
/. Старовойтова 

Ідентифікація як соціальний процес 

Постійно змінювана соціальна реальність, нові соціальні 
орієнтири й цінності демонструють глибоку кризу в методології 
соціального пізнання і в' тлумаченні відповідних їй категорій, 
які визначають відношення людини до світу, розуміння нею 
свого місця та призначення. Ця криза дістає своє вирішення в 
різних світоглядах і теоретичних підходах: з позицій марксизму, 
генетичного структуралізму, феноменології. 

Хоча ще впливовою є марксистська традиція, яка пояснює 
соціальні реальності з погляду економічного детермінізму, кот-
рий зумовлює потребу в солідарних діях, дедалі більше роз-
вивається функціонально-структуралістичний напрям. У центрі 
його — цілеосмислення реформ, адаптація громадян в умовах 
соціальних змін. "Ключем" до розуміння та діагностування 
процесів, які відбуваються в суспільстві, стає аналіз формуван-
ня різних спільнот. 

В основу генетичного структуралізму (праці П.Бурдьє) 
входить також соціальний поділ суспільства на класи. Однак 
при цьому великого значення надається індивідуальним стра-
тегіям та рішенням, різним формам конкуренції, конфліктам, 
комунікації, підкреслюється роль освіти як фактора виникнення 
соціокультурних розбіжностей і їх заглиблення в сучасній 
структурі суспільства. У праці "Начала" П.Бурдьє зазначає, що 
"...соціальний простір та групи, які в ньому розміщуються, є 
продуктом історичної боротьби, до якої залучаються агенти 
залежно від їхньої позиції у соціальному просторі та від мен-
тальних структур, через які вони сприймають цей простір" (З, 
28). 

Феноменологічний напрям вивчає процеси конструювання 
І соціального простору самими суб'єктами соціальних змін. З цих 
позицій сучасне суспільство характеризується втратою соці-
альними інститутами та індивідами своєї попередньої соціаль-: 
ної ідентифікації та прагнення до появи нових ідентифікацій. 
Звідси й сучасні моделі конструювання соціального простору 
(1, 137; 12, 23-25). 

Поняття "ідентифікація" набуває великого значення за умов 
трансформації нашого суспільства із тоталітарного в демок-
ратичне. Зміни в економічних і соціально-політичних основах 
суспільного життя дедалі частіше ставлять особу перед пробле-
мою вибору нею свого місця й ролі в соціальних процесах, які 
відбуваються, і, відповідно, тих соціальних груп, з якими вона 
ідентифікує себе. Ті самі процеси, що сприяють динамічній 
реструктуризації суспільства, актуалізують дослідницькі за-
вдання, пов'язані з визначенням стратифікаційної належності 
людей. 

Однак як поняття "ідентифікація", так і структура засобів 
та методів її здійснення в соціальних процесах та дослідницьких 
процедурах в багатьох аспектах залишаються недостатньо філо-
софськи осмисленими і є амбівалентними за сутністю вико-
ристання в конкретних соціологічних дослідженнях. Значні 
досягнення в цьому напрямі були відображені в дослідницько-
му проекті "Соціальні та соціально-психологічні механізми 
формування соціальної ідентичності особистості", виконаному 
Інститутом соціології Російської академії наук під керівницт-
вом В.О.Ядова у 1992 — 1993 роках. Відзначимо проведену ним 
класифікацію теоретичних підходів до проблеми вивчення іден-
тифікацій, поділ серед них соціологічних і психологічних кон-
цепцій (13, 35-52). 

