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Ідентифікація як метод 

наукового пізнання 

Термін "ідентифікація" походить від латинського "ісіепіїп-
саііа", що означає ототожнення, встановлення збігу чогось з 
чимось. Але в сучасних науках це поняття набуває різної 
інтерпретації, що далеко не завжди обмежується простим ото-
тожненням як речі самій собі (А = А), так і різних речей між 
собою. 

Традиційно метод ідентифікації широко застосовується у 
біології, математиці, хімії, психології, криміналістиці. У логіці 
його розуміють як уподібнення, встановлення рівнозначності, 
тотожності об'єктів на основі обраних дослідником ознак. Іден-
тифікація виступає як складова частина науково — дослідного 
процесу моделювання й означає в цьому сенсі ототожнення 
моделі з об'єктом-оригіналом. 

У хімії названий метод означає встановлення подібності 
досліджуваної нової сполуки до вже відомої речовини на основі 
тотожності всіх показників, виявлених шляхом зіставлення 
наслідків аналізу складу й будови нової сполуки, а також 
фізичних та хімічних властивостей з відповідними характерис-
тиками відомої речовини. 

Ідентифікація давно набула значного поширення і в науках 
про людину та суспільство. У психології та соціології її зви-
чайно розуміють як процес емоційного й когнітивного ототож-
нення та самоототожнення індивіда з іншою людиною, групою 
чи якоюсь субкультурою моральних норм та цінностей. Іден-
тифікація розглядається також як метод соціалізації особи, 
набуття дитиною спільних рис поведінки з батьками, виявлення 
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в індивіда таких ознак, які дозволяють його включити до певної 
соціальної групи, спільноти. 

Ідентифікація виступає також моментом герменевтичного 
підходу до соціологічних та соціально-психологічних дослід-
жень, означаючи емоційне злиття дослідника з об'єктом, з 
особою, що є предметом дослідження. Особливо широко засто-
совується цей метод у криміналістиці, у дослідженнях, спрямо-
ваних на виявлення в об'єкті ознак, що дозволяють його 
кваліфікувати як носія певних протизаконних дій. 

Особливо зростає увага до методу ідентифікації у філософії 
та суспільних науках у зв'язку з переходом від тоталітаризму 
до суб'єктного суспільства, зростанням різноманітності й дина-
мічності у соціальній і політичній структурах. Останнє приво-
дить до актуалізації питань, пов'язаних з ідентифікацією та 
самоідентифікацією індивідів і соціальних груп та політичних 
рухів і партій. Гострота проблеми зростає внаслідок того, що в 
наш час дуже непросто відповісти на запитання, пов'язані з 
ідентифікацією та самоідентифікацією, тобто "Хто є хто?" та 
"Хто я?" і "Хто ми?". 

Соціальна актуалізація процесів ідентифікації зумовлює 
актуалізацію проблеми ідентифікації як методу пізнання. Що-
правда, цей метод ще не набув безпосереднього визнання у 
вітчизняній гносеології. Серед методів наукового пізнання він 
згадується дуже рідко. Хоч під іншими назвами, опосередкова-
но, метод індентифікації розглядається у багатьох публікаціях. 
Р.М.Айдінян, наприклад, зазначає, що абстрактне мислення 
виявляє себе у здатності до узагальнення, тобто в процесі 
ототожнення та розрізнення двох або більше уявлень і від-
окремлення з них змісту загальної ознаки та її фіксації (1,121). 
Отже, один із найважливіших аспектів методу ідентифікації 
(ототожнення) розглядається в даному випадку як сутність 
абстрактного мислення, що полягає у формулюванні понять 
шляхом визначення відносної ідентичності явищ чи процесів 
даного класу. 

Д.П.Горський, розглядаючи узагальнення на логіко-методо-
логічному рівні, доходить висновку про те, що поняття Ф°Р**У 
ються у процесі абстракції ототожнення, який, з одного    »ч£ 
визначає інтенсіонал, тобто сукупність загальних для дай» 
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групи властивостей, а з іншого — екстенсіонал, тобто об'єм, 
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множину об'єктів, що мисляться як такі, що не розрізнюються 
з позицій загальних властивостей, які фіксуються у понятті 
(4,10). Звернемо увагу на те, що тут визначаються дві важливі 
сторони методу ідентифікації: виявлення загальних (за певним 
критерієм) рис групи явищ та логічні операції, пов'язані з 
визначенням того кола явищ, що належить до даної групи. 

