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Проблеми трансформації ідентичностей у контексті 

міжнародної міґрації 

Питання ідентичностей актуалізується у сьогоднішньому ґлобалізованому світі 

зокрема і через їхню зростаючу нестабільність; репрезентантами таких нестабільних 

ідентичностей ми вважаємо міжнародних мґрантів, які завдяки міґрації1 проходять через певну 

трансформацію2 ідентичності. У цій статті поняття ідентичності пов’язується із поняттями 

соціальної дії і практики; при цьому розрізняються такі часто взаємопов’язані та взаємозамінні 

поняття, як активність, діяльність, поведінка, практика, дія. Автори пропонують модель 

інтеґральної ідентичності3 та представляють її соціальні, культурні, особистісні складові, а 

також спосіб вивчення ідентичності за допомогою цінностей і ціннісних орієнтацій. За мету 

ставиться вивчення інтеґральної соціокультурної ідентичності, її однозначних та 

неоднозначних складових, трансформації цієї ідентичності, а також дій і практик, пов’язаних 

з нею через призму міжнародної міґрації. Крім того, серед цілей є й з’ясування зв’язку 

трансформації ідентичностіі з моделями адаптації імміґрантів. У своїй роботі спираємось на 

напрацювання таких відомих українських та закордонних авторів, як Б. Ажнюк, З. Бауман, 

П. Бурдьє, М. Вебер, С. П. Гантінґтон, Е. Ґіденс, Г. Козирєв, Дж. Г. Мід, Т. Парсонс, А. Ручка, 

І. Семененко, Н. Черниш, котрі започаткували вивчення питань, яким присвячена дана стаття. 

Розглянемо спочатку низку понять, які мають безпосередній стосунок до обраної теми, 

часто вживаються в її означеннях та часом взаємопідмінюються. Серед таких понять 

зосередимося на активності, діяльності, поведінці, дії, а згодом — на практиці. 

 Отже, активність (від лат. activus — діяльний, енергійний) — філософське поняття, що 

виражає сутність діяльності, практики і протиставляється поняттю споглядальності. У 

психології  активність виступає динамічною умовою становлення, реалізації та видозміни 

діяльності [69, с. 15; 51, с. 14]. У соціології частіше вживається поняття соціальна активність 

— характеристика способу життєдіяльності соціального суб’єкта (індивіда, групи), що фіксує 

свідому спрямованість його діяльності і поведінки на зміну соціального середовища, умов, 

                                                           
1 Міґрацією ми вважаємо перетин адмістративного кордону, добровільний чи примусовий просторовий рух 

осіб чи груп осіб від місця (країни) виїзду до місця (країни) в’їзду за наявності або відсутності законних 

підстав, на певний період часу або назавжди, що може вести за собою зміну постійного місця проживання; 

цей рух включає в себе еміґрацію та імміґрацію. Звідси міґрант — особа, яка здійснює міґрацію. 
2 Трансформація — зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостей і т. ін. чого-небудь [14] 
3 Інтеґральна ідентичність — термін запозичений у А. Ручки [59, с. 38], у нашому розумінні — ієрархічно 

впорядкована сукупність всіх, базових та не-базових, наявних в людини ідентичностей. 



інститутів відповідно до назрілих потреб, інтересів, цілей, ідеалів (або на консервацію 

існуючого стану речей, гальмування змін, розвитку), а також, на вияв соціальних ініціатив, 

участь у вирішенні актуальних соціальних завдань, постійну взаємодію з іншими соціальними 

суб’єктами [60, с. 9]. О. Якуба розрізняє широке і вузьке значення соціальної активності. В 

першому випадку це поняття відображає рівень соціальності особистості, тобто її зв’язку із 

соціальним цілим, готовність діяти в інтересах суспільства, глибину прийняття суспільних 

інтересів; в другому — якість особистості та її зв’язку із соціальною спільністю. Соціальна 

активність відображає “рівень реалізації функціональних особливостей соціальної спільноти, 

рівень загальної соціальності особистості, її внутрішню потребу у виконанні суспільних 

зобов’язань, рівень прийняття цінностей суспільства” [25, с. 67]. 