Актуальні проблеми розвитку українського суспільства, по-
в'язані з динамікою його соціальної структури та морально-цін-
нісних орієнтацій людей, з руйнуванням старих механізмів 
мотивації різних типів індентифікації, з факторами переорієнта-
ції особи в соціальних позиціях та ролях в соціальному просторі 
кризового суспільства, посідають центральне місце в тематиці 
і досліджень Інституту соціології Національної академії наук  
України за програмою комплексного проекту "Українське су- 
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спільство на рубежі XXI століття", що здійснюються під ке-
рівництвом В.В.Ворони (4, 190-200). Зроблені за підсумками 
цього дослідження висновки щодо еволюції соціальної струк-
тури країни, конфліктного характеру її змісту, соціальної нерів-
ності можливостей, що виникають на фоні втрати соціальної 
ідентифікації і самоідентифікації, дозволяють наблизитися до 
більш адекватного розуміння процесів суспільної трансформа-
ції нашого суспільства. 

Дальше поглиблення розуміння категорії ідентифікації у 
соціологічних дослідженнях вимагає розгляду її різнобічних 
аспектів. Одним із них є аналіз самого поняття "ідентифікація" 
його сутності, структури, що конче потрібно для операціональ-
ної інтерпретації його в емпіричних дослідженнях і для адек-
ватного тлумачення ідентифікації як способу та форми функ-
ціонування й саморозвитку суспільства. 

У сучасній літературі проблеми ідентифікації як методу, 
концепції не відпрацьовані, а в емпіричних дослідженнях кож-
ний автор пропонує своє розуміння. Так, з одного боку, розроб-
ка політичного й економічного розвитку України вимагає ін-
формації про ідентифікацію різних груп, що становить основу 
для формування політичних рухів, громадської думки та ін., з 
іншого — нерозробленість самого поняття "ідентифікація" та 
обмеженість нашого знання світового досвіду в концептуально-
му аналізі розуміння та процесів ідентифікації роблять гостро 
актуальною проблему визначення ознак та механізмів, які 
орієнтують особу на ототожнення себе з тією чи іншою групою 
(політичною, економічною, ідеологічною та ін.). 

У зв'язку з цим метою статті є уточнення понять, пов'язаних 
з визначенням, сутністю та механізмами процесів соціальної 
ідентифікації. 

Ідентифікація виступає як засіб визначення соціальної по-
зиції, соціального статусу особи в суспільстві, формування 
соціальних груп та політичних течій за ознаками "Ми" та 
"Вони", як засіб соціального захисту особи й соціалізації. 

Слово "ідентифікація" походить від латинського "ісіепййса-
тло", що означає ототожнення, встановлення збігу чогось із 
чимось (8, 524). У філософії під ідентифікацією розуміють 
встановлення на основі відповідних ознак тотожності різних  

об'єктів (10, 590). Але суть сучасного розуміння ідентифікації 
не зводиться до ототожнення. Це й комплексний механізм 
засвоєння особистістю спільних ознак, характерних для тієї 
групи, з якою вона ідентифікується, і формування нею почуття 
співучасті, причетності до тієї чи іншої соціальної групи. 

Соціальна ідентифікація означає класифікацію, типологіза-
цію об'єктів соціального пізнання за їх загальними, істотними 
ознаками, віднесення індивідів до певних класів, соціальних 
груп згідно з цими показниками. У соціальній філософії та 
соціології поняття "ідентифікація" виходить за межі епістемо-
логії (гносеології). У цих галузях знання, особливо в емпірич-
них 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 йдеться вже не про вияв-
лення відповідних ознак ідентифікації, а про їх виникнення, 
трансформацію та взаємодію в сукупності ідентифікаційних 
ознак, які притаманні даній соціальній ролі, визначення індиві-
дуальних якостей особи і суб'єктивного сприймання нею свого 
місця в соціальній спільноті. 

Цікаву дискусію з цього питання порушує американський 
соціолог П.Л.Бергер. Він розглядає соціальну проблему іден-
тифікації з точки зору рольової теорії Чарльза Кулі і Джорджа 
Герберта 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. У цій спільноті індивіди знаходять і вимоги, і 
підтримку для отримання та зміцнення ідентифікаційних ознак, 
які відповідають визначеній їм соціальній ролі. 

