ  (систем),  якою  є 
етнічність;  6)  метод  багаторівневого  аналізу  (вимірювання)  етнічності,  який 
сьогодні  інтенсивно  використовується  західними  дослідниками,  оскільки  він 
релевантний  щодо  багатовимірного  явища,  яким  є  етнічність;  завдяки 
виділенню  як  окремого  предмета  дослідження  того  чи  того  компонента 
етнічності  досягається  можливість  уявити  узагальнюючу  картину 
складносистемного  феномена;  7)  метод  філософської  компаративістики 
уможливив  співставлення  різних  підходів,  понять,  концепцій  для  з’ясування 
сутності соціофілософської парадигми етнічності; 8) метод підтверджувального 
факторного  аналізу,  до  якого  звертаються  західні  науковці,  щоби  оцінити 
валідність  того чи того  етнічного конструкту у конкретних соціокультурних 
контекстах,  підтверджує  концентрацію  уваги  учасників  дискурсу  на 
конкретизації  своїх  досліджень  з  майбутнім  виходом  на  повсякденні 
життєдіяльнісні практики. 

Наукова новизна одержаних результатів  дослідження полягає у тому, 
що  у  даній  дисертації  уперше в  українській  соціогуманістиристиці 
представлено  аналіз  дискурсу  з  проблем  етнічності  у  науковому  просторі 
північноамериканських та європейських країн з акцентом на соціофілософську 
парадигму як одну з найбільш продуктивних дослідницьких парадигм, що дає 
змогу розкрити сутність феномена етнічності та закономірності й особливості 
його  функціонування  у  соціальному  просторі  поліетнічного  суспільства. 
Наукова новизна дисертації конкретизується у таких положеннях:

Уперше:
- проаналізовано процес структуризації дослідницького поля, у якому 

розгортається  західний  науковий  дискурс  з  проблем  етнічності,  та  місце  у 
ньому соціофілософської парадигми; 

- відтворено конституювання у соціофілософській парадигмі етнічної 
ідентичності  як  одного  з  найважливіших  компонентів  у  функціонуванні 
етнічності;  через  аналіз  перебігу  дискурсу  представлені  структура,  типи  й 
форми вияву етнічної ідентичності у повсякденних практиках;

- розкрита  особливість  філософської  концептуалізації  поняття 
«етнічної  інакшості»  й  відтворена  соціокультурна  динаміка  «інакшості»  у 
міжетнічній  взаємодії  у  контексті  локального,  регіонального  і  національного 
аспектів розвитку поліетнічних суспільств;

Набуло подальшого розвитку:
- розкриття  методологічних  засад  наукового  дискурсу  етнічних 

проблем суспільного розвитку у межах соціофілософської парадигми;
- процес  конкретизації  застосування  термінів  та  понять  у 

філософському  осмисленні  явищ,  пов’язаних  з  феноменом  «етнічність», 
зокрема  таких,  як  «етнічна  (етнокультурна)  диверсифікація»,  «етнічна 
ідентичність»,  «етнічна  інакшість»,  «реконструкція»,  «деконструкція», 
«соціальна репрезентація»;



Удосконалено:
- принципи розуміння основ структурування наукового етнодискурсу 

й вибору підходів до філософського осмислення його основних проблем і тем, 
передусім у межах соціофілософської парадигми;

- визначення  шляхів  адекватного  відтворення  у  наукових 
дослідженнях і дискурсові реальної етнічної палітри сучасних країн.

Теоретичне значення дисертаційного дослідження  лежить у площині 
з’ясування  можливостей  соціофілософської  парадигми  у  розкритті  сутності 
феномена  етнічності  як  одного  із  найбільш актуальних явищ,  котре  суттєво 
впливає на суспільний розвиток багатьох країн сучасного світу; у визначенні 
через аналіз наукового дискурсу шляхів творення дослідницьких концепцій й 
поняттєво-термінологічного  апарату  для  опрацювання  ефективних  моделей 
адекватного відтворення феномена.

Практичне  значення  дисертації  пов’язується  з  визначенням  засад 
застосування результатів досліджень, конференцій, дискусій тощо як складових 
наукового дискурсу для осмислення феномена етнічності, його ролі у сучасних 
соцієтальних  процесах.  На  основі  наукового  доробку  західних  науковців 
можуть  бути  запропоновані  шляхи  вибудовування  моделей  досягнення 
соціальної  когезії  (соціального  згуртування)  у  поліетнічному  суспільстві  й 
безконфліктної взаємодії представників різноманітних етнічних спільнот.

Матеріали  дисертаційного  дослідження  можуть  скласти  базу  для 
подальшого  поглибленого  вивчення  різних  аспектів  етнічності  не  лише  у 
визначеній  у  дисертації  соціофілософській  парадигмі,  але  й  у  суміжних 
соціальних та гуманітарних науках; вони можуть стимулювати дослідження у 
напрямку  філософського  осмислення  явища  етнічності  в  українському 
науковому  просторі  через  активізацію  різних  складових  дискурсу,  як  також 
розробки  й  навчальних  програм,  зокрема  магістерських,  для  вузів 
гуманітарного профілю нашої країни.  

Особистий внесок здобувача.  Дисертація є самостійним дослідженням. 
Основні  положення,  висновки  та  новизна  дисертації  розроблені  та 
сформульовані автором самостійно і викладені у його одноосібних наукових 
публікаціях.

Апробація  результатів  дисертації.  Основні  положення  та  результати 
дослідження  були  представлені  на:  спільних  засіданнях  кафедр  соціології  і 
соціальних  та  публічних  комунікацій  Інституту  соціології,  психології  та 
соціальних  комунікацій,  нині  факультет  соціально-психологічних  наук  та 
управління, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
(2013-2016 рр.); Другому інноваційному семінарі «Евалюація науково-освітніх 
програм  для  національних  меншин  (м.  Переяслав-Хмельницький,  2015  р.); 
Міжнародній  науковій  конференції  «Актуальні  проблеми  суспільних  змін: 
досвід  Польщі  і  України  (м. Люблін,  Польща,  2015  р.);  Міжнародній 
конференції  «Педагогіка  вищої  школи:  методологія,  теорія,  технології» 
(м. Кам’янець-Подільський, 2015 р.);  Звітно-науковій конференції  викладачів, 
аспірантів  і  докторантів  факультету  соціально-психологічних  наук  та 



управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
«Єдність навчання і  наукових досліджень – головний принцип університету» 
(м. Київ, 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображені 
у  дванадцяти наукових  працях,  з  них:  п’ять  –  статті  у  фахових  наукових 
виданнях  із  філософських  наук,  одна  стаття  у  зарубіжному  фаховому 
періодичному виданні, п’ять – статті в інших наукових виданнях, одна –  тези 
доповідей на наукових конференціях.

