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ІДЕНТИЧНІСТЬ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 
 

Статтю присвячено вивченню соціальних, національних, етнічних ідентичностей 
як складових інтегральної соціо- та етнокультурної ідентичності в дослідженнях 
українських учених. 
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Статья посвящена изучению социальных, национальных, этнических 

идентичностей как составляющих интеграционных социо- и этнокультурной 
идентичности в исследованиях украинских ученых. 
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The article studies social, national, ethical identity as constituents of integral socio- 

and ethno-cultural identity in research Ukrainian academic. 
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Постановка проблеми. В умовах радикальних 
суспільних змін помітно посилився інтерес до 
ідентичності, особливо до тих її аспектів, що 
стосуються етнічного відродження. Бажання 
з’ясувати, яким чином людина себе ідентифікує, 
яке значення для неї має етнічна належність й які 
етнокультурні поведінкові орієнтації та національні 
стратегії з нею пов’язані, спонукає до пошуку 
пояснень щодо конструювання етнокультурної 
ідентичності. 

Аналіз досліджень та публікацій. Історична 
еволюція досліджень теми ідентичності на різних 
рівнях й у багатьох аспектах простежуються в 
роботах і класиків модерної філософії, психології 
та соціології і в роботах сучасних авторів. 
Проблематика сучасних ідентичностей, зокрема 
соціальних, національних, етнічних, етнокультурних, 
є також актуальною і в роботах українських 
соціологів Л. Ази, В. Арбєніної, Ю. Арутюняна, 
П. Бублик, О.Вишняк, Є. Головахи, В. Євтуха, 
Н. Костенко, С. Макєєва, С. Оксамитної, М. Наумо-
ва, С. Римаренко, О. Ровенчак, А. Ручки, Т. Рудниць-
кої, Л. Рязанова, В. Трощинського, Е. Швачко, 
М. Шульги. 

Мета статті – здійснення комплексного аналізу 
етнокультурної ідентичності. 

Поставлена мета передбачає вирішення низки 
таких завдань: 

– проаналізувати теортичні напрацювання з 
питань соціальної, національної та етнічної 
ідентичності; 

– з’ясувати вплив кожного із інтегральних 
сладових на соціо- та етнокультурну ідентичності. 

Виклад основного матеріалу. Соціологи 
вважають ідентичність всюдисущою, бо саме вона 
дає змогу структурувати реальність у просторі та 
часі, розставляти в ній акценти [7, с. 72]. Навіть 
методологічні засади соціології ґрунтуються на 

тому, що життя суспільства є безперервний і 
невтомний процес продукування і відтворення 
відмінностей між особистостями, групами людей, 
соціальними інститутами. Подібні дії соціологи 
детермінують як соціальні ідентифікації, їхній 
результат – як соціальні ідентичності. Тоді й 
соціальна структура постає як сукупність 
ідентифікаційних практик і ідентичностей [10]. 

Як показують дослідження, концептуалізація 
феномена ідентичності передбачає врахування 
двох його аспектів – об’єктивного і суб’єктивного. 
[11, с. 20]. У межах першого аспекту беруться до 
уваги різноманітні фізичні, соціальні та культурні 
об’єкти, з якими можуть ідентифікуватися індиві-
дуальні чи колективні «актори-суб’єкти». У межах 
іншого аспекту йдеться про можливі ідентифікації, 
самоідентифікації, ідентичності та самоідентичності 
індивідуальних і колективних «акторів – суб’єктів». 
Тобто поняття ідентичності співвідноситься як з 
об’єктивною, так і суб’єктивною реальністю. В 
якості об’єктивних ідентитетів можуть виступати: 
місце народження, проживання, географічна 
місцевість, соціальне угрупування, етнічна група, 
національна спільнота, мова, традиція і таке інше. 
Ототожнення людей з цими ідентитетами або 
фактична належність до них призводить до їхнього 
тлумачення як «своїх», «близьких», «наших». 
Суб’єктивна реальність ідентичності охоплює її 
різноманітні суб’єктивні прояви, форми, рівні, 
типи, тобто усвідомлену і неусвідомлену, відкриту 
і приховану, постійну і тимчасову, реальну і уявну, 
тривалу і короткочасну, однозначну і суперечливу, 
стабільну і маргінальну, вкорінену і поверхову, 
інтегральну і часткову ідентичності індивідуальних 
та колективних «акторів – суб’єктів». 

