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острадянська філософія і соціологія переживають методологічну кризу. 

Після самоліквідації політичної системи Радянського Союзу, що 

базувалась на ідеології марксизму-ленінізму, виник не тільки ідео-

логічний, але й методологічний вакуум у соціальному пізнанні. Цей вакуум по-

чав заповнюватись різноманітними новітніми світоглядними й теоретичними 

підходами з позицій постмодернізму, синергетики, теорій стратифікації. Спільні 

риси їх — методологічний плюралізм, невизначеність і амбівалентність, опір ідео-

логічній одноманітності [1, 189—190]. 

Пошук адекватних сучасності методологій виявився у підвищенні інтересу філо-

софів та соціологів до категорій ідентифікації та самоідентифікації, що про-

стежується у роботах П. Бергера, Л. Г. Іоніна, Ю. Л. Качанова, Ю. Н. Козирева, 

М. Ф. Черниша, В. О. Ядова та ін. 

Ці категорії відбивають новий тип соціального життя та економічного ладу, 

коли становище індивіда (групи) у суспільстві стає більш динамічним і більш 

суб'єктивованим. Відповідно, ідентифікація стає важливою складовою частиною 

соціального процесу формування фактичних соціальних відносин на основі інтер-

претації належності індивіда (групи) до певної спільності. 

Таким чином, ідентифікація виступає як дієвий механізм формування партій, 

рухів та об'єднань. Науковий пошук ефективних засобів впливу на ідентифі -

каційні процеси набуває значної не тільки теоретичної, але й практичної ваго-

мості. Так, наприклад, у Конституції України декларується, що вона прийнята 

Верховною Радою "від імені українського народу — громадян України всіх на-

ціональностей" [3, 3]. 

Але, по-перше, не ясно, наскільки громадяни України різних національностей 

ідентифікують себе з українським народом, і, по-друге, необхідно соціологам, 
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політологам та практикуючим політикам усвідомити форми і методи ідентифікації, без якої не може бути 

реальної, а не декларованої, соціально-політичної єдності народу як субстанції суверенної, демократичної 

держави. 

Отже, і теоретичні, і практичні потреби вимагають у філософських і соціологічних дослідженнях уточнення 

категорії ідентифікації й емпіричних методів аналізу соціально-психологічних процесів ідентифікації. Значні 

досягнення в цьому напрямку відбито в публікаціях з результатів дослідницького проекту "Соціальні та 

соціально-психологічні механізми формування соціальної ідентичності особи", виконаного інститутом 

соціології Російської академії наук (керівник В. О. Ядов) у 1992—1993 рр. Перш за все. слід відзначити 

проведену ним класифікацію теоретичних підходів до вивчення ідентифікацій, розмежовування серед них 

соціологічних та психологічних концепцій [7. 38]. 

Але подальший успішний розвиток цієї категорії потребує розгляду й багатьох інших аспектів 

ідентифікації. Одним з них є історико-філософський розгляд генези самого поняття "ідентифікація", його 

структури, суті та основного змісту, що необхідно і для операціональної інтерпретації його в емпіричних 

соціологічних дослідженнях, і для адекватного розуміння ідентифікації як засобу й форми функціонування та 

саморозвитку суспільства, що і було поставлено за мету при підготовці даної статті.  

Незважаючи на те, що термін '"ідентифікація" у вітчизняній літературі не широко відомий та вживаний, 

саме поняття ототожнення явища А з самим собою або з іншим явищем В, або віднесення явищ А і В за 

певними ознаками до класу явищ С відоме у філософських і соціологічних дослідженнях як атрибутивний ме-

тод. Так, Парменід стверджує, наприклад: "Одне й те ж мислити п бути". Платоп блискуче використовує метод 

порівняння, встановлення тотожності й відмінності у своїх творах "Держава" й "Софіст". Дж. Локк розглядає 

поняття істини як відповідності між ідеями. Г. В. Лейбніц звернув увагу на те. що, хоча і не може бути двох 

абсолютно тотожніх індивідів, їх можна ідентифікувати з певною групою за певною сукупністю ознак, що 

розглядаються як найбільш суттєві у даній ситуації. Основу сучасного розуміння категорії "ідентифікація" 

закладено 3. Фрей-дом, який використовує це поняття спочатку для інтерпретації явиш патологічної депресії, 

що полягає в емоційному злитті психіки індивіда з об'єктом. Але пізніше 3. Фрейд розуміє під цим поняттям 

сукупність взірців поведінки, які засвоює особа, приймаючи на себе ту чи іншу роль під впливом суспільної 

свідомості ("Над-Я") [4, 216]. 

У філософії XX століття ідентифікація починає займати чільне місце в епістемології та дослідженні 

соціальних процесів. Так, М. Хайдеггер у своїй доповіді "Закон тотожності" вважає формулу "А є А", що 

відображає закон тотожності, вищим принципом мислення та способом взаємоналежності людини і буття [6, 

69]. Про потребу людини у самоототожненні як життєво важливу й імперативну стверджує і Е. Фромм. І це 

стає можливим лише тоді, коли людина сприймає зовнішній світ як дещо відокремлене від себе, а себе 

сприймає ідентифікованою істотою і "Я" (самоцінне і самоототожнене) [5. 443—480]. 