Структура  та  обсяг  роботи  зумовлені  специфікою  її  предмета  та 
логікою  розкриття  теми,  а  також  поставленою  метою  і  завданнями 
дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які включають у 
себе  дев’ять  підрозділів,  висновків,  списку  використаних  джерел.  Загальний 
обсяг дисертації – 200 сторінок, з них 176 сторінок основного тексту. Список 
використаних джерел становить 24 сторінки і налічує 234 найменування, з них 
– 150 іноземними мовами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У  Вступі  обґрунтовано  актуальність  обраної  теми,  проаналізовано 
ступінь  наукової  розробленості  проблеми,  визначено  об’єкт  і  предмет 
дослідження, сформульовано мету і  дослідницькі завдання,  охарактеризовано 
методологічну основу,  представлено наукову  новизну дослідження,  розкрито 
теоретичне і практичне значення дисертаційної роботи, а також показано рівень 
апробації отриманих результатів й представлена структура роботи.

У  першому  розділі  «Теоретико-методологічні  засади  дослідження 
феномена  етнічності:  філософський  контекст»  проаналізовано  наукові 
підходи  та  концепції  сучасної  філософської  науки  у  вивченні  феномена 
етнічності  й ролі  соціофілософської  парадигми в  осмисленні  його сучасного 
стану та перспектив його розвитку.

У  підрозділі  1.1.  «Філософське  осмислення  етнічної  диверсифікації 
сучасного  світу»  відтворено  можливості  філософської  науки  розкриття 
сутності  етнокультурного  розмаїття,  яке  властиве  для  переважної  більшості 
країн на усіх континентах. Серед чинників, котрі активізують дискусії про роль 
етнічності у житті сучасних суспільств, – твердження дослідників про те, що 
етнічна різноманітність приносить з собою нестабільність, динамізує й збагачує 
суспільний розвиток країн з поліетнічним складом населення. Західні філософи 
аналізують низку питань, пов’язаних з етнічною диверсифікацією, зокрема її 
джерелами,  сутністю  концептів  самої  диверсифікації  та  етнічної 
різноманітності,  її  впливів  на  суспільний  розвиток  країн  і  відносини  між 
різними  етнічними  сегментами  у  суспільстві,  функціонування  етнічних 
соціальних  мереж,  моделювання  політики  стосовно  феномена  етнічної 
диверсифікації  тощо.  До  наукового  філософського  осмислення  етнічної 
диверсифікації сучасного світу спонукають такі причини: надзвичайно високий 
ступінь етнічної різноманітності країн, яка сьогодні у зв’язку з інтенсифікацією 



переміщення  населення  посилюється; необхідність  подолання  проблем 
(зокрема і етичного характеру), які виникають у міжетнічній взаємодії на різних 
рівнях, через виховання толерантності  до різноманітності як у межах одного 
етнополітичного організму,  так  і  у  більш глобальних вимірах (регіональних, 
транснаціональних);  оскільки  етнічність,  котра  лежить  в  основі  етнічної 
диверсифікації,  є  складним,  комплексним  феноменом,  що  являє  собою 
сукупність  специфічних  культурних  ознак  і  генеалогічних  чинників,  то 
науково-методологічною  базою  її  осягнення  має  бути  така,  яка  дозволяє 
концентрувати увагу, передусім, на їх носіях. Соціокультурна перспектива з її 
антропоцентричним  підходом  стає  важливим  компонентом  методології 
дослідження.

У  підрозділі  1.2.  «Концептуалізація  поняття  «етнічність»  у 
соціофілософській  парадигмі»  у  межах  філософського  осмислення  явища 
«етнічність» на основі напрацьованого здобутку можна робити висновок про те, 
що воно найбільш активно розробляється у межах антрополого-філософської 
(філософсько-антропологічної)  та  соціофілософської  парадигм:  Ф. Барт, 
Ф. Боас,  М. Глюкман,  Т. Еріксен,  Б. Капферер,  К. Леві-Строс,  М. Мосс, 
М. Перессіні,  Ф. Ріггс  та  ін.  Поняття  «етнічність»,  як  засвідчує  західний 
науковий дискурс, концептуалізується через дискусію таких проблем: тяглість 
культурницьких  традицій,  звичаїв,  культурницькі  аспекти  повсякденної 
життєдіяльності,  зразки  поведінки,  умови  та  перспективи  їх  збереження  і 
практикування  у  різних  соціальних  середовищах,  процеси  їх  трансформації, 
взаємозв’язок етнічності та соціальної нерівності, вияви етнічної дискримінації 
у поліетнічних суспільствах та соцієтальний компроміс у суспільстві, потенціал 
міжетнічної  солідарності  для  досягнення  адекватних  можливостей  сталого 
розвитку  етнічних  спільнот  у  країні  проживання.  Концептуалізація  поняття 
«етнічність»  активно  почалася  з  1950-х  років  (Д. Рісман);  їй  передували 
теоретичні засади, сформовані у працях американських дослідників Н. Глейзера 
та  Д. Мойніхена,  Дж. Фішмана,  котрі  звернули  увагу  на  те,  що  широко 
розрекламована  теорія  «плавильного  казана»,  згідно  з  якою усі  етнічності  у 
США  мали  «переплавитися»  і  утворити  в  етнічному  плані  одне  ціле,  не 
спрацювала,  а  мовна  диверсифікація  залишилася  сталим  компонентом 
американського суспільства. 