Вчені, які вивчають таку групову чи колективну 

ідентичність як національну, намагаються завжди 

спочатку спиратися на об’єктивні факти, наприклад: 
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певне людське угрупування, територія, мова, звичаї, 

традиції, але також враховують й суб’єктивні – 

вірування, символи, ритуали [11, с. 22]. 

Видається, що ніде так виразно не виявляється 

необхідність тісного зв’язку історії, філософії, 

соціології, антропології і психології, як у 

дослідженні проблеми національної (або етнічної) 

ідентичності. Доцільно було б звернути увагу 

на той факт, що зв’язок ідентичності та історії має 

двоїстий характер. Історичні розробки не лише 

суть чинники впливу на формування чи 

коригування усвідомлення певної ідентичності. 

Через специфіку предмета історичного дослідження 

вони самі перебувають під впливом суб’єктивності, 

особистості історика, тобто й від його 

самоіндентифікації та свідомого намагання 

«завдання історії» на користь певного варіанту з 

можливих у сучасному йому суспільстві візій. 

Таким чином, історичні студії є не лише засобом 

формування [3, с. 103], а в нашому розумінні 

продукування певної ідентичності, але й продуктом 

певної ідентичності, яку й намагаються обстоювати 

їхні автори. 

Концепт етнокультурної ідентичності, який ми 

будемо використовувати як основний у нашому 

дослідженні, є, на нашу думку, більш спеціалізовано 

«вузьким» щодо вихідного, родового поняття 

національної (етнічної) ідентичності. Саме поняття 

«етнокультурної ідентичності», на наш погляд, є 

більш адекватним та точним для соціологічного 

аналізу практик формування ідентичності етно-

культурних спільнот, можуть бути частинами 

націй та етносів, які здебільшого концентровані в 

інших країнах. Іншим аргументом щодо вико-

ристання поняття «етнокультурної ідентичності» в 

нашому дослідженні є культура в різних її проявах 

та практиках як основний механізм трансмісії 

соціальної інформації та навичок для етнічних 

спільнот. Однак вихідні теоретичні підходи щодо 

національної (етнічної) та етнокультурної ідентич-

ності є спільними, тому в нашому подальшому 

аналізі ми будемо використовувати ці поняття як 

споріднені. 

Соціологів і психологів цікавлять відмінності 

між різними націями і етнічними спільнотами, а 

істориків і філософів хвилює питання про природу 

цих відмінностей. Однак їхні дослідницькі 

завдання взаємопов’язані, оскільки сам предмет 

цих досліджень – національна ідентичність – є 

складним багатоплановим феноменом. Останній 

передбачає самоусвідомлення індивіда щодо його 

належності до певної національної, етнічної 

або етнокультурної спільноти, а продукування 

національної ідентичності – складний соціальний 

процес, у якому індивіду необхідно скласти певне 

поняття про свою належність і прагнення, 

володіти здатністю приводити загальнолюдські 

ідеали в особливий, індивідуальний у кожного 

народу лад, у якому кожний із загальнолюдських 

ідеалів (етичних, естетичних тощо) одержує своє 

особливе місце, вагу і значення. 

Дослідники етнічної ідентичності [2; 5; 12] 

беруть до уваги такі компоненти: усвідомлення 

приналежності до власного народу, усвідомлення 

інтересів свого народу, уявлення про культуру, 

мову, територію. Останній компонент присутній у 

всіх дефініціях етнічної самосвідомості. Вона 

розрізняється за своїми носіями як етнічна 

самосвідомість окремого представника етносу, 

тобто етнофора, і як етнічна самосвідомість етносу 

в цілому. 

У роботі «Етносоціальне буття народів Запорізь-

кого Приазов’я в геокультурному контексті», 

констатується, що етнічна ідентичність – це не 

тільки прийняття певних групових уявлень, 

готовність до схожого напрямку думок та поділ 

етнічних почуттів. Це також побудова системи 

ставлень і дій у різних етноконтактних ситуаціях. 