"Кожній соціальній ролі, — стверджує П.Л.Бергер, — відпо-
відає відповідна ідентичність" (2, 165). Під ідентичністю він 
розуміє не тільки сукупність певних ознак, які роблять мож-
ливим бути причетними до окремої специфічної спільноти, але 
й відповідний тип поведінки, діяльності та мислення, які 
дозволяють бути членом даної спільноти. Індивід, включений 
до відповідної соціальної, національної, професійної групи, 
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майже автоматично, найчастіше підсвідомо, виробляє в собі 
ідентифікаційні ознаки, які йому імперативно нав'язує оточен-
ня, котре має свої уявлення про вимоги та сподівання, харак-
терні для даної соціальної ролі. Так, лікарі, священики, офіцери 
змушені навчатися найрізноманітніших особливих манер, набу-
вати мовних та моторних звичок: військової статечності, єлей-
ності мови, ентузіазму біля постелі хворого. 

З цим важко не погодитися, однак не потрібно й недооці-
нювати екзистенційних рис особистості, тому що не кожна 
людина може стати священиком, так само як і не кожного 
можна зламати у в'язниці. Мається на увазі, що ідентифікація — 
двобічний соціальний процес: людина стає представником пев-
ної соціальної спільноти, насамперед, завдяки тому, що має 
навіть потенційно певні ознаки, які дозволяють вважатися 
причетною до цієї спільноти. Водночас кожна соціальна група 
"тисне" на особу у напрямі конформізму та ідентифікації, 
"шліфує" особистісні якості індивіда відповідно до тієї соціаль-
ної ролі, яка йому відводиться чи котру він сам переймає на 
себе власними зусиллями. 

Отже, ідентифікація є процесом формування почуття спіль-
ності, тотожності. Але повної тотожності немає. Отже, іденти-
фікація в кожному випадку відбувається за якимись основами 
(критеріями), які для особи є життєво важливими. Такими 
критеріями можуть бути: спільні політичні інтереси; спільні 
економічні інтереси; духовно-ідеологічні інтереси (світоглядні 
позиції, релігійні конфесії); національна спільність культури, 
мови, етнічні особливості; тендерна та вікова ідентифікації та 
різні субкультури (спільність моральних, мовних норм). Як 
бачимо, підстави для ідентифікації — найрізноманітніші. Спіль-
ним для них є те, що ознаки, характерні для даної категорії, 
виступають як смисложиттєві (важливі) і як фактори внут-
рішньогрупової єдності, способу життя, менталітету, які об'єд-
нують людей, створюють їм відчуття соціального захисту, спів-
участі в тій чи іншій спільноті, які допомагають врятуватися 
від самотності. 

Вітчизняна соціальна філософія та соціологія послугову-
ються різними концепціями структуралізації суспільства. Так, 
якщо радянські соціологи абсолютизували об'єктивні критерії 

структуралізації, передусім форму власності на засоби вироб-
ництва (робітники — селяни) і роль у суспільній організації 
праці (інтелігенція), то нині, осмислюючи структуру суспільст-
ва з позицій теорії стратифікації, вони посилюють увагу до 
суб'єктивних критеріїв, а саме — фіксації почуття приналеж-
ності, причетності до тих чи інших спільнот. І, як вияв об'єк-
тивного соціального процесу, самостійним предметом дослід-
ження стає процес самоідентифікації, тобто саме той соціальний 
процес, який має своїм об'єктивним наслідком формування 
різних об'єднань і співтовариств на основі ототожнення інди-
відів з відповідними суспільно-політичними течіями та соці-
альними групами. 