Основними  моментами  пошуків  у  контексті  концептуалізації  поняття 
«етнічність» у західному науковому дискурсі стали: з’ясування взаємозв’язку її 
структурних елементів та маркерів, а також аналіз чинників, під впливом яких 
вона трансформується й змінюється динаміка її  ролі у соціальному розвитку 
суспільств з поліетнічним складом населення. Дискусія розгортається у межах 
таких  теорій  етнічності: примордіалістські,  інструменталістські  та 
конструктивістські.  Продуктивними  у  пошуках  адекватних  концепцій  у 
соціофілософській  парадигмі,  є  теоретичні  висновки  В. Ісаїва:  1)  етнічність 
можна уявляти як примордіалістський феномен; 2) етнічність можна уявляти як 
епіфеномен, той що виникає на основі первинного феномена і може вбирати у 
себе  окремі  його  властивості;  3)  етнічність  можна  уявляти  як  ситуативний 



феномен;  4)  етнічність  можна  уявляти  як  чисто  суб’єктивний  феномен. 
Характерною  рисою  сучасного  дискурсу  з  концептуалізації  поняття 
«етнічність»  є:  об’єктивістські  концепти,  конструктивістські  концепти, 
інтегративні концепти.

У  підрозділі  1.3. «Структурування  дослідницького  поля 
соціофілософської  парадигми  феномена  етнічності»  робиться  акцент  на 
процесові  зародження,  розвитку,  динаміки,  оцінки,  визначення  перспектив 
дискурсу феномена «етнічність». У цьому контексті дискурс має два аспекти: 
1) структурно-організаційний; 2) теоретико-методологічний.

На  сьогоднішній  день  усі  інституції,  які  формують  структурно-
організаційну  основу  дослідження  етнічності,  можна  класифікувати  таким 
чином: 1) різного роду організації: а) парасолькові міжнародні організації, які 
опікуються  вирішенням  соціальних  та  статусно-правових  проблем 
різноманітних категорій осіб, котрі не належать до титульної спільноти або ті, 
що перебувають в іншоетнічному середовищі;  б)  організації,  діяльність яких 
поширюється  на  окремі  країни;  в)  локальні  організації,  котрі  займаються 
проблемами,  передусім,  адаптації  іншоетнічного  населення  у  межах 
компетенції місцевого самоуправління; 2) спеціалізовані дослідницькі центри, 
котрі професійно у науковому плані займаються етнічними проблемами. Вони 
зосереджені в основному у таких країнах, як Бельгія, Велика Британія, Данія, 
Канада, Нідерланди, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Франція, Швеція. 
Серед основних аспектів діяльності центрів – дослідницька робота, наукове і 
практичне консультування з проблем адаптації та інтеграції нових етнофорів, 
проведення  наукових  і  практичних  конференцій  з  етнічної  проблематики, 
розробка  навчальних  курсів  (програм)  підготовки  бакалаврів  та  магістрів. 
Важливим  компонентом  структурування  наукового  дискурсу  є  друковані 
органи –  фахові  журнали,  зокрема,  «Канадські  етнічні  студії»,  «Національні 
ідентичності»,  «Етнічні  та  расові  студії»,  «Етнічність»,  «Етнос»,  «Європа 
етнічна», «Записки з питань національностей», «Імміграція та меншини» тощо. 
Поряд  з  цим стимулюючим чинником структурування  наукового дискурсу  є 
конференції,  семінари,  симпозіуми,  котрі  організовують,  зазвичай,  центри, 
університетські дослідницькі підрозділи і відомі вчені – засновники наукових 
шкіл  та  напрямків  у  вивченні  феномена  етнічності.  Структура  дискурсного 
поля  вибудовується  на  основі  таких  складових:  теоретичні  проблеми 
концептуалізації поняття «етнічність»; ідентичність (індивідуальна і групова), у 
формуванні  якої  етнічні  маркери  відіграють  визначальну  роль  –  «етнічна 
ідентичність»;  сутність  і  сприйняття  «іншого»,  «відмінного»  («other», 
«otherness»)  у  просторі  міжетнічної  взаємодії  у  контексті  поліетнічного 
середовища; віртуалізація етнічності.

У  другому  розділі  «Конституювання  етнічної  ідентичності  у 
західному  науковому  дискурсі  як  складової  феномена  етнічності: 
соціофілософський  вимір»  розглядаються  питання становлення  і  розвитку 
частини  західного  етнодискурсу,  яка  стосується  етнічної  ідентичності,  і 



аналізується її утвердження як одна з важливих складових дискурсу, її типів, 
форм її виявів та перспектив дослідження.

У  підрозділі  2.1.  «Концепти  соціофілософської  парадигми  етнічної 
ідентичності» з’ясовуються теоретичні засади вибудовування концептів явища 
«етнічна  ідентичність».  Західні  класики  дослідження  етнічності  (Ф. Барт, 
Р. Бретон,  Ф. Гекманн,  Е. Еріксон,  В. Ісаїв,  Дж. Рекс,  Ф. Ріггс,  Е. Сміт, 
Р. Шермерхорн)  розглядають  етнічну  ідентичність  як  структуроутворюючий 
компонент  етнічності  й  формування  різного  роду  етнічних  спільнот  –  від 
субетносів до націй. У цьому контексті значне місце займає з’ясування процесу 
її конституювання (персональна та соціальна ідентичності) та її співвідношення 
з  іншими  типами  ідентичностей. Учасники  дискурсу  у  межах 
соціофілософської  парадигми  виділяють  такі  головні  компоненти  етнічної 
ідентичності:  взаємозв’язок  етнічних  і  соціальних  аспектів  ідентичності 
людини, роль зовнішніх та внутрішніх аспектів у функціонуванні цього типу 
ідентичності, моделі розвитку етнічної ідентичності, методологія й методика її 
вимірювання. Релевантно для контексту соціофілософської парадигми етнічну 
ідентичність можна визначити як спосіб, у який особи на основі їх етнічного 
походження  психологічно  локалізують  себе  по  відношенню  до  однієї  чи 
більшої  кількості  соціальних  систем  і  яким  чином  вони  сприймають  інших 
також  локалізованих  тим  чи  тим  способом  по  відношенню  до  цих 
систем (В. Ісаїв). 

Західні дослідники підкреслюють, що аби досягти балансу у визначенні 
етнічної  ідентичності  повинні  враховуватися  як  когнітивні,  так  і  атитюдні 
чинники  та,  узагалі,  ціла  низка  інших  факторів  (К. Левін).  Західний 
етнодискурс  засвідчує,  що  динаміка  елементів  етнічної  ідентичності 
розгортається  у  двох  частинах  соціофілософської  парадигми  етнічної 
ідентичності – деконструкції та реконструкції. Перша звертає нашу увагу на те, 
що певні об’єктивні елементи етнічної ідентичності втрачають своє значення, а, 
отже, і їх роль у життєдіяльності етнічної спільноти зменшується, або ж вони 
навіть зовсім зникають із ужитку (М. Хансен, «синдром третього покоління»), а 
друга наголошує на важливості відновлення і збереження втрачених елементів 
культури. 