Із соціальною активністю тісно пов’язане поняття діяльності, що розглядається як 

прояв соціальної активності, цілеспрямоване відображення та зміна навколишнього світу або 

як форма активності, притаманна перш за все людині,  що характеризує її (чи пов’язаних з нею 

систем) здатність бути причиною змін у бутті4. Найважливішими особливостями діяльності є 

наявність усвідомленої мети та відносної свободи [34, с. 60; 68, с. 163; 55, с. 30]. Крім того, 

діяльністю вважають також активну взаємодію з оточуючою дійсністю, в процесі якої жива 

істота виступає суб’єктом, що цілеспрямовано діє, впливає на об’єкт та задовольняє таким 

чином свої потреби. Діяльність також включає мету, засіб, результат і форму самого процесу 

діяльності [52, с. 91; 70, с. 255]. За виконуваними функціями виділяють три різновиди 

діяльності: діяльність-для-себе, що забезпечує задоволення різноманітних потреб суб’єкта та 

робить його існування можливим; діяльність-для-іншого надає змісту існуванню суб’єкта, 

пов’язуючи його зі світом та звільняючи від беззмістовності самотності; гра — діяльність, не 

пов’язана із “споживанням” світу чи “служінням” йому, що приносить радість суб’єкту і має 

своїм полем особливий, вигаданий суб’єктом його власний світ, де він вільно діє [55, с. 37-38]. 

Ще одним поняттям, пов’язаним з діяльністю та дією, є поведінка. В загальному 

розумінні поведінкою вважають систему взаємопов’язаних реакцій та дій живого організму у 

взаємодії з навколишнім середовищем. У людському вимірі, на відміну від категорії 

діяльності, поняття “поведінка” переважно застосовують для характеристики усвідомлюваних 

чи неусвідомлюваних форм і стереотипів самовиразу індивіда в соціальному середовищі, які 

він застосовує у процесі соціалізації та виховання [62, с. 430]. У соціології частіше оперують 

поняттям “соціальна поведінка” , яку Г. Козирєв визначає як “якісну характеристику 

соціальної дії та взаємодії; це те, як людина поводить себе в певній ситуації, у певному 

                                                           
4 Буття – філософська категорія, що фіксує основу існування (для світу в цілому чи для будь-якого різновиду 

існуючого). В теорії пізнання розглядається як базова для будь-якої можливої картини світу і всіх інших 

категорій [18, с. 147]. 



соціальному середовищі... це спосіб, у який соціальний актор проявляє свої пріоритети, 

мотиви, установки, можливості та здібності в соціальній дії та взаємодії” [31]. 

Однією із трьох центральних для цієї статті катеґорій є (соціальна) дія. У широкому 

розумінні до соціальної дії належить будь-який прояв активності соціального суб’єкта з метою 

забезпечення своїх інтересів та потреб у соціокультурній ситуації; у вузькому розумінні ж 

йдеться про таку поведінку діючого суб’єкта, яка орієнтована на дію інших суб’єктів і 

взаємодію з ними [70, с. 254]. Соціальна дія — це найпростіша одиниця (одиничний акт) 

соціальної діяльності, що передбачає (враховує) певні очікування і реакцію інших людей [31]. 

До соціальних відносять тільки ті дії людини, які стосуються інших індивідів, їх інтересів, 

цілей, бажань, приводять до обміну з ними певними результатами діяльності і тим самим 

викликають у них як у соціального оточення певну зворотню реакцію. Соціальна дія, як 

правило, передбачає соціальну взаємодію, проте це не є обов’язковою умовою. Соціальна 

взаємодія — це процес безпосередньої чи опосередкованої дії соціальних суб’єктів (акторів) 

один на одного; процес обміну соціальними діями між двома і більше акторами. Вона 

складається з окремих, спрямованих одна на одну соціальних дій.  Г. Козирєв вважає, що лише 

у взаємодії з іншими людьми людина може задовольнити переважну більшість своїх потреб, 

інтересів, цінностей [31, с. 2-5]. 

