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Етнічний стереотип як різновид соціального стереотипу 

 

У своєму біологічному відношенні людство є єдиним, але водночас 

воно поділяється на різноманітні спільноти, об’єднання, які в повсякденному 

вжитку ідентифікуються як «народи», а в науковому – як «етноси». 

Особлива значущість етнічної проблематики важлива як для груп, так і 

для кожної людини зокрема, адже приналежність до певної національної 

групи є універсальною характеристикою людства в цілому. Цей аспект своїм 

корінням сягає ще часів племінного ладу, коли родова екзогамія 

поєднувалася з племінною ендогамією. Саме за таких умов була сформована 

племінна свідомість, яка мала за основу спільність походження всіх членів 

племені [6]. Відчуття приналежності людини до певної групи, ототожнення 

себе з конкретною спільнотою розглядається в психології як загальний 

психологічний закон. 

За теорією Б. Поршнева, люди, об’єднуючись у певні групи, гостро 

відчували приналежність до певного «ми» і внаслідок цього ще гостріше 

ідентифікували: «ми» або ж «чужі». Саме на протиставленні своєї групи 

іншим відбувалася фіксація етнічних відмінностей [10]. 

У роботах З. Фройда ми також можемо простежити факт наявності 

аутгрупової ворожнечі, функція якої, на думку дослідника, полягає в 

підтриманні групової стабільності. За З. Фройдом, зазначена особливість 

притаманна як народам, що відчутно різняться в культурному аспекті, так і 

тим, які мають у ньому дещо спільне [5]. Основну роль у формуванні такого 

механізму вчений надає так званому «комплексу Едіпа», пояснюючи це 



перенесенням ранніх емоційних переживань у сім’ї на соціальну взаємодію. 

Любов до батька в дитячому віці трансформується на рівні соціуму в 

ідентифікацію з лідером та членами групи, в результаті ідентифікація 

переноситься на аутгрупу [11]. При цьому, як зазначають Ю. Платонов і Л. 

Почебут, формування етнічної спільноти є першим етапом в об’єднанні 

людей, первинним способом організації їх спільного буття [9]. 

Слід зазначити, що в літературі до цього часу немає чітко визначених і 

описаних ідентифікаторів поняття «етнос». Різні автори виділяють 

неоднакові за значущістю фактори формування етнічної спільноти. У зв’язку 

з цим Л. Гумильов зазначає, що немає жодної реальної ознаки для 

визначення етносу, яку б можна було застосувати для всіх відомих нам 

ситуацій. Мова, походження, обряди, матеріальна культура, ідеологія іноді є 

визначальними моментами, а іноді – ні. Винести за дужки ми можемо лише 

одне – визнання кожною особою: ми такі, а решта – інакші [4]. 

Теоретичний аналіз літератури показує, що можна виокремити декілька 

підходів у розумінні поняття «етнос» Так, відповідно до так званих 

примордіалістичних концепцій етносу, під останнім розуміють велику 

соціальну групу людей, об’єднаних на основі спільних установок і 

диспозицій, які мають спільні типові поведінкові реакції на різноманітні 

ситуації... «Етнос – явище соціально-психологічне. Воно соціальне за своїм 

походженням і психологічне за способом свого виявлення» [9]. У межах 

такого підходу «етнічність» розглядається як об’єктивна здатність, 

характеристика людства. 

Для представників інструментального підходу [2] характерними є 

пояснення причин об’єднання людей в етнічні групи для подолання 

відчуження, властивого сучасному суспільству, за допомогою ж етнічності 

люди досягають задоволення певних групових інтересів. 

З позиції конструктивного підходу етнос та дух етносу формується за 

допомогою інтелектуального здобутку еліти – письменників, політиків та 



вчених. Лідери відіграють ключову роль у мобілізації представників етнічної 

групи для колективних дій задля соціальних чи політичних цілей [2]. 

В. Павленко та С. Таллін, узагальнюючи вищеперераховані підходи, 

стверджують про своєрідну «інформаційну модель етносу», що базується на 

постулаті про лімітованість інформаційних можливостей людини, які не 

можуть розвиватись безмежно, не завдаючи шкоди особистості. 