"У процесі абстракції ототожнення, — підкреслює Д.П.Гор-
ський, — можуть розв'язуватися подвійного роду завдання: 
1) подаються об'єкти, і завдання полягає в тому, щоб привести 
їх до ототожнення, узагальнення; 2) вказується властивість, і з 
досліджуваної галузі потрібно відібрати лише ті предмети, котрі 
її мають" (4, 12). 

Але в цих судженнях вже відчувається, що автор виходить 
за межі об'єму поняття і методу "ототожнення" у сферу іден-
тифікації, хоч ця категорія й не згадується. Вирішення першого 
завдання вичерпує метод ототожнення, а розв'язання другого 
являє собою вже встановлення ідентичності як належності до 
даного класу предметів лише тих, які мають для цього достатню 
підставу у вигляді обов'язкових для даного класу загальних 
ознак. При цьому для встановлення ідентичності як належності 
зовсім не обов'язково виявити схожість, сукупність у даному 
предметі ознак, притаманних даному класові. Підставою для 
ідентифікації за принципом належності може бути і функціо-
нальне призначення елемента в системі як цілісності (органи 
однієї і тієї самої живої істоти), і право власності (всі речі, що 
належать окремій особі, ідентифікуються як її власність за 
принципом: "Ця річ — моя", "Ці речі — ваші"). 

Принципово іншими рисами відзначається розуміння іден-
тифікації як методу соціального пізнання. У разі встановлення 
ідентичності поняття з об'єктом цей метод означає рух процесу 
пізнання до істини: А1 = А, де А1 — раціонально-емоційний 
образ, А — об'єкт-оригінал. Але якщо суб'єктом поставлене 
питання навпаки — про відповідність об'єкта ідеальному обра-
зові, стандарту, ідентифікація виконуватиме функцію встанов-
лення справжності предмета, або справедливості чи ідеалу, 
моральної цінності вчинку: А = А1, де А — об'єкт-оригінал, А1 — 
образ, взірець. 

На цей бік ідентифікації (знову ж таки не застосовуючи 
самого терміна) звернули увагу А.М.Коршунов і В.В.Мантатов, 
стверджуючи: "Істина в глибшому сенсі полягає в тому, що 
об'єктивність тотожна з ідеалом. Про цей найглибший сенс 
істини і йде мова, коли говорять про справжній твір мистецтва 
чи справжню людину" (9, 97). Застосування методу ідентифіка-
ції як встановлення справжності і справедливості, розуміння 
соціальної істини як правди не викликає заперечень. 

Але, на нашу думку, не можна абсолютизувати цей бік 
істини і стверджувати: "Предмети істинні, коли вони суть те, 
чим вони мають бути, тобто коли їх реальність відповідає їх 
поняттю" (9,97). Адже поняття — це завжди суб'єктивний образ 
об'єктивної реальності, певна сходинка в безмежному русі 
процесу пізнання до істини, глибшої ідентичності образів і 
знань з реальністю, а не навпаки — до узгодження самої 
реальності з поняттям. 

Більш обгрунтовану позицію з цього питання обстоював 
видатний філософ П.В.Копнін, який зробив значний внесок у 
розвиток вчення про поняття як відображення всезагального у 
явищах. У цьому аспекті істинність, глибина поняття визнача-
ються його ідентифікацією із загальними, суттєвими рисами тієї 
групи, класу, типу предметів, яких воно стосується. П.В.Копнін 
підкреслював: "Поняття виступає не як вихідний момент пізнан-
ня, а як наслідок його" (8, 269). З цим важко не погодитися, 
якщо розуміти поняття лише як форму руху пізнання до 
об'єктивної істини. Проте поняття може бути й ідеалом, кри-
терієм оцінювання і розумітися не так у гносеологічному, як у 
аксіологічному аспекті. І тоді воно виступає не як наслідок 
процесу пізнання, а як його вихідний момент. Адже коли ми 
ідентифікуємо твір мистецтва як оригінал, а не як підробку, 
фальсифікацію, ми теж здійснюємо процес пізнання, але ж при 
цьому спираємося на наше знання, яке сприймаємо за ідеальний 
критерій оцінювання твору. 