Основні  акценти  соціофілософського  дискрсу  робляться  на  таких 
питаннях:  з’ясування  співвідношення  етнічної  ідентичності  з  персональною 
(психологічною)  та  соціальною  ідентичностями;  аналіз  взаємозв’язку  між 
об’єктивним  та  суб’єктивним  вимірами  етнічної  ідентичності;  динаміка 
етнічної  ідентичності  у  конкретних етнокультурних і  соціальних контекстах, 
зокрема її трансформація; вплив етнічної ідентичності на формування ситуацій 
у  міжетнічній  взаємодії,  конструювання  моделей  розвитку  етнічної 
ідентичності. 

У  підрозділі  2.2.  «Структура,  типи  та  форми  вияву  етнічної 
ідентичності»  розглядається  перебіг  дискурсу  з  цих  трьох  компонентів, 
філософське  осмислення  котрих  формує  підґрунтя  опануванням  значення 
етнічної ідентичності в етнонаціональному розвитку поліетнічних країн.



Аналіз західного дискурсу з питань етнічної ідентичності конфігурує таку 
її  структуру:  її  основа формується на  базі  успадкованих чи набутих етнічно 
маркованих елементів культури, традицій,  звичаїв,  ментальності);  діяльнісно-
функціональний  прошарок  (етнокультурні  практики,  практична  діяльність 
членів  етнічних  спільнот  у  збереженні,  підтриманні  й  розвитку  етнічно 
маркованих  елементів  життєдіяльності  етнічних  громад);  сприйняття 
довколишнього  етнокультурного  середовища  під  кутом  зору  адаптивних 
можливостей  своєї  етнічності;  етносоціальна  поведінка,  соціальна  когезія.  У 
структурі  етнічної  ідентичності  західні  дослідники,  зокрема  соціальні 
філософи,  виділяють  два  її  аспекти:  зовнішній  та  внутрішній.  Дослідники 
етнічної  ідентичності  фіксують  такого  роду  чинники,  котрі  впливають  на 
формування  структури  феномена:  джерела  формування  й  генерування 
поліетнічності  країн;  форми  й  інтенсивність  зв’язків  між  джерелами 
поліетнічності;  ступінь  розвинутості  етнічних  мережевих  об’єднань; 
інтенсивність дій,  які  сприяють підтриманню й розвитку етнокультурницької 
самобутності громад. Західна соціофілософська парадигма пропонує виділити 
кілька  видів  етнічної  ідентичності:  за  складом  компонентів,  моноетнічна 
ідентичність,  біетнічна  ідентичність,  маргінальна  етнічна  ідентичність, 
гібридна  етнічна  ідентичність,  розмита  (розсіяна)  етнічна  ідентичність;  за 
рівнем  маніфестації,  нульова  (майже  не  відчутна)  етнічна  ідентичність, 
гіпоідентичність (низького рівня вияву ідентичність, «бунтівна» (властива для 
країн «третього світу»), елітна ідентичність, «плаваюча» етнічна ідентичність. 

У  підрозділі  2.3.  «Перспективи  розвитку  етнічної  ідентичності» 
аналізуються  наукові  засади,  котрі  визначають  спрямованість  та  сутність 
розвитку  феномена.  У  західному  дискурсі  особлива  увага  звертається  на 
історичне  підгрунття  і  тяглість  концептуальних  моментів  теорій  розвитку 
поліетнічного суспільства. 

Пошуки моделей розвитку етнічної ідентичності ведуться науковцями й 
практиками  здавна  й  посилюються  у  час  актуалізації  етнічних  чинників  у 
суспільному  житті  поліетнічних  країн,  передусім  США,  Канади  та  низки 
європейських  країн.  Оскільки  соціальна  складова  етнічної  ідентичності  є 
надзвичайно  відчутним  її  компонентом,  то  у  західному  науковому  дискурсі 
акценти робляться на соціальних наслідках концепцій і теорій, які час від часу 
стають  офіційними  доктринами  політики  тих  чи  тих  держав  у  сфері  їх 
етнонаціонального  розвитку.  Опрацьовуючи  досвід,  представники  цієї 
парадигми,  пропонують  для  втілення  кілька  моделей  підтримки  і  розвитку 
етнічної  ідентичності:  описова  модель,  модель  активних  дій  та  модель 
перспективного  розвитку. Практичність  парадигми  соціофілософського 
осмислення  як  самого  феномена  «етнічна  ідентичність»,  так  і  моделей  його 
розвитку посилюється тим, що вона пропонує шляхи формування (виховання) 
етнічної ідентичності і певного регулювання нею з метою створення позитивної 
платформи міжетнічної взаємодії й уникнення конфліктогенних ситуацій.

У  третьому  розділі  «Соціофілософська  парадигма  конструкту 
етнічної  «інакшості»  у  просторі  міжетнічної  взаємодії»  йдеться  про 



«інакшість» як один із визначальних аспектів етнічності. З’ясовуються умови і 
чинники  її  формування  та  функціонування,  її  ролі  у  відносинах  між 
представниками  різних  етнічних  спільнот,  що  є  компонентами 
етнонаціональної  структури  населення  країни,  й  її  оцінки  прихильниками 
соціофілософської парадигми.

У  підрозділі  3.1.  «Теоретичні  засади  філософської  концептуалізації 
поняття «інакшості» у контексті явища етнічності» проаналізовані основні 
підходи до трактування західними дослідниками поняття, передусім «етнічної 
інакшості». Найбільш узагальнено сутність феномена у західному етнодискурсі 
відтворюється  таким  чином:  «інакшість»  стосується  того,  що  є  інакшим 
(відмінним)  від  висхідних  концепцій,  які  ініційовані  до  розгляду;  вона 
пов’язана  з  конституюванням  себе  й  інших  феноменів  у  певному  просторі, 
допомагаючи  визначитися  з  тими,  хто  є  «чужим»  і  «своїм»,  конструювати 
соціальні  ідентичності;  вона  є  одним  із  визначальних  чинників  поділу 
суспільства  на  групи й формування реальних чи уявних меж у їх  взаємодії; 
«інакшість» трактується також як маркер певних дій. 