Життєздатність етносів вбачається в їхніх фільтраційно-обмежувальних 

функціях [7]. 

Для більш цілісного розуміння поняття «етнос» слід розглянути 

поняття «етнічна свідомість». Проблематикою та його витлумаченням 

займалися Г. Шелепов, Ю. Бромлей, М. Крюков та інші науковці. Так, 

зокрема, Г. Шелепов зазначав, що основним структурним компонентом 

етнічної самосвідомості є усвідомлення людьми своєї етнічної 

приналежності. 

Згодом до структури цього поняття віднесли не лише етнічну 

приналежність, а й відображення об’єктивних ознак етносу. Більш 

розширений список компонентів уже містив уявлення про мову, територію, 

особливості культури та етнічні стереотипи. Та все ж, на думку багатьох 

науковців, які займаються цією проблематикою, ключовим поняттям і 

головним конструктом в етнічній свідомості виступає етнічна ідентичність як 

уявлення індивіда про свою приналежність до тієї чи іншої етнічної групи 

[7]. 

Потреба в приналежності до певної етнічної групи розглядається 

багатьма науковцями як одна з базових потреб людини, адже за допомогою 

цього людина адаптується, орієнтується та досягає певних соціальних цілей 

[5]. За Дж. Тешфелом і Дж. Тернером, етнічна ідентичність розглядається як 

складова самоконцепції індивіда, його соціальної ідентичності, тобто 

уявлення індивіда про себе як про члена певної соціальної групи [10]. 

Слід зазначити, що найбільш характерним для людини є збереження 

позитивної етнічної ідентичності, що, в свою чергу, передбачає наявність 



достатньо позитивних образів інших етнічних груп і толерантність у 

ставленні до них. Отже, що більш позитивно людина мислить про етнічну 

групу, з якою себе ідентифікує, то більш терпимою вона є по відношенню до 

інших етнічних груп і тим менш схематизованими й однозначними є її 

уявлення про них. Позитивна етнічна ідентичність виступає основним 

конструктом, який сприяє збереженню гармонії в міжгрупових та 

внутрішньогрупових стосунках [5]. Аспект етнічної ідентичності важливий 

при вивченні соціальних атрибуцій і, зокрема, етнічних стереотипів. 

Етнічний стереотип є однією з форм соціального стереотипу, тому він 

наділений всіма вищезазначеними властивостями й функціями соціального 

стереотипу. 

На сьогодні існує багато дискусійних питань щодо розуміння і 

змістового наповнення поняття «етнічний стереотип». Одне з них стосується 

об’єкта стереотипізації, який у соціальній психології розглядається як 

раціональна форма пізнання, окреме явище більш універсального процесу 

категоризації. Створюючи категорії, людина звертає увагу на 

характеристики, за допомогою яких члени тієї чи іншої групи сприймаються 

схожими або ж не несхожими [3]. О. Леонтьєв ототожнює дане поняття із 

«образом світу».  

Ю. Бромлей поєднує поняття «етнічний стереотип» із «моделлю світу» 

[1; 7]. Таким чином, етнічний стереотип розглядається з позиції сприймання 

та категоризації довкілля індивідом. При цьому нерідко утверджується 

детермінуюча роль стереотипізації у поведінкових реакціях представників 

того чи іншого народу [3], з чого можна зробити висновок, що етнічний 

стереотип визначає не лише ситуативну поведінку, а й глобальну долю 

народу. 

Наступне питання постає щодо відповідності всіх стереотипних образів 

реальності. 



Адже, ввівши поняття «стереотип», У. Ліппман вважав, що основною 

його характеристикою є хибність, неточність. Однак уже Г. Тешфел [1] 

розглядає стереотип як раціональну форму пізнання. 

Крім того, етнічні стереотипи характеризуються підвищеною 

емоційністю та стійкістю відображення рис, притаманних певній групі, 

можуть зберігатися впродовж багатьох століть, закріплюватися в суспільних 

формах поведінки і вкрай повільно зазнавати змін [2]. 

Виділяють два види етнічних стереотипів: автостереотипи та 

гетеростереотипи. 