Полярно-альтернативний підхід до проблеми поняття, про-
демонстрований у наведених вище фрагментах з філософських 
досліджень П.В. Копніна, А.М. Коршунова і В.В. Мантатова, 
значною мірою зумовлений недостатньою увагою вітчизняних 
дослідників до методу ідентифікації. Про це свідчить і визна- 
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чення його у "Філософському словнику": всього три рядки — 
одне речення ("Ідентифікація — встановлення на основі певних 
ознак тотожності різних об'єктів") (10, 157). 

Отже, недостатня осмисленість методу ідентифікації, зве-
дення його до простого ототожнення може призводити до 
однобічності у розробці багатьох проблем гносеології, зокрема 
пов'язаних з поняттям, класифікацією, тшюлогізацією тощо. 
Такий стан філософської розробки методу ідентифікації інколи 
позначається і на перекладах творів західних авторів. Так, 
доповідь Мартіна Хайдеггера "Вет Заіг сіег ИепішШ:" перекла-
дено просто як "Закон тотожності", що не цілком відповідає 
змістові цієї праці. 

М.Хайдеггер наголошує: "Цей закон вважається вищим 
принципом мислення" (11, 69). Зазначаючи, що єдність іден-
тичності виступає основною рисою буття сущого, він не зводить 
її до простої тотожності або самототожності об'єкта. Починаючи 
з твердження "А = А", філософ підкреслює, що ми розглядаємо 
"те саме" дуже недбало, що розуміння вислову "те саме" зали-
шається темним. Він осмислює самість (ЗеіЬіекеії) мислення і 
буття як взаємоналежність того й іншого. У Хайдеггера "належ-
ність" рівнозначна "підлеглості та втіленню у порядок суміс-
ності в єдність різнооманітності, розташованості в єдності 
системи, опосередкованої єднаючим шляхом відповідного син-
тезу" (11, 72). 

Отже, метод ідентифікації філософ розуміє не як просте 
встановлення тотожності, а як пізнавальну реконструкцію син-
тезуючої єдності системи-об'єкта, мислену його модель, у якій 
він постає перед дослідником то у взсєліоналежності, то у 
взаємоналежностпі буття й мислення. Ці думки М.Хайдеггера 
були продиктовані його стурбованістю відчуженням людини від 
духовних продуктів своєї діяльності. 

Висуваючи термін "поставу" (Се-зіеіі), філософ порушує 
питання ідентифікації власної суті людини та її буття, проблему 
співбуття, тобто ідентифікації — наближення до себе у поглядах, 
у засвоєнні наявного буття, у якому панує дивовижне Відчу-
ження і Посвята людини (11, 78—79). Отже, у М.Хайдеггера 
закон ідентичності як найвищий принцип мислення не зво-
диться до рівності, тотожності, одноманітності. Він означає 

встановлення відповідності різноманітності, що притаманне 
людині, взаємоналежності різних елементів системи і синтезу-
ючої єдності самої системи як цілісності. 

Оригінальну концепцію ідентифікації у соціології запропо-
нував американський вчений Пітер Бергер. Він пов'язує метод 
ідентифікації з теорією ролей, соціологією знання та теорією 
референтних груп (2,163). За його переконаннями, слід шукати 
основу для ідентичності у тих ролях, соціальних сподіваннях, 
які закріплюються за індивідом у суспільстві. Особа не тільки 
має певну схильність, але й вимушена оточенням набувати 
певних рис характеру і поведінки, що відповідають закріпленій 
за нею соціальній ролі. Це спрямовує процес наукового пізнан-
ня на ідентифікацію діяльності індивіда з його соціальною 
роллю, на дослідження механізмів соціальної підтримки іден-
тичності типу особи та її соціальної позиції і соціальних 
функцій. 

Підкреслюючи соціальний характер ідентифікації, П.Бергер 
визначає її місце у процесі соціалізації особи, а також розробляє 
систему соціальних санкцій, що підтримують ідентичність пове-
дінки щодо соціальної ролі та референтної групи. 