Основоположником поняття “соціальної дії” є М. Вебер. На відміну від Е. Дюркгайма, 

який вважав, що діяльність та поведінка людини чітко детерміновані зовнішніми 

об’єктивними факторами (соціальною структурою5, соціальними відносинами, культурою 

тощо), М. Вебер приписував соціальній дії суб’єктивний смисл6, вважаючи, що ні суспільство 

загалом, ані певні форми колективності не повинні розглядатися як суб’єкти дії: ними можуть 

бути лише окремі індивіди; суб’єкт соціальної дії орієнтується тут не на об’єкт, а на інший 

суб’єкт [28, с. 193; 31; 66, с. 345]. За визначенням самого М. Вебера “дією” називається “дія 

людини (незалежно від того, має вона зовнішній чи внутрішній характер, зводиться до 

невтручання чи до терпеливого прийняття), якщо і оскільки діючий індивід чи індивіди 

пов’язують з нею суб’єктивний смисл”. “Соціальною дією” називається така дія, “яка за 

суб’єктивним смислом, що їй надає діюча особа чи особи, співвідноситься з діями інших 

людей та орієнтується на них”. Основними ознаками соціальної дії за М. Вебером є 

усвідомлена мотивація та орієнтація на інших, якою може бути як “очікування” певних дій 

інших осіб, так і суб’єктивна “цінність” змісту власних дій (наприклад, зобов’язання) чи 

внутрішні відчуття (наприклад, радість) інших [13; 12].   

                                                           
5 Структура (лат. structura — будова, порядок, розміщення) у найбільш узагальненому вигляді розглядається як 

“сукупність внутрішніх зв’язків… внутрішня будова об’єкта”. Соціальна структура — “це сукупність відносно 

стійких зв’язків між елементами соціальної системи, що відображають її сутнісні характеристики”  [58, 

с. 1097, 958].  
6 Смисл – значення чогось (слів, дії, стану) [56]. 



 М. Вебер виділив чотири “ідеальні типи” дії. 1) Афективна дія відбувається на межі 

усвідомленого, під впливом емоцій та афектів; 2) традиційна —завдяки встановленій практиці, 

“за звичкою”, як реакція на звичні подразники і передбачає, здебільшого, мінімальну 

усвідомленість; 3) ціннісно-раціональна дія базується на усвідомленій вірі у беззаперечну 

“цінність” самої дії (що і є основним мотивом дії), відбувається абсолютно незалежно від 

можливих наслідків та без ретельного підбору засобів; 4) цілераціональна дія передбачає 

вільний та усвідомлений вибір “цілі”, що і стає основним мотивом дії; діюча особа оцінює 

раціональність самої цілі, засобів її досягнення, поведінку об’єктів зовнішнього середовища, 

інших осіб, побічні наслідки [46; 13; 28, с. 195]. Традиційна та афективна дії були вилучені 

М. Вебером із предмету соціології, куди, на його думку, входять тільки два останні типи дії. 

Проте, лише цілераціональна дія, на думку М. Вебера, є найбільш важливим та “зразковим” 

типом соціальної дії, з яким співвідносяться всі інші [28, с. 195]. 

 Представник структурної парадигми Т. Парсонс розглядає соціальну дію в контексті 

системи. Згідно Т. Парсонсу дія — це поведінка, що визначається смислами, які діячі надають 

предметам і людям.  Діячі мають цілі та вибирають відповідні засоби. Напрямок дії 

обмежується ситуацією і визначаються символами7 та цінностями. Соціальною дією є будь-

які соціальні відносини, події і процеси в усьому суспільстві. Специфіка соціальної дії (на 

відміну від фізичної, біологічної) полягає у символічності (наявності таких механізмів 

регуляції дії, як мова, традиції, цінності), нормативності (залежності, індивідуальної поведінки 

від прийнятих у певному суспільстві правил і норм), волюнтаристичності (залежності 

соціальної дії від суб’єктивних визначень ситуації). Будь-яка соціальна дія тут вважається 

інституціональною, оскільки можливість її здійснення наперед визначається інститутом. 

Основними ж елементами соціальної дії є діяч, ситуація та орієнтація діяча на ситуацію. [40, 

с. 50; 3, с. 110-111; 49, с. 50].  