Автостереотипи – це судження й оцінки, що стосуються конкретної 

етнічної групи та її представників. Як правило, автостереотипи відображають 

комплекс позитивних суджень. 

Гетеростереотипи являють собою думки, судження й оцінку інших 

етнічних груп. Гетеростереотипи можуть бути як позитивними, так і 

негативними, залежно від характеру стосунків між етнічними групами, які 

формувалися на базі історичного досвіду [2; 3; 7]. 

Етнічний стереотип несе в собі певний стійкий комплекс уявлень про 

фізіологічні дані представників конкретно взятого народу, особливості його 

культури, історичне минуле тощо. Але поряд зі стійкою формацією суджень 

в етнічному стереотипі присутні також мінливі судження про комунікативні 

та моральні якості цього народу. Мінливість таких суджень перебуває в 

прямій залежності від міжнаціональних відносин та політики країни стосовно 

інших країн. Тому про адекватність етнічного стереотипу говорити досить 

важко. 

Основним джерелом міжкультурних відмінностей в етнічній 

стереотипізації найчастіше визначають «спосіб класифікації світу», що 

характеризує ту чи іншу культурну групу. Різноманітність процесів, що 

лежать в основі засвоєння всього різноманіття світу, залежить від 

властивостей об’єктів класифікації, контексту, в якому відбувається цей 

процес, та від навичок і знань, якими володіє суб’єкт класифікації [2]. 



Тип класифікації за перцептивними критеріями називається 

конкретним.  

Абстрактним називають процес класифікації за неперцептивними 

критеріями, за допомогою якого виділяється загальна властивість, що 

об’єднує явища, з якими працює суб’єкт [8]. Ступінь абстрактності 

класифікації залежить від ознайомлення з класифікованими об’єктами та від 

сфер конкретного застосування. Водночас, встановлено надання переваги 

перцептивним властивостям при класифікації у неосвічених людей, яке з 

віком лише зростає [3]. 

У лінгво-семантичному ракурсі етнічний стереотип є узагальненою 

схемою вербальних ознак, що мають свою стійку структуру [4]. Етнічний 

стереотип складає ту частину системи знань про світ, яка відображає 

відмінності між народами. На основі дихотомії "Ми — Вони" у його 

структурі виділяються два компоненти. Це автостереотип — сукупність 

атрибутивних ознак щодо дійсних чи уявних специфічних рис власної 

етнічної групи і гетеро стереотип — сукупність атрибутивних ознак щодо 

інших етнічних груп. Автостереотип і гетеростереотип є не автономними 

одиницями, а структурними взаємозалежними компонентами єдиного 

цілісного утворення особистісної чи групової самосвідомості. "Ми — Вони" 

є узагальненим протиставленням. Етнічний стереотип відображає не дві, а 

набагато більше етнічних реальностей. Число гетеростереотипів, що 

розрізняються у структурі етнічного стереотипу, залежить як від історії 

міжетнічних відносин, так і від особливостей безпосереднього 

етноконтактного середовища. Кількість автостереотипів також варіює в 

залежності від етнокультурної маргінальності носія стереотипу. 

Етнічний стереотип як регулятивний елемент етнічної самосвідомості 

виконує три головні функції: пізнавальну, комунікативну і функцію захисту 

позитивної етнічної ідентичності. 

Пізнавальна функція етнічного стереотипу широко вивчалася на основі 

когнітивного підходу до дослідження стереотипізації. Ця традиція як 



науковий напрямок була позначена ще у ранніх роботах Г. Олпорта, а в 

1970—1980 роках продовжена як спеціальна сфера дослідження у роботах Г. 

Тежфела та його колег. На основі когнітивного підходу етнічний стереотип 

вивчався як процес формування понять, концептів, узагальнень, як процес 

категоризації [5]. У результаті визначилося, що стереотипи слугують для 

спрощення міжетнічної диференціації та "економії" сприйняття у ситуаціях 

міжетнічної взаємодії. Немає ні теоретичних, ні емпіричних підстав 

припускати, що формування узагальнень про інші етнічні групи радикально 

відрізняється від формування узагальнень про інші категорії об'єктів. 

