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І. В . Музиченко, Н. Т. Олійник

ЕТНІЧНА СВІДОМІСТЬ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ 
СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЙ

О х а р а к тер и зо ван о  стр у к ту р у  т а  ф ун кц ії етн ічн ої св ід о м о сті. З ’ясо ван о , щ о х а 
р актерн и м  я ви щ ем  етн ічн ої св ід о м о ст і є стерео ти п и , а ск л ад о в і т а  ф ун кц ії етн іч 
ної св ід о м о ст і заб езп еч у ю ть  усв ід о м л ен н я  вл асн о ї етн ічн ої н ал еж н ості т а  у я в л е н 
ня про себе як  п ред ставн и к а п евн ого  етносу. В и зн ач ен о , щ о вон и  заб езп еч у ю ть  
оп ти м ал ьн у  ад ап тац ію  о со б и сто сті до у м о в  ж и ття , ум о ж л и вл ю ю ть  усп іш н у  д і
я л ьн ість  у п роцесі п остій н ого  з іст ав л е н н я  сво їх  ж и т т єв и х  п ози ц ій , н астан о в , ц ін 
н остей  з  ви м огам и  й н орм ам и  т іє ї етн ічн ої сп ільн оти , з  яко ю  о со б и ст ість  себе 
ід ен ти ф ікує.

Ключові слова: особистість, етнічна спільнота, етнічна свідомість, структура етнічної сві
домості, функції етнічної свідомості, стереотипи.

А к т у а л ь н і с т ь  д о с л і д ж е н н я .  Проблема етнічної свідомос
ті не нова в психологічній науці, про що свідчать численні дослідження [1; 6; 
7; 10; 14]. Проте питання глибинних психічних, змістових детермінант етніч
ної свідомості все ще залишаються відкритими, а систему теоретико-психологіч- 
них понять для опису етнічної свідомості недостатньо розроблено як у вітчизня
ній, так і в зарубіжній психології. Не існує й однозначного визначення терміна 
«етнічна свідомість», відрізняються й уявлення про природу та сутність цього 
феномену, її структуру та функції.

А н а л і з  о с т а н н і х  п у б л і к а ц і й .  До проблеми визначен
ня структури та функцій етнічної свідомості зверталися такі вчені, як: А. Бере- 
зін, І. Бєлявський, І. Вільчинська, Г. Гачев, П. Гнатенко, О. Гриб, Л. Дробижева, 
В. Зінченко, О. Лозова, Л. Орбан-Лембрик, М. Пірен, О. Романенко, Г. Солда
това, Т. Стефаненко, В. Хотинець та ін. Дослідники виділяють різні компонен
ти, що характеризують структуру етнічної свідомості та визначають функції до
сліджуваного явища.

М е т а  н а ш о ї  с т а т т і  -  визначити складові етнічної свідомості та 
з’ясувати її основні функції.

©  І. В. Музиченко, Н. Т. Олійник, 2017
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В и к л а д  о с н о в н о г о  м а т е р і а л у .  Етнічна свідомість -  одне 
з головних понять в етнопсихології. Втім, не зважаючи на значну кількість пу
блікацій з цієї теми, питання структури та функцій етнічної психології залиша
ється відкритим. Скажімо, Т. Стефаненко у структурі етнічної свідомості виділяє 
три компоненти: когнітивний -  знання про свій народ, його культурні традиції, 
усвідомлення своєї приналежності до певного етносу; емоційно-оцінний -  пози
тивне ставлення до етносу та до себе як представника певного етносу, прагнення 
дотримуватися традицій даного етносу, жити серед свого народу; поведінковий -  
дотримання традицій даного етносу, проживання серед свого народу, сприяння 
його процвітанню через суспільну і громадянську активність тощо [18].

Інша дослідниця -  Л. Дробижева -  вважає, що етнічна свідомість як духовне 
утворення охоплює: етнічні автостереотипи (стійкі, досить часто ірраціональні уяв
лення, оцінки тощо, пов’язані зі своїм народом); уявлення про територію, куль
туру, мову, про історичне минуле; ставлення до культурних та історичних цін
ностей свого народу. Найголовнішим компонентом етнічної свідомості, на думку 
вченої, є етно-інтереси, які стимулюють діяльність людей у певному етносі [15].

