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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Політолого-етнологічні проблеми в контексті соціально-політичного
знання сучасності: генезис та структура, причини та фактори актуалізації.
Етноісторична та народонаселенська структура країн і суспільств сучасності.
Міжсферне етнополітичне поле – лоно політичної етнології. Історіологія
виникнення і конституції всесвітньої політолого-етнологічної теорії як
загальногуманітарної пізнавальної цінності. Політолого-етнологічна теорія
як галузь сучасної соціально-гуманітарної думки. Політолого-етнологічна
думка в Україні з найдавніших часів до сьогодення. Етнометисизація народів
та стадії їх соціально-цивілізаційного зростання: рід, плем’я, народність,
нація. Типологічна та політико-творча характеристика титульного

і

меншинських народів-етносів багатонародної України. Етнополітична партія
та етнополітична нація – головні репрезентанти меншинських народіветносів у політичній сфері багатонародних країн і суспільств. Процеси
соціально-політичної інтеграції та глобалізації у теоретико-методологічній
призмі політичної етнології. Етносоціополітична картина світу на початку
ХХІ ст.
Результати навчання: аспірант повинен
знати:
понятійно-термінологічну

мову

сучасного

політолого-етнологічного

дискурсу; ідейно-концептуальний простір політолого-етнологічної теорії;
наукознавчий корпус політичної етнології; історію виникнення, становлення
і розвитку всесвітньої та вітчизняної політолого-етнологічної думки; нові
(висунуті політичною етнологією) методологічні принципи і способи
пізнання та інтерпретації етносоціополітичних феноменів; основний закон
політичної етнології як науки; ідейно-праксеологічну значущість системи
теоретичних знань політичної етнології; політолого-етнологічні проблеми у
державотворчих і політико-правових документах суверенної України рубежу
ХХ і ХХІ ст.

вміти:
ідентифікувати генерально значимі політолого-етнологічні ідеї сучасності;
аналізувати

специфіку

етнополітичної

історії

в

контексті

загальноісторичного процесу; аналізувати стадії політичної соціалізації
меншинських народів-етносів; на основі отриманих знань прогнозувати
вектори соціумтворчої політики держави всередині країни і на зовнішній
арені;

аналітично

політичних

осмислювати

феноменів

політико-етнічний

сучасності;

оцінювати

зміст

роль

та

соціальнозначення

етнополітичних партій як специфічного об’єкт-суб’єкту сучасної державної
етнополітики; виявляти та оцінювати етнополітичні реалії сучасної України.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«ПОЛІТИЧНА ЕТНОЛОГІЯ»
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Назва теми
Тема 1. Політолого-етнологічні проблеми в контексті соціальнополітичного знання сучасності: генезис та структура, причини та
фактори актуалізації
Тема 2. Сфери і галузі суспільного життя людей та місце в їхньому
контексті етноісторичної сфери
Тема 3. Історіологія виникнення і конституації всесвітньої політологоетнологічної теорії як загальногуманітарної пізнавальної цінності
Тема 4. Етнометисизація народів та стадії їх соціально-цивілізаційного
зростання: рід, плем’я, народність, нація. До етногенезу сучасного
українства
Тема 5. Етнополітична партія та етнополітична нація — головні
репрезентанти меншинських народів-етносів у політичній сфері
багатонародних країн і суспільств
Тема 6. Політична етнологія як наука, що базується на потенціалі полі
голого-етнологічної теорії: концептуальний арсенал, об’єкт-предметна
локалізація в колі соціально-політичних наук сучасності
Тема 7. Політолого-етнологічні акцентуації, медитації та рекомендації
сфери державної етнополітики в сучасній Україні'
Тема 8. Процеси соціально-політичної інтеграції та глобалізації у
теоретико-методологічній призмі етнології
Тема 9. Етносоціополітична картина світу на початку XXI століття