У таких спосіб суб’єкт визначає своє місце в 

суспільстві і засвоює способи поведінки всередині 

і поза своєю групою. Чим більше членів етнічної 

спільноти розділяють загальну ідентичність, тим 

більша ймовірність спільних дій. Стійкість  

ідентичності та її позитивність – центральні 

показники відчуття групою психологічної безпеки 

і стабільності. Індивіди прагнуть підвищувати 

свою позитивну ідентичність і захищати її [1, 

с. 74-75]. Етнічна ідентичність виступає психо-

логічною основою етнополітичної мобілізації – 

готовність людей, об’єднаних за етнічною 

ознакою, до групових дій, що стосуються 

національних інтересів. 

У сучасній соціологічній науці існує два 

основних методологічних підходи щодо розуміння 

феномену національної (етнічної) ідентичності та 

способів її збереження та відтворення, а саме 

продукування – «ситуативний» або «конструкти-

вістський» та «природно-історичний», або 

«примордіалістський».  

Конструктивістський («ситуативний») підхід 

ґрунтується на запереченні або мінімізації ролі 

етнічного чинника в процесах націогенези, 

стверджує штучність ідентичності, їхню появу 

внаслідок конструювання елітами, що переслідують 

свої інтереси, певних історико-культурних міфів 

про спільну історичну долю, культурну спорід-

неність етносів, що творять націю тощо. Серед 

головних теоретичних положень цієї школи варті 

уваги такі: етнокультурна ідентичність є винайде-

ним, уявним, вигаданим феноменом, оскільки «її 

члени не можуть бути знайомі особисто чи навіть 

чути один про одного»; етнокультурна етнічність 

має мінливий характер, оскільки може і 

посилюватися, і послаблюватися, і завмирати, і 

відроджуватися; ідентичність має набутий і 

ситуаційний характер, оскільки люди залежно від 

ситуації можуть приховувати чи демонструвати 

свою етнокультурну ідентичність, а за потреби й 

змінювати її; етнокультурна ідентичність є чимось 

похідним від соціального, породженням процесу 

модернізації, реакцією на процеси глобалізації, 

універсалізації та стандартизації; етнокультурна 
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ідентичність є лише однією з багатьох ідентичностей, 

притаманних людині [4, с. 24]. 
Натомість примордіалістський підхід підкреслює 

роль історичної сталості етнічної ідентичності, яка 
має глибинні історичні, культурні та символічні 
корені належності індивідів до спільного роду. Він 
намагаються довести, що: початковими, вихідними 
«клітинками», «цеглинками» існуючих етнокультур-
них ідентичностей є прадавні споріднені спільноти; 
етнокультурна ідентичність має природжений 
характер і передається із покоління в покоління; 
«етнічні узи є найважливішими за будь-які узи» і 
етнокультурна ідентичність є головною серед усіх 
інших ідентичностей; етнокультурна ідентичність 
є успадкованою і задовольняє «глибинні природні 
людські потреби»; етнокультурна ідентичність – 
це споконвічний, природний, реальний, стабільний 
і загалом позитивний феномен, в основу якого 
покладено спільне походження [4, с. 24]. 

У сучасній Україні примордіальність залишається 
несуттєвим чинником суспільного життя, але за 
результатами соціологічних досліджень Інституту 
соціології НАН України близько 40 % опитаних 
вважають себе, у першу чергу, представниками 
свого етносу чи жителями села, району, міста чи 
області, де вони народилися і зараз мешкають [11]. 

Існує велика кількість зауважень, що до цього 
підходу, але слід визнати, що примордіалісти 
висувають цілу низку аргументів, з якими можна 
не погодитися. Український теоретик Георгій 
Касьянов зауважує, що в будь-якому суспільстві 
(модерному чи архаїчному) людина з дитинства 
відчуває духовний зв’язок з членами своєї 
етнічної, культурної чи мовної спільноти, зв’язок, 
що має для неї велике емотивне значення, 
залишається з нею протягом усього життя, 
незалежне від того, усвідомлений він чи ні 
[6, с. 89]. А також, продовжує він, цей зв’язок (чи 
ціла система зв’язків) певною мірою може 
служити основою для створення суспільних чи 
політичних угруповань. Навіть у тих випадках, 
коли такі зв’язки не мають великого значення у 
повсякденному житті людини, їхній вплив на 
підсвідомому рівні може бути досить великим. 