Серед  тих,  хто  закладав  теоретичні  основи  сучасного  осмислення 
«інакшості»,  її  феноменологічної  сутністності,  –  філософи  Е. Левінас, 
Ж.-П. Сартр та С. де Бовуар, а також сучасні західні дослідники – М. Джонс, 
Е. Саід.  Найхарактернішими  темами  дискурсу,  пов’язаних  з  «етнічною 
інакшістю», є такі:  1) концептуалізація поняття «інакшість» з акцентом на її 
етнічні  аспекти  й  етнічні  складові;  2)  співвідношення  поняття  «етнічна 
інакшість» з  поняттям «етнічна ідентичність»;  3)  з’ясування  ролі  соціальних 
репрезентацій  у  процесі  концептуалізації  і  утвердження  поняття  «етнічної 
інакшості»  як  важливого  суб’єкта  соціофілософського  дискурсу;  4)  «етнічна 
інакшість»  є  ефективним  інструментом  вирізнення  із  етнокультурного 
різноманіття тієї чи тієї спільноти етнофорів; 5) «етнічна інакшість» відіграє 
помітну  роль  у  формуванні  моделей  міжетнічної  взаємодії  через  механізми 
адекватного сприйняття етнічно маркованого й диверсифікованого людського 
довкілля.

«Етнічна інакшість» у межах соціофілософської парадигми визначається 
як  соціальне  явище,  чітко  марковане  етнічними  рисами,  котре  об’єктивізує 
існування  різноманітностей,  представлених  спільнотами  або  ж  особами,  й 
дозволяє їм виокремитися у сукупності  цих різноманітностей й уможливлює 
процес  їх  взаємодії  з  урахуванням  етнокультурної  диверсифікації  сучасного 
світу як даності суспільного розвитку (Ф. Дервін). 

У  підрозділі  3.2.  «Соціокультурна  динаміка  «інакшості»  у 
міжетнічній  взаємодії»  відтворені  найважливіші  моменти  функціонування 
явища,  які  перебувають  у  центрі  уваги  áктори  дискурсу:  1)  у  сьогоднішній 
інтерпретації  «інший»  («інакшість»)  є  ключовим  концептом  континетальної 
філософії;  2)  у  філософському розумінні  «інший» («інакшість»)  є  важливою 
складовою  особистості  (сукупністю  властивостей  конкретної  людини);  3)  у 
соціальних  науках  це  поняття  використовується  для  відтворення  процесу 
відмежування  індивідами  й  групами  «інших»  у  людському  довкіллі; 



4) «інакшість»  –  складова  частина  концепції  розуміння  сутності  людини  у 
контексті конструювання її ролей у взаєминах людей; 5) «інакшість» виступає 
імперативом національної  ідентичності;  6)  «інакшість»  допомагає  розрізняти 
між  «своїм»  і  «чужим»,  між  «невизначеним»  і  «безсумнівним». 
Соціофілософський дискурс у його західному вимірі концентрується на таких 
моментах: 1) «інакшість» у контексті глобалізаційних процесів; 2) «інакшість» 
-«подібність»:  пошуки  чинників  розмежувань  та  компромісів;  3)  стереотипи 
сприйняття  «інакшості»  у  міжетнічній  взаємодії.  Плідним  полем  для 
обговорення зазначених питань виступає простір мігрантської  проблематики. 
За  певної  диференціації  напрямків  у  трактуванні  феномена  «інакшості»  у 
західному науковому  дискурсі  визначальним є  контекстуальний підхід.  Цим 
контекстом  виступають  як  його  широкий  (соціальний,  політичний, 
географічний),  так  і  його  конкретний  (місцевий)  виміри  (С. Аксартова, 
М. Лямонт, З. Скрбіс, П. Вербнер, Я. Вудворд). У ході аналізу змісту наукового 
дискурсу феномена «етнічної інакшості» у межах соціофілософської парадигми 
фіксуються  дві  досить  важливі  теми  –  етноцентризм  та  міжетнічна 
толерантність. 

Аналіз західного наукового дискурсу стосовно функціонування феномена 
«інакшості»  у  міжетнічній  взаємодії  дає  підстави  зробити  такі  висновки: 
1) дослідження у цьому аспекті  вивчення етнічності  взагалі,  результати яких 
реалізуються  у  різного  роду  дискурсах,  останнім  часом  відчутно 
актуалізуються;  2)  основними  напрямками  у  цьому  плані  стали:  а)  питання 
функціонування «етнічної інакшості» як у глобальному, так і  у конкретному 
вимірі її присутності (глобалізація мігрантських рухів й просторова динамізація 
етнічності,  пов’язана  з  переміщенням  етнофорів);  б)  етнокультурна 
диверсифікація регіонів та локальних осередків поселень завдяки освоєнню їх 
новими  контингентами  етнофорів;  в)  вплив  попередніх  ситуацій  на 
інтенсифікацію  з’ясування  чинників  протиставлень  «свого»  «чужому»  з 
одночасними  пошуками  компромісів  у  взаємодії  між  «інакшістю»  та 
«схожістю»  («подібністю»),  між  «своїми»  і  «чужими»;  г)  роль  етнічних 
стереотипів  та  з’ясування  причин,  що  їх  породжують,  і  чинників,  які 
визначають їх сутність та можливі наслідки їх функціонування у міжетнічній 
взаємодії. 

У  підрозділі  3.3.  «Проекції  західного  дискурсу  етнічності  на 
перспективи  філософських  досліджень  феномена  в  Україні  у  контексті 
міжетнічної  взаємодії» визначені  можливості  й  перспективи  долучення 
вітчизняних дослідників до світового наукового дискурсу з проблем етнічності 
у визначеному вимірі. Серед таких: 1) факт поліетнічності України й до певної 
міри етнокультурної диверсифікованості українського суспільства; 2) з огляду 
на  зазначений  факт  активізація  досліджень  у  сфері  вивчення  етнічності  у 
північноамериканських  та  європейських  країнах  стимулює  цей  процес  і  в 
Україні;  3)  на  сьогоднішній  час  у  вітчизняній  соціогуманістиристиці  вже 
накопичився  певний  досвід  наукового  аналізу  ролі  етнічного  чинника  у 
суспільному  розвиткові  країни;  4)  нині  формується  наукове  забезпечення 



проведення досліджень у царині  міжетнічних відносин та  етнонаціонального 
розвитку  України  (підготовка  фахівців  у  вищих  навчальних  закладах  з 
проблематики; заснування фахових періодичних видань; проведення науково-
організаційних  заходів);  5)  поступове  долучення  українських  науковців  до 
міжнародних конференцій, симпозіумів з проблем етнічності. 