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни
“ПОЛІТИЧНА ЕТНОЛОГІЯ"
Тема 1. Співвідношення “генерально значущих понять, що пояснюють
місце людини у Всесвіті” (А. Шопенгауер): історичне, соціальне, буття/небуття, індивід, спільнота, сім’я, колектив, група. Соціальне як конкретноісторичне. Політичне як підсфера соціального. Змісто- сенс понять
“суспільствознавство”, “соціологічна теорія”, “знання про людину і
політику”, “політика”, “політична наука”. Політолого-етнологічні проблеми
— серцевина соціально-політичного знання.
Тема 2. Основні сфери і галузі суспільної життєдіяльності людини: логіка
“сусідського” розташування політичної та етноісторичної сфер. Площина
“предметного поля науки політичної етнології” — автентичне “місце
народження” основних політолого- етнологічних проблем сучасності.
Гносеологічна та праксеологічна структури політолого-етнологічних
проблем у середньотиповому суспільстві взаємопов’язаного світу. Специфіка
“буття” політолого- етнологічних проблем у трьох групах країн сучасності —
слаборозви-нених, середньорозвинених і високорозвинених.
Тема 3. Співвідношення понять “ідея”, “теорія”, “концепція”, “доктрина”,
“наука” і “наукова дисципліна”. Гегель про “обов’язковість наявності душі у
будь-якого ідеального об’єкта у Всесвіті”. Душа “теорії” — ідея; душа
“науки” — концепція; душа “наукової дисципліни” — предмет вивчення.
Дуалітет сутностей: “історія виникнення і буття (якоїсь ідеї, концепції, науки
і т. ін.)” та “історіологія тлумачення (якоїсь ідеї, концепції, науки і т. ін.)”.
Конституювання будь-якої ідеально-динамічної сутності — послідовне
проходження чотирьох історіологічних стадій: виникнення, становлення
цілісністю, розвиток на власних засадах, перехід в інший стан. Історіологія
конституювання політолого-етнологічної теорії, в лоні якої стала цілістю наука політичної етнології.
Тема 4. Дуалітет “народ-населення” — “народ-етнос” як фізичний базис
еволюції людства. Народ-населення — об’єкт уваги політичної соціології,
народ-етнос — об’єкт уваги політичної етнології. Теореги- ко-етнологічні
засади політичної етнології як науки і навчальної дисципліни. Стадії
соціально-цивілізаційної зрілості народів-етносів планети: рід, плем’я,
народність, нація. Л. Морган та Е. Б. Тейлор про співвідношення культури і
цивілізованості у процесі соціалізації народів-етносів і народів-населень. Б.
Малиновський та І. М. Варзар про логіку етнометисизації людей і цілих
народів.