Погоджуючись із багатьма тезами обох шкіл, 
вважаємо, однак, що жодна не дає цілісного і 
всебічного уявлення про сутність і характер 
етнокультурної ідентичності. Вона водночас є і 
одвічною, природною, стабільною і модерною, 
мінливою, вигаданою. Ці підходи зараз настільки 
між собою переплетені, що вони, мабуть, вже не 
настільки протистоять, наскільки доповнюють 
один одного. 

Культурна компонента ідентичності як певного 
інтегрального феномена є важливою ланкою 
поміж його особистісними та соціальними 
складовими. Вона є своєрідним підґрунтям для 
продукування певних характеристик спільнот і 
соціальних груп та фундаментом для розвитку 
особистості та її участі в певних ідентифікаційних 
практиках. Тим самим культурна компонента 
виступає в якості стрижня особистісних та 
групових ідентичностей. Культура, культурна 

ідентичність складають фундамент існуючих 
особистісних та соціальних ідентичностей. Змінює-
ться її роль у суспільстві, вона зростає щодо 
регуляції людської поведінки, створення різно-
манітних суспільних структур. Члени суспільства все 
усвідомленіше намагаються використовувати 
культурні коди: міфи, традиції... «для організації 
та нормалізації власної діяльності». 

Етнокультурна ідентичність тісно пов’язана з 
етнічною компетентністю: ці дві категорії 
перебувають у тісному прямопропорційному 
зв’язку: чим вища етнічна компетентність, тим 
вищий рівень етнокультурної ідентичності. Кожна 
особистість може по-різному уявляти свою 
належність чи неналежність до певної етнічної 
спільноти. Це називають етнічною компетентністю 
особи, як засвідчує українська вчена Галина 
Лозко, також існує і етнокультурна компетентність 
особи – це здатність людини вільно орієнтуватися 
у світі значень культури свого етносу, вільно 
розуміти мову, «коди», «шифри» цієї етнокультури і 
вільно творити цією мовою [9, с. 59-60]. Етно-
компетентна особистість легко відрізняє «своє» від 
«чужого», відчуває межі своєї етнокультури, одже 
коди власної культури для такої особистості є 
природними, звичайними. Етнокультурна компе-
тентність або некомпетентність особистості має 
різні рівні, які визначаються як індивідуальними, 
так і суспільними факторами.  

Без ідентичностей та ідентифікацій суспільне 
життя людей просто неможливе, український 
вчений А. О. Ручка в лекції «Соціокультурні 
ідентичності в контексті глобалізаційних пере-
творень» [8, с. 44] продовжує, що без уявлення чи 
знання про те, хто ми є такі, а також, хто такі є 
інші, людський світ стає безглуздим, невпорядко-
ваним. Тому люди здавна намагалися знайти 
розумні відповіді щодо себе, своєї спільноти, а 
також стосовно інших, що в просторовому чи 
соціокультурному відношенні – перебувають від 
них на дистанції, і все це можливо, завдяки 
продукуванню, а саме формуванню, збереженню 
етнокультурних ідентичностей етнічних спільнот 
регіону, а також – відтворенню їх регіональних 
соціо- та етнокультурних амальгамних ідентичностей, 
що залишається і надалі актуальною проблемою.  

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Як бачимо, комплекс проблем, 
пов’язаних з визначенням понять соціальної, 
національної, етнічної ідентичністі як складової 
інтегральної соціо- та етнокультурної ідентичності 
в дослідженнях українських вчених, цілком 
збігається з проблемами, що досліджуються 
світовим суспільствознавством у загальнотеоре-
тичному ключі. Українські дослідники протягом 
тривалого часу привертають увагу до теоретичних 
праць з питань соціо- та етнокультурних 
ідентичностей. Але для подальших досліджень 
залишаються деякі питання: наскільки теоретичні 
висновки, зроблені на основі аналізу вітчизняного 
досвіду, збугатимуться з відповідними міркуваннями, 
сформульованими про дослідженні цієї 
проблематики, і де можна знайти розбіжності. 
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