За етимологією термін "ідентифікація" походить від латинського слова, що означає ототожнення, 

встановлення збігу чогось з чимось. У сучасній філософії під ідентифікацією найчастіше розуміють збіг, 

рівність, однаковість, тобто то- 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ідентифікація як філософська і соціологічна категорія  

[тожність усіх родо-видових або індивідуальних властивостей. У соціальній філо- софії та соціології 

розрізняють ідентифікацію та самоідентифікацію. Ідентифікація означає встановлення тотожності 

об'єктів (А = В), або їх внутрішньої самото-
:
 тожності (А = А), того періоду розвитку, наприклад, 

особи, коли людина залишається "сама собою", "вірною самій собі", своїм принципам життя. Але 

соціальна ідентифікація означає також класифікацію, типологізацію об'єктів соціального пізнання за 

їх загальними, суттєвими ознаками, віднесення індивідів до певних класів, соціальних груп за цими 

ознаками. 

Таким чином, ідентифікація виступає як один із універсальних методів пізнання дійсності, як засіб 

виявлення, перш за все, відповідності між собою різних за обсягом понять. Наприклад, щоб 

ідентифікувати індивіда як інтелігента, потрібно знати суттєві ознаки соціальної групи інтелігенції і 

виявити ці ознаки в даному індивіді. Але в соціальній філософії та соціології поняття "ідентифікація" 

виходить за межі епістемології (гносеології). В цих галузях знань і особливо в емпіричних 

соціологічних дослідженнях ідентифікація розглядається як соціальний процес становлення та 

розвитку суспільних відносин, взаємодії між людьми на основі тих соціальних позицій, які вони 

займають, і тих соціальних ролей, які вони відіграють у суспільстві. При цьому річ уже йде не про 

виявлення певних ознак й ідентифікації, а про їх виникнення, трансформацію та взаємодію сукупності 

ідентифікаційних ознак, притаманних даній соціальній ролі, особистих якостей особи і суб'єктивного 

сприйняття нею свого місця, статусу в соціальній спільноті. 

Цікаву дискусію з цього питання порушує американський соціолог П. Л. Бер-гер. Він розглядає 

соціальну проблему ідентифікації з точки зору ролевої теорії Ч. Кулі та Дж. Г. Міда. Соціальна роль 

визначається як типова реакція на типове очікування [2, 163]. Базова типологія ролей, яку виробляє 

суспільство, виконує функцію матриці поведінки людей, що зобов'язує їх ідентифікуватися з певною 

соціальною спільнотою. В цій спільноті індивіди знаходять і вимоги, і підтримку для одержання і 

закріплення ідентифікаційних ознак, що відповідають відведеній їм соціальній ролі. "Кожній соціальній 

ролі відповідає певна ідентичність" [2, 165]. Під ідентичністю розуміється не тільки сукупність певних 

ознак, які дають можливість бути причетними до окремої специфічної спільноти, але й певний тип по-

ведінки, діяльності й мислення, що дозволяє бути членом даної спільноти. П. Л. Бергер робить 

висновок про те, що суспільство жорстко визначає ідентифікаційні атрибути відповідно до соціальної 

ролі, "нагороджує" ними для виконання даної ролі і швидко позбавляє цих атрибутів з включенням 

індивіда до ролі нової. З цим важко не погодитися, але не треба й недооцінювати екзистен-ційних 

рис особи; адже не кожна людина може стати священником, так само, як і не кожну людину можна 

зломити у в'язниці. Мається на увазі, що ідентифікація — двосторонній соціальний процес: людина 

стає представником певної соціальної спільноти завдяки, перш за все, тому, що вже має хоча б і в 

нерозвинено-му потенціальному плані певні якості — ознаки, що дозволяють їй вважатися якось 

причетною до цієї спільноти. В той же час кожна соціальна група "тисне" на особу в напрямку 

конформізму й ідентифікації, "шліфує" особисті якості індивіда відповідно до тієї соціальної ролі, яка 

йому відводиться або яку він сам перейняв на себе власним зусиллям. 
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Таким чином, у філософії категорія ідентифікації використовується, в основному, для визначення 

одного із важливих методів пізнання. У соціології ж ідентифікація (самоідентифікація) означає, 

насамперед, сукупність соціально-психологічних засобів розподілу суспільства на соціальні групи, що 

відрізняються тотожністю статусних, ролевих характеристик, детермінуючих належність до даного 

класу. 

Резюме 

Ідентифікація як метод пізнання і соціальний процес визначення і самовизначення людей у структурі 

сучасного суспільства привертає все більшу увагу і філософів, і соціологів. А процеси руйнування 

стереотипів і настанов тоталітарного ладу і демократизації суспільства актуалізують проблему 

встановлення нових типів ідентичності як умови формування нових соціальних відносин.  
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