У такому ракурсі ідентифікація виступає як ефективний 
засіб вивчення соціальних процесів. П.Бергер визначає його не 
лише як метод соціологічного пізнання, але й як цілеспрямоване 
коригування індивідуальної ідентичності дієвим інструментом 
психотерапії, впливу на формування ділових та особистісних 
якостей особи. "Групова терапія, — підкреслює він, — має свої 
соціологічні основи в абсолютно коректному розумінні того, що 
груповий тиск ефективно діє на прийняття індивідом нового 
дзеркального я-образу, який група впорядковує перед ним" (2, 
169), Поєднуючи погляд суспільства у контексті соціальної 
структури та соціально-психологічних механізмів, П.Бергер за-
стосовує метод ідентифікації, виявляючи різноманітність чин-
ників, що діють у суспільстві і підпорядковують діяльність 
індивіда соціальним потребам. 

Останніми роками російські соціологи посилили увагу до 
теоретичної розробки методу ідентифікації у зв'язку з кризовим 
станом суспільства, зумовленим переходом до іншої соціально-
економічної системи, та відповідними ідентифікаційними про- 
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цесами. Метод ідентифікації почали широко застосовувати в 
дослідженні рівня інтегрованості індивіда в соціальні струк-
тури, процесів стратифікації, утворення нових соціальних про-
шарків і розмивання старих спільнот. 

При цьому інтенсивно розробляються проблеми визначення 
парадигм (дискурсів) ідентичності, засобів ідентифікації, її 
змісту, динаміки зміни класової та соціально-групової іден-
тифікації індивідуальною, внутрішньогруповою та корпоратив-
ною. Відповідно здійснюється значна робота щодо теоретичної 
і емпіричної інтерпретації категоріального апарату, що має 
забезпечити методологічну основу соціологічних досліджень 
процесів ідентифікації. 

Так, П.М. і Ю.М.Козиреви визначають структуру процесів 
ідентифікації, досліджуючи співвідношення економіко-політич-
ної, соціально-культурної та метасоціальної ідентичності (7, 
23—24). Вони здійснили дискурсивний аналіз орієнтації людей 
у корпоративно-особистісній та індивідуально-особистісній 
ідентифікації, виявивши три парадигми, за якими люди об'єдну-
ються в дискурсивні спільноти, — "представництва", "амбіва-
лентності" та "ординарності". У межах першої парадигми вияв-
ляється належність індивідів до конкретних груп, що визнача-
ються своїм становищем у суспільстві за економіко-політичним, 
соціально-культурним та соціально-моральним "вимірами". 

У межах другої парадигми — "амбівалентності" — автори 
пов'язують ідентифікаційні процеси з усвідомленням людьми 
полісоціальності свого становища в суспільстві, одночасного 
перебування у двох або й у трьох зазначених "вимірах". 

Особливий інтерес викликає визначена Козиревими третя 
ідентифікаційна парадигма — "ординарності", за якою люди 
витлумачують своє становище, соціальний статус і соціальну 
роль як "простих", "звичайних" людей. За цією парадигмою 
часто виявляється бажання індивідів мінімізувати свою соці-
альну відповідальність або піднести свою цшшсть як нормаль-
ність, як уособлення народу тощо. 

Заслуговує на увагу і застосований цими авторами засіб 
зіставлення відносної динаміки корпоративно-особистісної та 
індивідуально-особистісної ідентифікації, емпіричними індика-
торами якої виступають відповіді респондентів на запитання 

"Хто ми?" і "Хто я?". Застосування цього методу в соціоло-
гічних дослідженнях дозволяє фіксувати складні соціальні про-
цеси, пов'язані із суб'єктивацією членів суспільства, що ступило 
на шлях подолання тоталітаризму і вибору демократичних 
підвалин життєдіяльності. Це поставило кожного перед необ-
хідністю визначити свою реальну й бажану соціальну позицію, 
належність до певного соціального утворення і протиставлення 
щодо іншого. 

Нові соціальні процеси стимулюють зусилля багатьох філо-
софів і соціологів, спрямовані на наукове пізнання методу 
соціальної ідентифікації. Завдяки цьому уточнюється і розви-
вається саме поняття ідентифікації. її суттю визначається не 
просто якесь ототожнення, а пізнавальний процес усвідомлен-
ня, встановлення соціальної позиції особи, її соціального ста-
тусу й ролі в ієрархії соціальних відносин. 