Тема 5. Співвідношення етноісторичної нації (як вищої стадії зрілості
будь-якого народу-етносу) та політичної нації (як свідомо політично активної
меншості народу-населення будь-якої країни). Політично активні та свідомо
цілеспрямовані верстви і групи всередині етнонаселень розвиненого народуетносу — це і є ерзац етно- політичної нації. В слабо- і середньорозвинених
країнах егнополі- тична нація існує у вигляді лідерських груп —
представників розвинених меншинських народів-етносів. Всекраїнова
політична нація як синтез високорозвинених і свідомо активних кадрових
верств основних політичних партій цієї країни. “Партологічний квадрат” як
детерміністська умова достойницького буття автентичної партії, у тому числі
й етнополігичної партії: 1) своя соціальна база; 2) своя політична платформа;
3) своя політична програма; 4) своя політична ідеологія.
Тема 6. Співвідношення теоретичної науки і наукової навчальної
дисципліни. Місце політології, етнології та політичної етнології у колах
сучасних наук — соціогуманітарних та соціально-політичних (див. рис. 4).
Спільне і відмінне між ними сконцентроване у контексті “саєнтологічного
квадрата”. Його зміст — “обов’язкові парні атрибути для будь-якої науки,
особливо ж для науки про людину і суспільство” (І. М. Варзар): 1) об’єкт
уваги і предмет аналізу; 2) метод і методологія; 3) закон і закономірності; 4)
понятійний апарат і термінологічна мова. Специфіка аплікації
“саєнтологічного квадрата” до теоретичних наук та до науково-навчальних
дисциплін — зокрема й до казусу політичної етнології.
Тема 7. Політична держава як сукупність організаційно-управлінських,
адміністративно-територіальних і політико-правових інститутів, що
урядовують справами суспільства. Найголовніший та найефективніший
інструмент у руках уряду будь-якої країни — низка областей державної
політики. Кожна область державної політики теоретично засадовується
відповідною ідейною концепцією, яка, у свою чергу, базується на об’єктпредметному полі якоїсь соціогумані- тарної науки. В багатонародній країні
“найгарячішою”, як правило, є область державної етнічної політики.
Політична етнологія правомочна та й об’єктивно спроможна базувати і
теоретично засадувати етно- політику у будь-якій багатонародній країні.
Теми 8 та 9. З останньої третини XX ст. розпочався незворотний
глобальний процес інтеграційного єднання різносенсових світових суб’єктів
(народів-населень, народів-етносів, країн, політико-держав- них союзів,
георегіональних об’єднань тощо) у взаємозалежне людство. Духовнокультурні, економіко-екологічні, інфраструктурні та етносоціополітичні
фактори й аспекти глобальної інтеграції людства. Дезінтеграція людства як
протилежно сенсовий процес — теж реальність. Щойно (початок 2009 р.)
ООН оприлюднила статистику: на планеті живе 4 000 народів-етносів, які

розмовляють 6 700 мовами і є етногромадянським масивом 197 країн. Але ця
картина не є статичною, і деякі регіони багатонародних країн потрясають
дезінтеграційні явища — в багатьох куточках планети з’являються
самопроголошені “республіки”, “країни”, “анклави”, “вільні зони”, “портофранко” тощо. Політична етнологія — одна з тих динамічних і
методологічно багатих соціально-політичних наук, яка об’єктивно в змозі і
пояснювати, і прогнозувати етнополітичні інтеграційно-дезінтеграційні факти, явища, події.
Семінар 1. Політолого-етнологічна теорія як галузь сучасної
соціально-політичної думки
1. Об’єкт пізнавальної уваги політолого-етнологічної теорії.
2. Основні історіологічні стадії конституації всесвітньої політологоетнологічної теорії:
• стадія виникнення з певних передумов (VI ст. до н. е. — кінець XVII
ст.);
• стадія становлення феноменальною цілісністю (поч. XVIII ст. — серед.
XX ст.);
• стадія розвитку на власних концептуальних засадах (із середини XX ст.
до сьогодення).
3. Специфіка співвідношення “теорія — досвід — практика” в поліголого-етнологічних матеріях сучасності: відкристалізація феноменальності
об’єктів і суб’єктів етноісторичної сфери.
4. Консекутивне
прояснювання концептуального сенсу трикутника:
політична етнологія — дослідницький напрям, теоретична наука, навчальна
дисципліна.
Література [34; 44; 48; 57; 72; 79; 94]
Семінар 2. Понятійно-термінологічна мова
сучасного політолого-етнологічного дискурсу
1. Самопрояснення змістосенсу вживаних слів у процесі мовлення,
дискусії та дискурсу:
а)яким є сенсозміст слів “термін”, “поняття”, “категорія”, “фраза/ вираз”,
“сленг”?
б) аудиторій монологи та діалоги “на полях” відомого афоризму Гегеля:
“Наукове мислення — це понятійне мислення”9.
2. Понятійна організація сучасного наукового мовлення у політо- логоетнологічному контексті:
а)що то є взагалі “ідея”, “теорія”, “наука”, “концепція”?
б) Гегель про “душу” усемислимих ідеальних сутностей. Душа теорії —
ідея, душа науки — концепція, душа практики — дія, душа досвіду —
урок/висновок.