Етнічний стереотип слугує також і комунікативним цілям. 

Формуючись у кордонній зоні культурних контактів на основі систем 

етнічних уявлень про уявні і дійсні риси власної та інших груп, стереотип 

психологічно закріплює ставлення до власної етнічної групи, стосунки між 

групами і, відповідно, ставлення до окремих її представників. 

Тому зона функціонування етнічного стереотипу включає, окрім 

пізнавальної сфери, і власне комунікативну. 

На основі актуалізації етнічного стереотипу як системи ознак-уявлень 

прогнозується поведінка іншої сторони й, у відповідності з прогнозом, 

встановлюється психологічна комунікативна дистанція, яка реально 

регламентує процес міжетнічної взаємодії. Етнічний стереотип слугує 

засобом раціоналізації власних дій і вчинків у ситуації міжетнічної взаємодії. 

На рівні соціальної перцепції це виражається у поясненні-виправданні (з 

позиції інтересів власної групи) відносин між етнічними групами, конкретної 

етноконтактної ситуації чи власної поведінки щодо членів іноетнічних груп 

[6]. 

Деякі дослідники визначають стереотипи як імовірнісні передбачення 

поведінки. У ситуаціях міжетнічної взаємодії стереотипи не так ініціюють 

поведінку, як служать "гідами" поведінки. Це передбачає розгляд етнічного 

стереотипу як сформованої інтенції здійснення певної дії у ситуації 



міжетнічної взаємодії і, відповідно, як когнітивно-емоційну основу регуляції 

міжкультурної комунікативної поведінки. 

Етнічні стереотипи — це когнітивні інструменти підтримання 

оптимальної проникності етнічних кордонів [7]. Оптимальність полягає в 

тому, що щільність етнічних кордонів, з одного боку, повинна бути не 

меншою, ніж це потрібно для збереження групи як самостійного і цілісного 

етнокультурного утворення. З іншого,— не більше, ніж це необхідно для 

безперервної взаємодії і взаємообміну між різними народами. Стійкість 

етнічних стереотипів свідчить про те, що на когнітивному рівні існує певна 

константа відмінностей між групами. Уніфікація культур на технологічному 

рівні породжує зворотні процеси на психологічному. Не випадково 

відмінність стає однією з найважливіших цінностей сучасного світу. 

Зменшення культурної розрізненості активізує систему етнічного стереотипу. 

В умовах міжетнічної напруженості функція етнічних стереотипів по захисту 

позитивної етнічної ідентичності гіпертрофується. Вони трансформуються і 

роблять етнічні кордони щільнішими. 

Сьогодні вже зрозуміло, що у центр дослідницького пошуку має бути 

поставлена не проблема обґрунтування достовірності стереотипного знання, 

а спосіб побудови стереотипних конструкцій та ті умови, за яких стереотипи 

сприймаються як адекватні реальності. 

Стереотипізація як інструмент породження і розповсюдження 

неадекватних уявлень є складним соціальним явищем, що може 

обумовлювати серйозні деструктивні наслідки, напруженість у соціумі. 

Окреслення смислових меж поняття «стереотип» дає підстави для висновку, 

що воно має самостійність, є суперечливим за трактуванням, його 

поглиблений аналіз має принципове значення для вироблення 

конструктивних засобів взаємодії у соціумі. 

Етнічний стереотип як різновид соціального стереотипу є 

відображенням минулого та теперішнього, позитивного й негативного 

досвіду взаємодії між різними народами. 



Етнічний стереотип виступає своєрідною квінтесенцією минулого 

етносу, в ньому гармонійно поєднуються культура, історія, відносини та 

традиції. За допомогою етнічного стереотипу людина певним чином 

класифікує навколишній світ, застосовуючи накопичений досвід тієї етнічної 

групи, з якою себе ідентифікує. 

Етнічний стереотип є своєрідною формою відображення 

довколишнього світу, яка, за своєю суттю, є соціальною, але, разом із тим, 

тісно переплітається із особистісними характеристиками, Я-образом та 

сприйняттям оточуючого світу індивіда загалом. 
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