Усе це виявляється в природно-історичних процесах фор-
мування єдності різних об'єднань та дій ідеологічних систем, 
які відіграють важливу роль у життєдіяльності суспільства. 
Природно-історичні процеси ідентифікації являють собою єд-
ність різнобічного, яка формується на основі ідентифікації 
суспільства, що включає моменти тотожності, зближення, соці-
алізації індивідів, передумовою яких є спільні особисті, соці-
ально-психологічні риси та єдині морально-культурні норми. 
Таке поняття не означає втрати індивідуальності, специфічнос-
ті, особистого у людей, які формують єдину спільність. Більше 
того, розбіжності в межах даної тотожності сприяють іденти-
фікації, а саме формуванню відчуття "Ми" на основі принципу 
взаємодоповнення, взаємної потреби у властивостях та якостях 
елементів, що складають дану ідентичність. Така звичайна 
ідентифікація не має нічого спільного із нав'язуванням зверху 
стандартизованої системи обов'язкових норм та цінностей, іде-
ологічних норм, що створюють подобу єдності, ідентичності, та 
таких, що руйнуються при першому ж випробуванні долею. 

У сучасній соціології робляться спроби визначити різні 
рівні ідентифікації з притаманними їм специфічними особ-
ливостями проходження соціальних процесів. Заслуговує на 
увагу аналіз цих процесів з урахуванням специфіки безпосеред-
ніх міжособистісних контактів і формування великих соціаль-
них спільнот у загальнонаціональних масштабах. При цьому 
слід розрізняти ідентифікаційні процеси на рівні мікроструктур 
(первинних малих груп) і на рівні макросередовища (нація, 
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майже автоматично, найчастіше підсвідомо, виробляє в собі 
ідентифікаційні ознаки, які йому імперативно нав'язує оточен-
ня, котре має свої уявлення про вимоги та сподівання, харак-
терні для даної соціальної ролі. Так, лікарі, священики, офіцери 
змушені навчатися найрізноманітніших особливих манер, набу-
вати мовних та моторних звичок: військової статечності, єлей-
ності мови, ентузіазму біля постелі хворого. 

З цим важко не погодитися, однак не потрібно й недооці-
нювати екзистенційних рис особистості, тому що не кожна 
людина може стати священиком, так само як і не кожного 
можна зламати у в'язниці. Мається на увазі, що ідентифікація — 
двобічний соціальний процес: людина стає представником пев-
ної соціальної спільноти, насамперед, завдяки тому, що має 
навіть потенційно певні ознаки, які дозволяють вважатися 
причетною до цієї спільноти. Водночас кожна соціальна група 
"тисне" на особу у напрямі конформізму та ідентифікації, 
"шліфує" особистісні якості індивіда відповідно до тієї соціаль-
ної ролі, яка йому відводиться чи котру він сам переймає на 
себе власними зусиллями. 

Отже, ідентифікація є процесом формування почуття спіль-
ності, тотожності. Але повної тотожності немає. Отже, іденти-
фікація в кожному випадку відбувається за якимись основами 
(критеріями), які для особи є життєво важливими. Такими 
критеріями можуть бути: спільні політичні інтереси; спільні 
економічні інтереси; духовно-ідеологічні інтереси (світоглядні 
позиції, релігійні конфесії); національна спільність культури, 
мови, етнічні особливості; тендерна та вікова ідентифікації та 
різні субкультури (спільність моральних, мовних норм). Як 
бачимо, підстави для ідентифікації — найрізноманітніші. Спіль-
ним для них є те, що ознаки, характерні для даної категорії, 
виступають як смисложиттєві (важливі) і як фактори внут-
рішньогрупової єдності, способу життя, менталітету, які об'єд-
нують людей, створюють їм відчуття соціального захисту, спів-
участі в тій чи іншій спільноті, які допомагають врятуватися 
від самотності. 

Вітчизняна соціальна філософія та соціологія послугову-
ються різними концепціями структуралізації суспільства. Так, 
якщо радянські соціологи абсолютизували об'єктивні критерії 

структуралізації, передусім форму власності на засоби вироб-
ництва (робітники — селяни) і роль у суспільній організації 
праці (інтелігенція), то нині, осмислюючи структуру суспільст-
ва з позицій теорії стратифікації, вони посилюють увагу до 
суб'єктивних критеріїв, а саме — фіксації почуття приналеж-
ності, причетності до тих чи інших спільнот. І, як вияв об'єк-
тивного соціального процесу, самостійним предметом дослід-
ження стає процес самоідентифікації, тобто саме той соціальний 
процес, який має своїм об'єктивним наслідком формування 
різних об'єднань і співтовариств на основі ототожнення інди-
відів з відповідними суспільно-політичними течіями та соці-
альними групами. 