Пропедевтичні аплікації самопрояснених мовленнєвих одиниць до
політичної етнології — як теоретичного напряму, наукової галузі та
навчальної дисципліни.
Література [24; 36; 44, с. 5, 68-79; 73]
3.

Семінар 3. Теоретико-методологічний арсенал, об’єкт-предметна
структура та понятійно-категорійна інструменталістика
політолого-етнологічної теорії як галузі соціогуманітарного
знання
1. Етнополітична історія як соціальний і подійно-діяльнісний простір,
відображений у політолого-етнологічних ідеях свого часу.
2. Соціокультурна природа політолого-етнологічної ідеї.
3. Генерально значимі політолого-етнологічні ідеї сучасності (природне
і юридичне право народів-етносів на вільне життя у політиці свого часу;
народ-етнос як політологічний феномен; етнодержав- ницька ідея;
етнополітичний зміст централізму, регіоналізму і муні- ципалізму; ідея
етнополітичної солідарності; етнополітична партія та етнополітична нація як
специфічні політичні суб’єкти та ін.): поле нинішнього концептуального
звучання, логіка самонарощування теоретичного змісту за історіологічними
стадіями конституації самої політолого-етнологічної теорії, автентичний сенс
та ідеологічна й праксеологічна специфіка буття та інтерпретації в
політолого-мето- дологічній призмі свого часу.
4. Періодизація і специфіка розвитку політолого-етнологічних ідей в
Україні з найдавніших часів до сьогодення.
5. Понятійно-категорійний апарат політолого-етнологічної теорії: логіка
побудови, сенсове звучання в контексті сучасного суспільствознавства,
автентичне навантаження, система взаємозв’язків.
6. Специфіка об’єктивних закономірностей, що їх політолого-ет- нологічна
теорія вивчає і відкриває в етносоціальних реаліях.
7. Методи і методологія політичної етнології. Природа та інструменталістка історіологічного методу.
Література [24; 36; 44, розд. ІІ-ІІІ; 74; 75; 85;
94; 96; 102; 109; 110]
Семінар 4. Політична етнологія як соціально-гуманітарна наука
1. Наукознавча організація політичної етнології: з історії конституації її як
політологічної дисципліни.
2. Предметне поле і методологічний інструментарій політичної етнології.
3. Понятійно-термінологічна мова та категорійний апарат політичної
етнології: логіка побудови, сенсове звучання в контексті сучасного
суспільствознавства, автентичне навантаження, система взаємозв’язків.
4. Специфіка об’єктивних закономірностей, що їх політична етнологія
вивчає і відкриває в етносоціополітичних реаліях.
5. Основний закон політичної етнології: понятійна побудова, де-

терміністське поле, методологічні аплікації до етносоціополітичних реалій
сучасності.
6. Праксеологічний потенціарій політичної етнології.
Література [36; 44, 70; 90; 93; 96]
Семінар 5. Етнополітичні реалії суверенної України напередодні
радикальної реформації політичної та етноісторичної сфер
суспільної життєдіяльності людей
1. Прелімінарний політолого-етнологічний підхід до феномена “Україна —
багатонародна (поліетнічна) країна”: етнічна структура населення
пострадянського часу, соціоцивілізаційна і політико-куль- турна строкатість
етноісторичної картини, етноідентифікаційна мозаїка всередині самого
українства, “мовна проблема”, етноетатологіч- на альтернатива “унітаризм чи
федералізм?” та ін.
2. Перші спроби теоретичного відображення етнополітичних реалій в
основних політичних документах епохи суверенізації України (Декларація
про державний суверенітет України, Акт державної незалежності України,
Конституційний Договір між Верховною Радою України і Президентом
України, 1995 р., Конституція України 1996 і 2004 р. та ін.). Політологоетнологічні проблеми в парламентських законах про мови, про освіту, про
національні меншини та ін.
3. Політолого-етнологічні
аспекти проекту 4105 з реформування
політичної системи України початку XXI ст. Запитальний стрижень проекту:
Які структурні елементи етноісторичної сфери нинішнього українського
суспільства (відносини, інституції, ідеї) потребують реформування, які —
сутнісної добудови і модернізації, а які й ново- створення?
Література [50; 54; 85; 96; 105; 108; 110; 120; 129]
Семінар 6. Етносоціополітичні ситуація та картина сучасного світу,
що глобалізується, у теоретико-методологічній призмі науки
політичної етнології
Політолого-етнологічний аналіз найновішої ООНівської статистики щодо
етнополітичної картини сучасного світу: дві групи країн — моноетнічні та
поліетнічні (багатонародні); загальна кількість народів- етносів, стадії
соціоцивілізаційної зрілості, державні і громадські форми організації
етносоціополітичного життя.
1. Народи-етноси

