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В Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН Ук-

раїни активно проводяться дослідження етнічних і 

національних процесів. Ця сфера досліджень має 

міждисциплінарний характер, поєднуючи творчі до-

робки різних соціальних дисциплін, що в той чи той 

спосіб заторкують етнічну проблематику: соціаль-

ної філософії, етнології, історії, соціології, по лі то-

логії тощо. Впродовж тривалого часу дослідження 

етнічності здійснювали у відділі соціальної філосо-

фії, де в 1990-ті роки існував сектор філософії і со-

ціології етносу та нації (згодом група дослідників) 

під керівництвом канд. філос. наук Б. Попова. За 

час існування сектору в ньому виконували планові 

теми з цієї проблематики, результати яких було ві-

дображено у численних статтях та кількох колек-

тивних монографіях.

В травні 2005 року на основі цієї групи науков-

ців було створено сектор (з 2010 року — відділ) фі-

лософських проблем етносу і нації з метою дослі-

дження теоретичних аспектів етнічних і національ-

них процесів. Керівником цього наукового підроз-

ділу було обрано канд. філос. наук В. Фадєєва. До 

складу групи дослідників увійшли: канд. філос. наук 

В. Багінський, пров. інж. Т. Гук, д-р філос. наук, 

проф. М. Мокляк, д-р соціол. наук, проф. О. Нельга, 

канд. філос. наук, Г. Носова, канд. філос. наук Б. По-

пов. Головним напрямком роботи співробітників 

стали розроблення нового та вдосконалення на-

явного теоретико-методологічного інструментарію 
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вивчення етнічності. Співробітники відділу працювали над темами, по в’я-

заними з різними соціально-філософськими і загальнотеоретичними проб-

лемами дослідження етнічних і національних процесів, з порівняльним ана-

лізом підходів щодо їх вивчення, розроблених вітчизняними та зарубіжними 

дослідниками. Міждисциплінарний характер роботи науковців дістав вира-

ження у реалізації кількох планових тем відділу та низки проектів за цільо-

вою тематикою.

Першою науково-дослідницькою роботою, реалізованою співробітни-

ками підрозділу, стало дослідження за темою «Національні, соціально-по-

літичні та культурні практики за умов ґлобалізації» (2005–2006), що було 

розпочато ще у відділі соціальної філософії. Метою роботи був системати-

зований аналіз впливу ґлобалізаційних перетворень на соціокультурні, со-

ціально-політичні та національні практики, їхні безпосередні та опосеред-

ковані наслідки, а також філософсько-методологічні засади розв’язання 

соціальних і політичних проблем у сучасному світі. В процесі його здійснен-

ня було реконструйовано еволюцію теорії соціальної практики і знай дено, 

враховуючи актуальний етап її розвитку, «точки дотику» між підходами 

щодо концептуалізації соціальної практики та наявними соціально- по лі-

тичними і культурними змінами.

Наступні науково-дослідницькі роботи відділу розвивали обраний на-

прямок дослідження, роблячи наголоси на окремих питаннях, пов’язаних з 

вивченням  етнічних і національних процесів. Зокрема, в темі «Національна 

ідентичність пізньомодерної доби: соціальні стереотипи та стратегії іденти-

фікації» (2006–2009) увагу дослідників було зосереджено на аналізі фунда-

ментальних характеристик пізнього модерну та його впливу на національну 

ідентичність, а також на способах розв’язання проблем, викликаних принци-

повими змінами умов її формування. Спроби вдосконалити наявний тео ре-

тико-методологічний інструментарій дослідження етнічності було здійс нено 

в темах «Етнічність у структурі соціокультурних відмінностей» (2009–2012) та 

«Етнічний вимір соціоструктурних перетворень» (2012–2015). Про по но-

ваний в рамках цих робіт підхід виходить з того, що етнічна при на лежність 

є однією з багатьох форм соціокультурної ідентифікації та диференціації, 

що, актуалізуючись за певних умов, відіграє роль організаційної оболонки 

при налагодженні специфічної (етнічної) форми соціального зв’язку. Таким 

чином, дослідницьку увагу було зосереджено на процесах актуалізації ет-

нічності в певному соціокультурному середовищі. На відміну від пошире-

них сьогодні досліджень національної ідентичності, що займаються часто-

густо соціально-психологічними та ідеологічними питаннями, в досліджен-

нях відділу значно більший наголос робили на вив ченні соціальної струк-

тури та чинників, що впливають власне на процеси ідентифікації.

Крім виконання планових науково-дослідницьких тем, у відділі про-

водили дослідження за цільовою тематикою: «Прогнози соціокультурного 

розвитку українського суспільства в контексті ґлобалізації» (2008), «Цін-
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нісно-нормативні засади реґулювання міґраційних процесів: українські 

перспективи і європейський досвід» (2009), «Форми соціальної інтеґрації 

за умов структурних перетворень в Україні» (2010). Також співробітники 

відділу беруть участь у підготовці аналітичних матеріалів та експертних ви-

сновків для органів державної влади.

У червні 2016 року відділ поповнили нові науковці, що помітно поси-

лило його науково-дослідницький потенціал. До відділу приєдналися канд. 

філос. наук С. Грабовський, д-р філос. наук М. Кисельов, канд. філос. наук 

В. Куплін. Зараз відділ працює над новою плановою темою «Соціокультурні 

засади осмислення етнічних процесів», присвяченою дослідженню впливу 

соціальних і культурних чинників на сприйняття, оцінювання та концеп-

туалізацію етнічності в різних історичних і соціальних контекстах. Спів ро-

бітники відділу ведуть активну викладацьку діяльність, беруть участь у про-

веденні конференцій, круглих столів та інших наукових заходів.

Головні публікації співробітників відділу: Нація серед націй: смисли і 

значення (К., 1999), Етносоціальні трансформації в Україні (К., 2003), 

Національні ідеї та соціальні трансформації в Україні (К., 2005), Соціальні 

практики в ґлобальному вимірі (К., 2008), Фадєєв В.Б. Соціокультурні 

тренди та українські перспективи (К., 2009), Носова Г.Ю. Невизначеність 

соціального процесу: навколо ідентичності (К., 2016), Етнічний вимір со-

ціоструктурних перетворень (К., 2016).
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