 Соціальну дію Т. Парсонс вважає системою, що складається з “одиничних актів”, які 

мають певних акторів, засоби та цілі (майбутній стан речей, на який орієнтована дія). Акт 

здійснюється в ситуації, напрямок розвитку якої в одному чи кількох відношеннях 

кардинально відрізняється від цілі. При цьому, спираючись на В. Парето, він зазначає, що дія 

(чи акт) може бути спрямована не на одну ціль, а й на певні “альтернативні” цілі, що можуть 

виникати в процесі дії. Якщо говорити про систему дії, то окремому одиничному акту, що до 

неї належить, не можна приписувати всі її особливості, якщо розглядати цей акт відірвано від 

системи та від його зв’язків із іншими одиничними актами цієї системи, кожен з яких, при 

цьому містить в собі певний спосіб взаємодії з іншими  [109, с. 17-24; 46].  

                                                           
7 Символ (грец. symbolon — знак, розпізнавальна прикмета, symballo – з’єдную, порівнюю) — в широкому сенсі 

поняття, що фіксує здатність матеріальних речей, подій, чуттєвих образів виражати ідеальний зміст, 

відмінний від їх безпосереднього чуттєво-тілесного буття [18, с. 919].   



 “Загальна система дій” Т. Парсонса розпадається на чотири підсистеми, що мають свої 

пріоритетні функції: 1) соціальна підсистема, що створюється через інтеракції та ролі; вона є 

сукупністю зразків поведінки і виконує функцію соціальної взаємодії та інтеґрації суспільства; 

2) особистісна підсистема — це мотиваційна структура індивідуума, основний виконавець 

процесів дії, що виконує функцію ціледосягнення; 3) біологічний (поведінковий) організм, або 

індивідуальна психофізична конституція людини включно з інстинктами і біологічними 

потребами, що впливають на конкретні соціальні дії; він виконує адаптивну функцію, 

зосереджуючи в собі всі основні можливості людини, на які спираються інші підсистеми; 4) 

культурна підсистема як сукупність цінностей культури і соціальних норм, потрібних для 

функціонування суспільства в цілому; вона виконує функцію збереження та відтворення 

зразків. Саме цю підсистему Т. Парсонс вважає і наслідком процесу дії, і елементом, що 

конституює наступну дію  [48, с. 16; 2; 109, с. 22]. 

На відміну від Т. Парсонса представник іншої, інтерпретативної парадигми, 

родоначальник символічного інтеракціонізму Дж. Г. Мід велике значення надавав “духовній 

активності” індивіда як детермінанті поведінки; в центрі його уваги перебуває активний, 

розумний, діяльний суб’єкт. Інстинктивна реакція кожної особи на поведінку іншої 

проявляється в “жестах”, які своєю чергою викликають нові реакції та відповідні “жести”. При 

цьому до “жестів” Дж. Г. Мід відносить як поведінку, так і соціальну дію. Соціальна дія тут 

формується за допомогою символів, які виникають під час соціалізації, взаємно 

підтверджуються і змінюються в процесі соціальної взаємодії (інтеракції) його учасниками. 

Дж. Г. Мід виділяє чотирифазну модель діяльності, фазами якої називає імпульс до дії, 

сприймання, маніпуляцію і завершення діяльності, що призводить, власне, до задоволення 

потреби. При цьому маніпуляція є характерною для людини фазою є, що передбачає мислення, 

тобто здатність стримувати свої реакції, ставити себе на місце “іншого” і виходити у своїх 

роздумах із його позиції [1, с. 11-44]. 

За І. Гоффманом поведінка людини є як демонстрацією внутрішніх рис характеру, 

певних прагнень, так і складним обміном символами і значеннями з оточуючими, при якому 

відбувається орієнтація на “іншого”. І. Гоффман розглядає соціальну дію з точки зору 

маніпуляції смислом, як спектакль, і розвиває при цьому теоретичні положення М. Вебера про 

смисл соціальної дії, а також теоретичні положення Дж. Г. Міда стосовно калькуляції 

наслідків соціальної дії. Він вводить поняття “драматургічної дії”; вона заторкує всіх 

учасників соціальної взаємодії, які є публікою один для одного і перед якими кожен з них 

робить самопрезентацію. При цьому учасник дії створює певний, вигідний йому образ і 

враження про себе та орієнтується на потрібні йому наслідки [21, с. 230-234; 1, с. 5-6]. 