У  висновках  представлені  основні  результати  дисертаційного 
дослідження,  які  підтверджують,  що  західний  науковий  етнодискурс 
розгортається навколо таких проблем: 

1)  етнічна  (етнокультурна)  диверсифікація  сучасного  світу  з  її 
джерелами,  сутністю її  концептів  та  впливів  на  суспільний розвиток  країн  і 
відносини  між  різними  етнічними  сегментами,  функціонування  етнічних 
соціальних  мереж,  моделювання  політики  стосовно  феномена  етнічної 
різноманітності  тощо.  Процес  філософського  осмислення  етнічної 
різноманітності  інтенсивно  розгортається  у  середовищі  американських, 
канадських  та  західноєвропейських  філософів;  вони  розв’язують  проблеми, 
спричинені  етнічною  диверсифікацією  у  межах  трьох  основних  підходів: 
асиміляціоністського,  стратифікаційного  і  мобілізаційно-солідаристського;  у 
розрізі  філософського  осмислення  явища  «етнічність»  увага  дослідників 
концентрується  на  таких  проблемах:  тяглість  культурницьких  традицій, 
звичаїв,  культурницькі  аспекти  повсякденного  життя,  зразки  поведінки, 
передусім  ті,  що  виявляються  у  взаємодії  носіїв  різних  традицій,  умови  та 
перспективи їх збереження і практикування у різних соціальних середовищах, 
процеси їх трансформації. 

2)  теоретичні  проблеми  концептуалізації  поняття  «етнічність». 
Основними  напрямками  західного  дискурсу  у  контексті  концептуалізації 
поняття «етнічність» стали пошуки взаємозв’язку його структурних елементів, 
його маркерів, котрі дозволяють виокремити етнічність як особливий конструкт 
серед  собі  подібних,  а  також  визначення  факторів,  під  впливом  яких  вона 
трансформується  і,  відповідно,  змінюється  динаміка  її  ролі  у  соціальному 
розвитку країн з поліетнічним складом населення; 

3)  ідентичність  (індивідуальна  і  групова),  у  формуванні  якої  етнічні  
маркери  відіграють  визначальну  роль  –  «етнічна  ідентичність». Аналіз 
дискурсу засвідчив, що філософське осмислення ідентичності людини ученими 
і дослідниками відбувається у межах модерністського, постмодерністського та 
постструктуралістсько-герменевтичного  підходів.  Сформоване  у  західному 
науковому  просторі  об’єктно-предметне  поле  дослідження  етнічної 
ідентичності базується на таких принципах: співвіднесення етнофора з тією чи 
іншою етнічною спільнотою (як самим етнофором – самоідентифікація, так і 
довколишніми);  маніфестація  себе  у  якості  члена  цієї  спільноти;  прийняття 
способу  мислення  і  поведінки,  властивих  конкретній  етнічній  спільноті; 
підтримка  своїми діями життєдіяльності  спільноти  (членство  у  різного  роду 
етнічних  організаціях,  моральна  і  матеріальна  допомога  у  проведенні 
етнокультурних дій, розвиток етнічного бізнесу та інше); важливим елементом 



функціонування етнічної ідентичності є феномен етнічного антрепренерства як 
сукупності дій з формування позитивного іміджу і просування своєї етнічності 
у системі суспільних відносин з метою зайняти більш престижних ніш в усіх 
сферах життя суспільства. Характерними рисами західного наукового дискурсу 
у  цій  частині  є  такі:  а)  західні  дослідники вивчають  етнічну  ідентичність  у 
контексті  формування  етносів,  етнічних  груп;  б)  проблемними  полями  у 
дослідженні  етнічної  ідентичності  виступають  титульні  етнічні  спільноти; 
етнічні  спільноти,  котрі  тривалий  час  проживають  у  тій  чи  тій  країні,  – 
автохтонні  спільноти  і  спільноти,  які  представляють  корінне  населення; 
в) діаспори;  г)  компаративістський  підхід  до  визначення  сутності  і 
особливостей  вияву  (функціонування)  етнічної  ідентичності,  з  особливим 
наголосом на конкретних історичних, соціокультурних умовах носіїв етнічності 
(етнофорів). Основні акценти соціофілософського дискурсу стосовно етнічної 
ідентичності робляться на таких питаннях: з’ясування співвідношення етнічної 
ідентичності з персональною (психологічною) та соціальною ідентичностями; 
аналіз  взаємозв’язку  між  об’єктивним  та  суб’єктивним  вимірами  етнічної 
ідентичності;  динаміка  етнічної  ідентичності  у  конкретних етнокультурних і 
соціальних контекстах; вплив етнічної ідентичності на формування ситуацій у 
міжетнічній взаємодії, конструювання моделей розвитку етнічної ідентичності. 
Західна соціофілософська парадигма виділяє кілька видів етнічної ідентичності: 
моноетнічна  ідентичність,  біетнічна  ідентичність,  маргінальна  етнічна 
ідентичність,  гібридна  етнічна  ідентичність,  розмита  (розсіяна)  етнічна 
ідентичність. У процесі аналізу західного наукового дискурсу встановлено, що 
структура етнічної ідентичності має чотири основні компоненти:  основа (вона 
формується  на  базі  успадкованих  чи  набутих  етнічно  маркованих  елементів 
культури,  традицій,  звичаїв,  ментальності);  діяльнісно-функціональний  
прошарок (етнокультурні  практики,  спрямовані  на  розвиток  етнічно 
маркованих  елементів  життєдіяльності  етнічних  громад);  сприйняття 
довколишнього  етнокультурного  середовища  під  кутом  зору  адаптивних 
можливостей  своєї  етнічності;  етносоціальна  поведінка. Встановлено,  що 
формування  моделей  й  передбачення  перспектив  розвитку  етнічної 
ідентичності  займає  помітне  місце  у  дискурсі.  Найбільш репрезентативними 
вважаються такі моделі: 1) описова модель; 2) модель активних дій; 3) модель 
перспективного розвитку;