планети у сучасній “великій політиці”: стихійні і свідомі
форми етнізації політики і політизації етноісторичного життя народів;
етнополітичний зміст сучасних революцій, війн, організованих депортацій і
міграцій народів-етносів, глобальних проблем і регіональних конфліктів.
2. Етнополітика (етнічна політика) як область політики держави в будьякому
багатонародному
суспільстві:
закономірності
теоретичного
засадування і праксеологічної реалізації в поточному політичному житті".
3. Політолого-етнологічний підхід до сьогоденних соціально-політичних
явищ:
“етнізація
політичного
життя
народів”,
“політизація

етносоціополітичного життя”, “маргіналізація та екстремізація життя
етнічних меншин”, “взаємозалежний світ”, “глобалізація людства”,
“етнорегіональне інтегрування”, “антиглобалістський рух”, “міжнародний
тероризм”, “нове політико-філософське мислення”.
4. Міжнародне право і міжнародні інституції, що мають стимулювати,
організовувати і юридично захищати процес етнізації політики і політизації
етноісторичного життя народів.
Література [3; 24; 36; 46; 51; 76; 88; 91; 96; 106; 181; 183]
ЗАВДАННЯ ДЛЯ СМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Співвідношення сфер суспільної життєдіяльності людини і розташування в
їхньому контексті етноісторичної сфери.
2. Пізнавальний об’єкт уваги сучасної політолого-етнологічної теорії.
3. Концептуальне поле політолого-етнологічної теорії в контексті сучасного
соціально-політичного знання.
4. Основні історіологічні стадії конституації всесвітньої та вітчизняної
політолого-етнологічної думки.
5. Концептуальний зміст політолого-етнологічних поглядів античних вченихконфуціанців, Платона, Аристотеля, Плінія, Сенеки, Марка Аврелія та ін.
6. Концептуальний
зміст
політолого-етнологічних
поглядів
західноєвропейських середньовічних вчених — А. Блаженного, Ф. Аквінського, М. Падуанського, Н. Кузанського та ін.
7. Концептуальний зміст політолого-етнологічних поглядів ренесансних
вчених — Н. Макіавеллі, Г. Гроція, Т. Мора, Е. Роттер- дамського, Т.
Кампанелли та ін.
8. Концептуальний зміст політолого-етнологічних поглядів ренесансних
вчених України — Іларіона Київського, В. Мономаха, С. Оріховського, П.
Мовіле, Ф. Прокоповича та ін.
9. Концептуальний зміст політолого-етнологічних поглядів ренесансних
вчених Росії та російської периферії — М. Грека, І. Пере- свєтова, А.
Курбського, Івана Грозного, Ш. Руставелі, Авіценни, Ф. Скорини та ін.
10. Концептуальний зміст політолого-етнологічних поглядів вчених епохи
Просвітництва — Д. Кантемира, Дж. Віко, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, Д.
Дідро, Б. Франклін, О. Радищев, О. Герцен, А. Міцкевич, В. Бєлінський,
М. Салтиков-ГЦедрін, М. Ф. Ахундов та ін.
11. Концептуальний зміст політолого-етнологічних поглядів українських
просвітителів — Г. Сковороди, І. Котляревського, М. Гоголя, Т.
Шевченка, “кирило-мефодіївців”, І. Франка, П. Чу- бинського, М.
Драгоманова та ін.
12. Концептуальний зміст політолого-етнологічних поглядів відомих
учених і політичних діячів XX ст. — К. Реннера, О. Бауера, У. Самнера,
А. Радкліффа-Брауна, Б. Малиновського, А. Гелена, Т. Масарика, Дж. К.
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Гелбрейта, А. Дж. Тойнбі, 3. Бжезінського та ін.