Представник феноменологічного напрямку соціології А. Шюц дією вважає те, що 

визначається певним проектом чи планом. Ключем до інтерпретації дії в нього виступає ідея 



безперервного у часі  потоку людських переживань та досвіду. Серед мотивів дії він виділяє 

мотиви “для того, щоби” і “тому що”. Перші стосуються майбутнього і є чимось на зразок 

цілей, а дії тут є радше засобами. Інші мають стосунок до минулого і виступають причинами 

дій. Соціальними діями тут є такі дії, мотиви (“для того, щоби”) яких містять у собі і ставлення 

до згаданого потоку переживань, і досвід когось іншого [109, с. 34-40]. 

Г. Гарфінкель вивчав дію через її опис, рефлексію переважно в розмовах між людьми, 

а свій підхід спрямовував на те, щоб виявити “методи”, які люди використовують, аби 

розуміти інших і аби їх самих краще розуміли в процесі мовної комунікації, Г. Гарфінкель 

назвав “етнометодологією”. Оповідач, як і слухач, у нього мають певні здібності до розуміння 

одне одного, що дозволяє не описувати буквально всього, про що йдеться (всіх дій) у розмові. 

Крім того, коли відбувається опис, слухач має бути зацікавлений в тому, що скаже оповідач 

далі, щоб зрозуміти зміст сказаного раніше. Якщо слухач обізнаний з обставинами опису та 

біографією оповідача, то його висловлювання, (і, відповідно, і дії, про які йдеться) будуть для 

Г. Гарфінкеля індексичними, якщо ж ні, то об’єктивними  [19, с. 218-229]. 

Якщо структурна парадигма зосереджується на умовах (зовнішнє, об’єктивно задане) і 

визначає дію як продукт зовнішніх структур, то інтерпретативна скерована на суб’єкт дії, з 

його цінностями та суб’єктивними смислами. Однією із спроб, що спрямована на подолання 

обмежень цих парадигм, є теорія структурації8 Е. Ґіденса. За допомогою такої характеристики 

структури, як дуальність (взаємодоповнення), а не дуалізм (протиставлення), вчений знімає 

протистояння структури та дії. Перша виступає і засобом (передумовою), і результатом дій, 

що своєю чергою організовані нею (структурою). Е. Ґіденс розглядає дію як безперервний 

потік поведінки, а соціальну діяльність — як самовідтворювану, тобто не таку, що твориться 

соціальними акторами, а постійно відтворюється та змінюється ними. Е. Ґіденс запропонував 

стратифікаційну модель соціальної дії, за якою поведінка актора складається з таких основних 

компонентів: 1) рефлексивного моніторингу, або свідомого відслідковування акторами 

соціальної дії, її умов, стратегій; 2) раціоналізації, або  здатності індивідів без особливих 

зусиль підтримувати постійне “теоретичне розуміння” основ своєї діяльності; 3) мотивації — 

свідомого чи несвідомого бажання, що штовхає до дії; але під діями тут маються на увазі не 

рутинні9 повсякденні дії, а загальні “проекти дій”, в рамках яких формується загальна лінія 

поведінки [20, с. 43-45]. 

Отже, діяльність ми розглядаємо як свідому форму активності, що має свою ціль, тобто 

“діяльність” є поняттям вужчим ніж активність. А, з іншого боку, воно є ширше, ніж поняття 

“дія” і може бути визначене як сукупність дій. Поведінка тут виступає вже не просто 

                                                           
8 Теорія структурації Е. Ґіденса відноситься до так званої структурно-діяльнісної парадигми, спрямованої, перш 

за все, на подолання центральних для класичної соціології опозицій між структурою і дією, об’єктивізмом і 

суб’єктивізмом. Іншим відомим представником цієї парадигми є, зокрема, П. Бурдьє (“теорія соціальної 

практики”). 
9 Під рутинним Е. Ґіденс розуміє звичні, повторювані моменти (але не щось відстале або застаріле) [20, с. 45]. 