4)  дискурс засвідчує, що феномен «інакшості» став одним із ключових 
концепцій сучасної філософії, а сутність і сприйняття «іншого», «відмінного» 
(«other»,  «otherness»)  у  просторі  міжетнічної  взаємодії  у  контексті 
поліетнічного  середовища  однією  з  тем,  які  активно  дискутуються. Аналіз 
західного  дискурсу  у  названому  ракурсі  підтверджує  тезу  про  те,  що  два 
моменти  є  головними  у  визначенні  сутності  «іншого»  («відмінного»): 
1) наявність поліетнічного середовища; 2) існування, творення атмосфери для 
взаємодії різноманітних етнофорів. Дискурс з цього питання розгортається на 
базі  трьох  підходів:  інтерактивний,  пов’язаний  із  взаємодією різноманітних 
етнічних спільнот й визнанням факту їх існування та визнанням прав їх членів; 



нормативний,  який  базується  на  справедливості  й  рівності  усіх  спільнот; 
політичний підхід, сутність якого полягає у визнанні емпіричної реальності та 
нормативного  сприйняття  факту  етнокультурної  диверсифікації. 
Соціофілософський  дискурс  щодо  феномена  «інакшість»  концентрується  на 
таких  моментах:  1)  «інакшість»  у  контексті  глобалізаційних  процесів,  з 
акцентом на її космополітичному вимірі; 2) «інакшість» - «подібність»: пошуки 
чинників  розмежувань  та  компромісів;  аксіома  дискурсу  –  за  сприятливих 
обставин  «подібність»  може  ставати  комфортним  об’єднуючим  дахом  для 
«інакшості»;  3)  стереотипи  сприйняття  «інакшості»  у  міжетнічній  взаємодії; 
досить  плідним  полем  для  дискурсу  зазначених  питань  виявився  простір 
мігрантської проблематики. 

Для  аналізу  «поведінки»  стереотипів  у  міжетнічній  взаємодії  західні 
дослідники  роблять  особливий  наголос  на  таких  моментах,  як  маніфестація 
стереотипів,  їх  формування,  їх  підтримка,  динаміка  змін.  У цьому контексті 
великої  ваги  у  дискурсі  набирають  дві  важливі  теми  –  етноцентризм  та 
міжетнічна  толерантність.  Зафіксовані  такі  висновки  áкторів  дискурсу  щодо 
цього аспекту: а) етноцентризм з’являється й посилюється тоді, коли етнофори, 
і  особливо  лідери  етнічних  рухів,  концентрують  увагу  на  своїй  спільноті, 
підкреслюючи  її  переваги  над  іншими,  а  також  за  умов  посилення 
дискримінації  носіїв  «інакшості»;  б)  етноцентризм  стимулює  сегментацію 
поліетнічного суспільства й спричинює ситуації конфліктогенного характеру у 
міжетнічній  взаємодії;  в)  міжетнічна  толерантність  виявляється  дійовим 
інструментом  утвердження  компромісних  тенденцій  розвитку  поліетнічного 
суспільства.  Найхарактернішими  темами  дискурсу,  пов’язаного  з  «етнічною 
інакшістю»,  є  такі:  концептуалізація  поняття  «інакшість»  з  акцентом  на  її 
етнічних  аспектах  й  етнічних  складових;  співвіднесення  поняття  «етнічна 
інакшість»  з  поняттям  «етнічна  ідентичність»;  з’ясування  ролі  соціальних 
репрезентацій  у  процесі  концептуалізації  і  утвердження  поняття  «етнічної 
інакшості»  як  важливого  суб’єкта  соціофілософського  дискурсу;  «етнічна 
інакшість»  як  ефективний  інструмент  вирізнення  із  етнокультурного 
різноманіття тієї чи тієї спільноти етнофорів. Важливим результатом західного 
наукового дискурсу проблем «етнічної інакшості», виявляється вибудовування 
методологічних концептів, у межах яких відбувається пошук закономірностей і 
особливостей  взаємозв’язків  та  взаємовпливів  явищ і  процесів,  дотичних  до 
феномена «інакшість». 

5)  питання  віртуалізації  етнічності  у  кінці  XX-го  –  XXI-го  століть 
висувається  в  авангард  сучасного  етнодискурсу.  Інтернет-технології 
дозволяють  інтенсифікувати  його  процес.  Західні  науковці  досліджують 
закономірності  і  особливості  циркулювання  в  Інтернеті  етнічно  маркованої 
інформації,  вибудовування  наукової  дискусії,  тим  самим  вносячи  вклад  у 
структурування  особливої  організації  дискурсу.  Інтенсифікація  переміщення 
дискурсу  в  Інтернет-простір,  що  пов’язується  з  тією  обставиною,  що 
конструктивістська  перспектива  інтерпретації  етнічності  поступово  витісняє 
есенціалістську перспективу. 
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АНОТАЦІЇ

Колесніченко  М.В.  Феномен  етнічності  у  зарубіжному  науковому 
дискурсі: соціофілософська парадигма. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 
за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.  – ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2016.

Дисертація присвячена аналізу західного наукового дискурсу феномена 
етнічності  у  соціофілософській  парадигмі.  Обгрунтовано  теоретико-
методологічні  засади  соціофілософської  парадигми  наукового  дискурсу  з 
проблем етнічності;  відтворено  можливості  філософської  науки  у  з’ясуванні 
сутності етнічної диверсифікації країн у сучасному світі, визначені її чинники 
та  наслідки  для  етнонаціонального  розвитку  поліетнічних  країн; 
проаналізовано  процес  концептуалізації  понять  «етнічність»,  «етнічна 
ідентичність»,  «етнічна  інакшість»  у  соціофілософській  парадигмі  західного 
наукового простору;  з’ясовано  смислову наповненість  термінів  та  понять,  за 
допомогою  яких  розкривалася  сутність  феномена  етнічності  та  його 
функціональних  аспектів  («етнічна  ідентичність»,  «етнічна  інакшість»),  та 
адаптовано  до  вітчизняних  дослідницьких  традицій;  представлено  процес 
структурування дослідницького поля феномена етнічності у його структурно-
організаційному  та  теоретико-методологічному  вимірах;  визначені  типи  та 
форми  вияву  етнічної  ідентичності  та  перспективи  її  розвитку  у  межах 
соціофілософської  парадигми;  проаналізовано  роль  конструкту  етнічної 
«інакшості» у міжетнічні взаємодії та її динаміки у соціокультурних контекстах 
поліетнічних  країн;  здійснено  спробу  спроектувати  вплив  західного 
етнодискурсу  на  інтенсифікацію  досліджень  з  етнічної  проблематики  в 
українському науковому просторі. У дисертації представлені основні напрямки 
та  теми  західного  наукового  дискурсу  й  вклад  дослідників  етнічності 



європейських та північноамериканських країн – активних áкторів етнодискурсу 
у його розвиток та можливості участі у ньому українських дослідників.