Концептуальний зміст політолого-етнологічних поглядів видатних учених
і політичних діячів України XX ст. — М. Грушевського, М. ТуганБарановського, В. Вернадського, М. Хвильового, П. Толочка, В. Наулка, І.
Кураса, Ю. Римаренка, М. Шульги та ін.
Політолого-етнологічний сенс співвідношення понять “народ- населення в
політиці” та “народ-етнос у політиці” (або ж “політичне життя народу як
етноісторичної спільності”).
Політична об’єкт-суб’єктність народу-етносу.
Основні об’єкти і суб’єкти етнополітичної історії взагалі та української
зокрема.
Політична етнологія як наука: її предмет та об’єкт у корелятивних
зіставленнях дослідницьких об’єкт-предметних полів політології,
етнології, етатології, правознавства, політичної соціології та інших
соціогуманітарних наук.
Концептуально-змістове поле основних понять і категорій, якими
новаційно оперує політична етнологія: народ-етнос, етноплацента,
етноойкумена,
етнокультурний
ареал,
титульний
народ-етнос,
домінуючий народ-етнос, рецесивний народ-етнос, маргінальний народетнос, етнополітична нація, етнополітична партія, етносоціальна
екстрема, геолокусне переміщення наро- дів-етносів та ін.
Концептуально-змістове поле понять і категорій, які політична етнологія
запозичила у суміжних соціогуманітарних наук: народ-етнос,
етноісторична сфера, етноменшина, валентний/авалентний народ,
етнічний популізм, етноцентризм, етнометисиза- ція та ін.
Концептуальний аналіз ряду політолого-етнологічних понять і категорій,
які зустрічаємо в політико-державних документах епохи суверенізації
України, — в Декларації про державний суверенітет України, Акті
проголошення державної незалежності України, Конституції України,
проектах реформування політичної системи країни та ін.
Специфіка етнополітичної історії в контексті загальноісторич- ного
процесу.
Пояснити своє розуміння феноменів взаємодії у структурі кожної особи і
цілих народів-етносів “людини етнічної” та “людини політичної”,
етнізації сучасної політики, політизації егноісто- ричного жаття народів
планети.
Основні сгадії процесу політичної соціалізації меншинських народіветносів багатонародної країни: автономна етнодержавотворчість,
зтноелітотворсння, етнопартієтворення, етноідеєтворення.
Дати корелятивну політолого-етнологічну характеристику понять
“український народ” та “народ України”, “народи України” та
“меншигські народи-етноси України”.
Історіологізм як специфічний дослідницький метод політичної етнології.

26.

27.
28.
29.

30.

Дати короіку характеристику методологічного інструментарію політичної
етнології (метод, принципи, способи пізнання етносоціополітичного
життя).
Основний сакои політичної етнології як науки: стисла концептуальна
характеристика.
Основні
політолого-етнологічні
закономірності
розвитку
етносоціоісторичного життя сучасності: стисла характеристика.
Закон поступеневого етногенезу народів (рід, плем’я, народність, нація):
спроба аплікації його детерміністських вимог до етносоціополітичних
реалій сучасної України.
Політико-єтніччний зміст війн, революцій, етнічних і міждержав
них конфліктів, міжнародного торговельно-культурного обміну,
цивілізаційної глобалізації, міжнародного тероризму, нового політикофілософського мислення та інших соціально-політичних феноменів
сучасності.
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