І. Бєлявський, крім системи автостереотипів, до структури етнічної свідомості 
зараховує деякі гетеростереотипи (відповідний комплекс настанов, пов’язаний із 
націями-сусідами). Учений подає структуру етнічної свідомості у вигляді системи 
з чотирма рівнями відображення етнічного буття, а саме: когнітивно-раціональ- 
ним (поняття, знання, символи); аксіологічним (оцінні погляди, думки, судження, 
уявлення); емоційним (почуття, настрої, переживання); регулятивним (орієнтації, 
настанови, інтереси, потреби) [13]. Така структура дає можливість визначити ет
нічну свідомість як систему таких об’єктів пізнання: етнос загалом; цінності куль
тури; історія етнічної спільноти; майбутнє свого етносу і т. ін.

За В. Хотинець, структура етнічної свідомості має такий вигляд: усвідомлен
ня особливостей етнічної культури своєї етнічної спільності; усвідомлення психо
логічних особливостей своєї етнічної спільності; усвідомлення тотожності зі сво
єю етнічною спільністю; усвідомлення власних етнопсихологічних особливостей; 
усвідомлення себе як суб'єкта своєї етнічної спільності; соціально-моральна са
мооцінка етнічності [19].

Твердження І. Вільчинської майже повністю збігається з думкою В. Хотинець. 
Основними структурними елементами етнічної свідомості вона називає сприй
няття оточуючого світу та ставлення до нього, усвідомлення етнічної належнос
ті, ставлення до історії та культури своєї етнічної спільноти, ставлення до пред
ставників інших етносів і усвідомлення єдиної етнічної спільності [2].

Багато дослідників (А. Березін, М. Боришевський, Ю. Бромлей, Г. Гачев, 
Л. Гумільов, В. Зінченко, К. Коростеліна, Ю. Лотман, Л. Орбан-Лембрик, В. Пав
ленко, М. Пірен, Г. Солдатова, Т. Стефаненко, С. Таглін, В. Хотинець) виокрем
люють структуру етнічної свідомості відповідно до індивідуального та групового 
рівнів. Приміром, групові процеси виникають за тієї умови, що люди, які утво
рюють певну соціальну спільність (групу), зокрема й етнос, здійснюють спільні 
дії та діяльність. У групі (етносі) з'являються спільні для всіх її учасників пси
хічні явища: почуття взаємозв'язку і належності до групи, ідентифікація з гру
пою та почуття «ми». Кожен індивід вважає себе членом етносу. Водночас ет
нос як велика група набуває певних соціально-психологічних рис і характерних 
форм поведінки.
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Етнічна свідомість на рівні особистості є цілісною системою уявлень про себе, 
тісно пов'язаною зі сформованим у індивіда образом власного етносу. Людина може 
охарактеризувати свою етнічну спільність, її походження, мову, культуру, психоло
гічні риси, а також власне місце в цій етнічній групі та ставлення до неї. Етнічне 
«Я» чи етнічний «Я-образ» на особистісному рівні як складова етнічної свідомості 
містить такі компоненти: уявлення індивіда про те, що він є одним з багатьох ін
ших представників цього етносу; уявлення про фізичні та психічні якості, спільні 
для нього та багатьох представників цього етносу; уявлення про деякі культурні 
спільні особливості (мова, історія, походження, певні звички, цінності, символи і 
т. ін.); почуття спільності та позитивної психічної ідентифікації з цією спільністю, 
що зумовлює появу емпатії до її членів, почуття спорідненості та спільної з ними 
долі [1]. Отже, етнічна свідомість на рівні етносу є системою загальних уявлень 
більшості членів етносу про власну етнічну групу, її походження, основні особли
вості культури і психічного складу, тобто системою колективних уявлень про себе.

Основними компонентами етнічної свідомості вчені -  П. Гнатенко, Л. Кострю- 
кова, І. Кононов, В. Левкович, О. Чебан, О. Яремчук та інші -  виділяють сте
реотипи -  недиференційовані, упереджені та стійкі атрибуції щодо власного та 
інших етносів. Приміром, на думку О. Яремчук, етностереотипи мають триком
понентну структуру, а саме: когнітивний (пізнавальний) елемент -  констатація 
особливостей етнічної групи; емотивний елемент -  ставлення до цих особливос
тей, що зумовлює їхню оцінку; конативний (поведінковий) елемент -  формуван
ня певного типу поведінки щодо цієї етнічної групи [12].