Усе це виявляється в природно-історичних процесах фор-
мування єдності різних об'єднань та дій ідеологічних систем, 
які відіграють важливу роль у життєдіяльності суспільства. 
Природно-історичні процеси ідентифікації являють собою єд-
ність різнобічного, яка формується на основі ідентифікації 
суспільства, що включає моменти тотожності, зближення, соці-
алізації індивідів, передумовою яких є спільні особисті, соці-
ально-психологічні риси та єдині морально-культурні норми. 
Таке поняття не означає втрати індивідуальності, специфічнос-
ті, особистого у людей, які формують єдину спільність. Більше 
того, розбіжності в межах даної тотожності сприяють іденти-
фікації, а саме формуванню відчуття "Ми" на основі принципу 
взаємодоповнення, взаємної потреби у властивостях та якостях 
елементів, що складають дану ідентичність. Така звичайна 
ідентифікація не має нічого спільного із нав'язуванням зверху 
стандартизованої системи обов'язкових норм та цінностей, іде-
ологічних норм, що створюють подобу єдності, ідентичності, та 
таких, що руйнуються при першому ж випробуванні долею. 

У сучасній соціології робляться спроби визначити різні 
рівні ідентифікації з притаманними їм специфічними особ-
ливостями проходження соціальних процесів. Заслуговує на 
увагу аналіз цих процесів з урахуванням специфіки безпосеред-
ніх міжособистісних контактів і формування великих соціаль-
них спільнот у загальнонаціональних масштабах. При цьому 
слід розрізняти ідентифікаційні процеси на рівні мікроструктур 
(первинних малих груп) і на рівні макросередовища (нація, 
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3) Аналіз процесу становлення і усвідомлення себе як 
специфічних соціальних груп, нових верств — страт менеджерів, 
нової еліти, середнього класу. На основі нових ознак і способів 
ідентифікації формується сучасна соціальна структура суспіль-
ства: 1) вища страта чи еліта (особи бюрократичного апарату, 
нової буржуазії, великі господарники, інтелектуальна і фінан-
сова обслуга еліти); 2) середній клас (спеціалісти інших про-
фесійних груп, робітники високої кваліфікації); 3) працівники 
професій середньої та низької кваліфікації — нижча страта; 
4) службовці (5, 101-102). 

Цікаво зазначити, що, якщо в країнах Заходу перевагою є 
процес інтеграції соціальної структури (розмивання відмінності 
щодо ролі в суспільній організації праці, формування серед-
нього класу як фактора становлення стабільності ієрархічної 
структури), то в країнах посткомуністичного розвитку, поряд 
із процесами інтеграції, виразніше виявляються поглиблення 
диференціації і навіть поляризації соціальних груп, вимивання 
середніх верств, посилення соціальної напруженості в сус-
пільних (класових, етнічних і демографічних) відносинах. На-
слідком цих процесів є деструктуризація, зростання дестрати-
фікації економічно активної частини суспільства. У цих людей 
посилюються стурбованість, почуття соціальної деградації, 
втрата соціальної самоідентичності, зростає реідентифікація. 
Тут — витоки люмпенізації, маргіналізації, становлення соці-
ального "дна", соціальної дезінтеграції особи, втрати почуття 
солідарності з тою чи іншою спільнотою (7, 96). 

Отже, ідентифікація як соціальний процес визначення та 
самовизначення людей у структурі сучасного суспільства при-
вертає все більшу увагу філософів та соціологів, органічно 
включаючись до процесу персональної свідомості, забезпечу-
ючи орієнтацію особи в соціальному просторі, поділеному на 
"Ми" та "Вони", будучи фактором соціального захисту особи і 
соціалізації. 
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