Ключові  слова:  феномен  етнічності,  науковий  дискурс, 
соціофілософська  парадигма,  етнічна  диверсифікація,  етнічна  ідентичність, 
етнічна «інакшість», міжетнічна взаємодія.

Колесниченко  М.В.  Феномен  этничности  в  зарубежном  научном 
дискурсе: социофилософская парадигма. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет 
имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2016.

Диссертация  посвящена  анализу  зарубежного  научного  дискурса 
феномена этничности в социофилософской парадигме. Обоснованы теоретико-
методологические основания социофилософской парадигмы научного дискурса 
по проблемам этничности. Для анализа определены три главные темы дискурса, 
представляющие  такие  феномены,  как  этническая  диверсификация  в 
современном мире, этническая идентичность и этничекий «другой»; показаны 
возможности  философской  науки  в  определении  сущности  этнической 
диверсификации  и  ее  последствий  для  этнонационального  развития 
полиэтнических  стран,  проанализирован  процесс  ее  концептуализации; 
определена смысловая наполненость терминов и понятий, при помощи которых 
раскрывается  сущность  феномена  «этничность»  и  его  функциональных 
аспектов адаптировано к украинским исследовательским традициям; раскрыт 
процесс концептуализации понятий «этничность», «этническая идентичность», 
«этнический  другой»  в  социофилософской  парадигме  западного  научного 
пространства;  представлено  процесс  структурирования  исследовательского 
поля  феномена  этничности  в  его  структурно-организационном  и  теоретико-
методологическом  измерениях;  определены  типы,  формы  проявления 
этнической  идентичности  и  перспективы  ее  развития  в  рамках 
социофилосфской парадигмы; проанализировано роль конструкта этнический 
«другой» в межэтническом взаимодействии и его динамики в социокультурных 
контекстах  полиэтнических  стран;  проектируется  влияние  западного 
этнодискурса  на  интенсификацию  исследований  этнической  проблематики  в 
украинском  научном  пространстве.  В  диссертации  представлены  основные 
направления  и  темы  западного  научного  дискурса  и  вклад  исследователей 
этничности  европейских  и  североамериканских  стран  –  активних  áкторов 
современного этнодискурса в его развитие.

Ключевые  слова:  феномен  этничности,  научный  дискурс, 
социофилософская  пардигма,  этническая  диверсификация,  этническая 
идентичность, этнический «другой», межэтническое взаимодействие.

Kolesnichenko  M.  The  Phenomenon  of  Ethnicity  in  Foreign  Scientific 
Discourse: Socio-Philosophical Paradigm. – Manuscript.
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Dissertation is devoted to the analysis  of  foreign scientific discourse of  the 
phenomenon  of  ethnicity  in  the  socio-philosophical  paradigm.Theoretical  and 
methodological basis of socio-philosophical paradigm of the scientific discourse on 
ethnic issues are substantiated. Three main topics of the discourse presenting such 
phenomena  as  ethnic  diversification  in  contemporary  world,  ethnic  identity  and 
ethnic othering are defined. The possibilities of philosophical science in disclosing of 
the  essence  of  ethnic  diversification  and  its  consequences  for  etho-national 
development of polyethnic countries are illustrated. The institualized completeness of 
terms  and  notions  in  the  field  of  ethnicity  and  its  functional  aspects  adapted  to 
Ukrainian  research  traditions  are  defined  and  analyzed.  The  process  of  a 
conceptualization  of  notions  «ethnicity»,  «ethnic  identity»,  «ethnic  othering» in 
socio-philosophical  paradigm of  Western  scientific  space  are  analyzed.  The main 
moments in definition of the phenomenon “ethnicity” are underlined: interaction of 
its  structural  elements  and  markers,  the  role  of  factors  which  influence  the 
transformation  of  ethnicity  and  the  dynamics  of  its  significance  in  the  social 
development of the polyethnic society. The process of structuring of research field of 
the  phenomenon  of  ethnicity  in  its  structural/organizational  and 
theoretical/methodological dimensions are presented and in this context the role of 
research institutions, publications, scientific actions into the study of different aspects 
of ethnicity are evaluated. Types and forms of manifestation of ethnic identity in the 
frame  of  socio-philosophical  paradigm  with  accent  upon  its  reconstruction  and 
destruction are defined; the role of construct of ethnic  «othering» in a interethnic 
communication and its dynamics in socio-cultural contexts of polyethnic countries 
are analyzed. The attention to perspectives of maintenance and development of ethnic 
identity as a core component of ethnicity is drawn and the impact of different factors 
upon  the  dynamics  of  “othering”  under  diverse  social  and  cultural  conditions  is 
reproduced. The questions of social representation both of ethnic identity and ethnic 
“othering” as an invigorative force for strengthening of its importance in the social 
space  of  polyethnic  countries  are  discussed  too.The  influence  of  Western  ethno-
discourse upon an intensification of a research in ethnic problematics in Ukrainian 
scientific space is projecting. Main directions and main topics of Western scientific 
discourse  and  contribution  of  researchers  of  ethnicity  in  European  and  North-
American  countries  –  active  actors  of  contemporary  ethno-discourse  into  its 
development - are discussed as well as perspectives of collaboration Ukrainian and 
foreign  researchers in the field of study of ethnicity phenomenon. 

Keywords:  phenomenon of ethnicity, scientific discourse, socio-philisophical 
paradigm,  ethnic  diversification,  ethnic  identity,  ethnic  «othering»,  interethnic 
communication.