У запропонованих Н. Кічуком моделях вживано різні терміни для визначен
ня складових когнітивного компонента етнічної свідомості -  «етнічні орієнтації», 
«групові концепції» тощо. Але найбільш важливими вважають, по-перше, етніч
ну обізнаність, яка включає знання про етнічні групи -  свою і чужі, їхню істо
рію, звичаї, особливості культури, і, по-друге, етнічну самоназву [4].

Етнічні стереотипи, своєю чергою, поділяють на автостереотипи та гетеро- 
стереотипи. Автостереотипи — це думки, судження, оцінки щодо певної етніч
ної спільноти представників цієї ж самої спільноти (наприклад, висловлювання 
українців про українську націю). Це, як правило, комплекс позитивних оцінок, 
адже люди схильні лояльно ставитися до своїх вад і вважати їх проявами пози
тивних якостей (скажімо, жадібність тлумачити як бережливість, а неорганізова
ність -  як широту душі) [15].

Гетеростереотипи -  це сукупність оцінних суджень про інші народи. На відмі
ну від автостереотипів, гетеростереотипи можуть бути як позитивними, так і не
гативними. Це залежатиме від історичного досвіду взаємодії конкретних народів. 
Гетеростереотипи відображають минулий та актуальний позитивний і негативний 
досвід взаємовідносин народів, особливо в тих сферах діяльності, де ці народи 
активно спілкувались або спілкуються (приміром, у торгівлі, сільському госпо
дарстві). Негативні гетеростереотипи виникають, якщо народи конфліктують [13].

Дослідниця О. Лозова основними складовими етнічної свідомості вважає етніч
не несвідоме, сюди належать і етнічні константи. Етнічні константи, на її думку, 
не мають змістового наповнення, а включають у себе лише «формальні» харак
теристики, тобто є певного і постійною протягом усього життя етносу формою 
упорядкування досвіду, яка відповідно до зміни культурно-ціннісних домінант на
роду протягом його історії отримує різне наповнення. Етнокультурні утворення -
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це стереотипи, настанови, забобони. Стереотипи -  характерне явище етнічної сві
домості, що виражається у відносно стійких уявленнях про моральні, розумові, 
фізичні та інші якості, властиві представникам різних етнічних груп. Настанова -  
психологічний стан схильності суб'єкта до певної активності в певній ситуації. 
Забобони -  вид марновірства, коли індивід приймає за реальність невідомі сили, 
здатні провіщати події і навіть впливати на них. Етносоціальні знання, уявлен
ня, переконання -  це знання про культуру, мову, територію [6].

На думку М. Фурси, структура етнічної свідомості така: етнічна ментальність 
(система образів та уявлень певної спільноти, народу, етносу, всі елементи якої 
тісно взаємопов’язані одне з одним і їхня функція полягає в регулюванні пове
дінки у світі), відчуття спільності історичної долі, особливості поведінки (прояви 
поведінки притаманні більшості представників конкретного етносу в тій чи іншій 
ситуації), традиції та звичаї [10]. За Н. Шульгою, складниками структури етнічної 
свідомості є національний характер, етнічний темперамент, етнічні почуття [20].

Підсумовуючи зазначене, можемо констатувати, що в характеристиці етнічної сві
домості умовно елементи можна поділити за ознаками різних ролей, призначення й 
місця в загальній системі етнічних зв’язків (етнічності). Перша група охоплює все, 
що містить протиставлення «ми -  вони». Протиставлення відіграє особливу роль у 
процесі формування етнічної свідомості та самосвідомості. В образі «ми» концентру
ються уявлення про свій народ, так звані автостереотипи, уявлення про походжен
ня, історичне минуле, мову, культуру, в тому числі традиції, норми поведінки, звичаї 
тощо. Колективне «ми» -  вираз групової єдності своєї етнічної спільності. До образу 
«вони» входять сприйняття, оцінки і уявлення про походження, історичне минуле, 
мову, культуру, традиції, норми поведінки, звичаї представників інших етнічних груп.

Найважливішим елементом у структурі етнічної свідомості О. Шевченко вва
жає здатність відображати навколишню дійсність у всьому розмаїтті її форм, та
кож здатність окремих індивідів або колективу індивідів, що утворюють ту чи 
іншу етнічну спільність, відображати навколишній світ, формувати так звану сво
єрідність етнічної картини світу та етнічну специфіку, яка знаходить своє справ
жнє відображення в етноціннісних орієнтаціях. Ціннісна орієнтованість етніч
ної свідомості охоплює комплекс переконань, принципів, настанов, ідеалів [11].