Система методу ідентифікації у соціологічних дослідженнях 
вже набуває складної структури. Так, З.І.Голенкова спочатку 
виявляє види соціальної ідентифікації в сучасному суспільстві 
— соціально-класову, соціально-прошаркову, соціально-елі-
тарну та плебейську, позалрошаркову (3, 98—100). Потім автор 
визначає характер ідентифікації різних соціальних груп (ро-
бітників, службовців, інженерно-технічних працівників, керів-
ників підприємств). 

У кожній соціальній групі досліджуються рівні групової 
ідентифікації — інтенсивність когнітивно-емоційної визначе-
ності особи щодо її місця в соціальній структурі, належності до 
конкретних спільнот і політичних утворень. Автор розраховує 
і порівнює рівні групової ідентифікації визначених нею класів 
та страт, і це дає змістовний матеріал для розуміння міри 
соціально-психологічної та соціально-моральної згуртованості 
й самосвідомості різних соціальних груп. 

Побудова графіків реальної та бажаної ідентифікації в них 
дає наочну картину потенційної динаміки цих процесів у най-
ближчому майбутньому суспільства, що може служити прогно-
зуванням багатьох соціально-політичних тенденцій. Таким чи-
ном виявляються ідентифікаційні орієнтації на соціальну елі-
тарність і соціальне плебейство. Для вивчення цих тенденцій 
були сконструйовані відповідні індекси, що складались із сис- 
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тем емпіричних індикаторів, які відображають реальну й бажану 
ідентифікацію представників різних соціальних груп. 

Структура ідентифікації як методу соціального пізнання 
розвивається у працях Т.З.Козлової. Спираючись на досліджен-
ня та методику західних учених (Г.Ввєнсоно, Х.Малевської-
Пейр, К.Каміллері), вона вивчає захисні функції ідентифікації 
особи з сім'єю, роботою, "реактивну" ідентифікацію обдурених 
у своїх експектаціях людей та "негативну" й "адаптивно-інди-
ферентну" ідентифікації. 

Такий підхід дозволяє виявляти ті різноманітні типи соці-
ально-психологічної реакції людей, що виникають у процесі 
розвитку нових відносин і руйнування старих ідеологічних 
стереотипів сприйняття соціальної дійсності (ієрархії соці-
альних позицій у діапазонах від бідних до багатих, від еліти до 
знедолених). Класифікуючи соціальні характеристики за текс-
том "Хто Я", автор користується категоріями персональної 
ідентифікації, що відображує уявлення людей про свою соці-
альну позицію "Я сам" (за критерієм "особистіші властивості") 
та соціальну ідентифікацію, яка означає розуміння індивідом 
свого соціального статусу "Я в групі" (за критерієм соціогрупо-
вої належності). Порівняння цих двох типів ідентифікації дає 
можливість робити важливі висновки щодо відмінностей у 
соціальній орієнтованості різних соціальних груп в умовах 
сучасного суспільства (6, 102—109). 

Особливе місце у соціальному пізнанні починає відігравати 
категорія деідентифікації. Адже в кризовому, перехідному су-
спільстві багато людей втрачають сформований у них раніше 
спосіб сприйняття світу й свого місця в ньому. Як зазначає 
Л.Г.Іонін, "ідентифікації інституціоналізовані, тобто пов'язані з 
основними інститутами, такими як сім'я, держава, економіка, 
освіта та іншими, і виявляються через відповідність поведінки 
інституціональним вимогам і відповідну реакцію інститутів. 
Тому руйнування або різка змістовна зміна інститутів, у яких 
були соціалізовані індивіди, викликають масову втрату іден-
тифікації, помітну в масштабах суспільства" (5, 3). 

Як бачимо, метод ідентифікації набуває в сучасній соціаль-
ній філософії та соціології дедалі більшого значення та швидко 
збагачується, розвивається у працях багатьох дослідників, стає 

справді загальнонауковим. Він дістає застосування як у при-
родних, так і в соціально-гуманітарних галузях пізнання. 

Найважливішим чинником зростання його значення в су-
спільних науках є потреба в аналізі становища особи в кризових 
умовах, коли більшість людей змінює свої соціальні позиції, 
соціальні ролі та статус, посилюється як вертикальна, так і 
горизонтальна соціальна мобільність. Термін "ідентифікація" у 
цьому контексті набуває сенсу як вербальний гносеологічний 
засіб відображення належності індивіда до певної соціально-
економічної або соціокультурної, групи, а також прийняття ним 
даної субкультури і менталітету. 
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