Інші елементи в структурі етнічної свідомості умовно можна зарахувати до 
другої групи. Ці елементи служать своєрідним фундаментом, що об'єднує людей 
у певні етнічні спільності (усвідомлення єдності і спільності історичної долі, іс
торичної території -  етнічної батьківщини, спільності культури, етнічна менталь
ність і, нарешті, особливості психології етнічного утворення).

Загалом всі елементи структури етнічної свідомості тісно взаємопов'язані і 
взаємодіють один з одним на різних рівнях. Також дуже важливо наголосити на 
тому, що елементи етнічної свідомості на різних етапах розвитку етносу набува
ють головного значення. Як зазначає Л. Костіцин, характер етнічної свідомості 
не залишається незмінним протягом всієї історії людства. Отже, змінюється не 
сам характер етнічної свідомості, а елементи в його структурі, точніше -  зміню
ються роль і значення того чи іншого елемента залежно від етапу, на якому пе
ребуває етнічна спільність [16].

Етнічна свідомість, окрім складної структури, виконує свої важливі функції, 
без яких не може розвиватися та належним чином функціонувати будь-яка ет- 
носпільнота. Вчені виділяють такі функції етнічної свідомості:
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1. Консолідуюча -  підкреслює факт об'єднання, який відбувається на основі освоєн
ня власне етнічних інтересів, що є найважливішим елементом етнічної свідомості [6].

2. Регулятивна -  проявляється у визначенні та досягненні етносом конкретних 
цілей. Серед цілей такого плану -  прагнення до суверенітету, соціального та еко
номічного прогресу, збереження духовних і матеріальних цінностей [8].

3. Пізнавальна -  виступає, по суті, у формі самопізнання. Основна суть пі
знавальної функції полягає в усвідомленні свого «ми» і своєї відмінності від ін
ших подібних спільнот [3].

4. Емоційно-оцінна -  відображає ступінь і рівень міжетнічної взаємодії (став
лення до власної та інших етнічних груп), виходячи з принципу «ми -  вони». 
Ця функція є свого роду регулятором міжетнічних відносин. На основі емоційно- 
оцінної функції здійснюється змістове наповнення образів «ми» і «вони». Більш 
повно ця функція розкривається через духовний феномен -  самооцінку, тож 
якоюсь мірою ця обставина пов'язує емоційно-оцінну функцію із ціннісною [9].

5. Ціннісна -  визначає сукупність ідейних настанов, поглядів, переконань, фор
мує ідеали, принципи, які вивищуються над усіма іншими і до яких прагнуть 
представники етнічної спільноти. Ціннісна функція є сутністю і умовами повно
цінного буття етносу [15].

6. Соціально-психологічна -  підкреслює взаємозв'язок і взаємозумовленість су
спільно-психологічних особливостей етнічної свідомості, що проявляються в по
ведінці, темпераменті, манері спілкування і психіці загалом [6].

Зазначимо, що більшість функціональних особливостей етнічної свідомості 
безпосередньо пов'язані з практичною діяльністю представників етнічної спіль
ності. Також варто наголосити, що саме завдяки реалізації цих функцій визна
чають тенденції етнонаціонального розвитку та спільні цілі народу.

В и с н о в к и  та п е р с п е к т и в и  п о д а л ь ш и х  д о с л і д ж е н ь .  
Етнічна свідомість -  феномен, який у своєму наповненні має складну структуро
ваність та багатофункціональність. Структуру етнічної свідомості можна розгляда
ти відповідно до індивідуального та групового рівнів. Приміром, на рівні особис
тості етнічна свідомість виступає як цілісна система уявлень про себе, що тісно 
пов'язана зі сформованим у індивіда образом власного етносу; на груповому рівні -  
як система загальних уявлень більшості членів етносу про власну етнічну групу, її 
походження, основні особливості культури і психічного складу, тобто система ко
лективних уявлень про себе. Крім того, до основних компонентів етнічної свідо
мості належать стереотипи, що поділяють на автостереотипи та гетеростереотипи.

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у визначенні чинників 
формування етнічної свідомості та з’ясуванні психологічних особливостей етніч
ної свідомості української молоді.
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