сукупністю, але послідовністю дій, що мають спільну логіку і смисл (рис. 1). Що ж стосується 

соціальної дії, то ми скоріше схиляємось до підходу Е. Ґіденса, оскільки вважаємо, що в 

соціальній дії однаково важливими є як сам діючий суб’єкт з його мотивами і цілями, так і 

умови, в яких він діє, змінює навколишню ситуацію та створює нові умови дії.  

 Наступною важливою катеґорією для цієї статті є соціальна практика. При визначенні 

поняття “практика” сучасна енциклопедична література країн колишнього СРСР дотепер 

послуговується переважно підходом, розробленим марксистами. “Практикоу” вони за 

традиуією називають чуттєво-предметну, цілепокладальну діяльність суспільної людини з 

освоєння та зміни природного, соціального, матеріального світу, у тому числі і самої людини, 

яка є основою її (людини) формування, стимулом розвитку творчо-духовних здатностей, у 

тому числі й пізнання [9, с. 70; 68, с. 512, 61, с. 292]. Практику розглядають також як різновид 

діяльності (до чого повернемось згодом), та як “цілісну систему дій”, що складається з 

“одиничних актів”, і структура якої включає потребу, ціль, мотив, предмет, на який спрямовані 

дії, засоби для досягнення цілі та результат [67, с. 503]. Соціальною практикою ж є вид 

практики, в ході якої “конкретно-історичний суб’єкт використовє суспільні інститути, 

організації та заклади і діє на систему суспільних відносин, чим змінює суспільство та 

розвивається сам” [57]. 

 На думку П. Бурдьє, практика є скоріше несвідомою, ніж свідомою поведінкою 

індивіда, яка підкоряється певним правилам, інтерналізованим із зовнішнього середовища в 

процесі активної взаємодії з ним. У нього практика не має підґрунтям ні свідомий розрахунок 

розуму, ані вплив зовнішніх механізмів стосовно діяча. П. Бурдьє вважав, що теорії 

раціональної дії не враховують тої обставини, що в реальності у суб’єкта фактично не 

залишається часу на осмислення своїх дій, а нагальність рішень виступає однією з основних 

характеристик практик. Крім того, осмислення потребує певної відстороненої позиції 

стосовно самого себе, а щойно діяч “стає теоретиком”, його практика перестає бути практикою 

за суттю [23, с. 334; 45, с. 196-200]. 

 Е. Ґіденс стверджує, що соціальні практики на аналітичному рівні є первинними 

стосовно суспільних систем. Більша частина життєдіяльності людей складається зі звичних 

дій, рутинний характер яких дозволяє говорити про практичну природу соціальних структур, 

а соціальне життя виступає сплетінням повсякденних практик [71; 6, с. 61]. Як перше, так і 

друге пояснення практики перегукуються з найбільш консервативним її розумінням, що 

походить від Д. Юма, коли практика є мисленням або дією “за звичкою” [16, с. 10].  

 В етнометодологічних дослідженнях та в деяких працях І. Гоффмана використовується 

таке поняття, як “фонові практики”, тобто фонові (не виражениі явно) знання та вміння, 

діяльнісний контекст, в якому інтерпретують висловлювання чи поведінку. Крім того, в межах 

драматургічного підходу І. Гоффман виділяє інші види практик, які індивід використовує 



відповідно до своїх потреб. До прикладу, щоб уникнути непорозумінь, вживають 

“превентивні” практики, а щоб компенсувати певні дискредитуючі явища — “коректуючі” 

практики, щоб захистити свої власні проекти — “захисні (defensive)”, а якщо індивід має на 

меті підтримати визначення ситуації, що її яке дають інші, то він звертається до “застережних 

(protective)” практик. На його думку, захисна і застережна практики вкупі складають 

технологію, що забезпечує індивіду потрібне йому образ в очах “інших” [16, с. 11-14; 21, 

с. 239]. 

 Т. Заславська та М. Шабанова говорять про практику як про “стійку сукупність 

соціальних дій (взаємодій)” [26, с. 2-5]. Ми дозволимо собі прийняти таке визначення, а також 

частково не погодитись з П. Бурдьє, Е. Ґіденсом чи Д. Юмом у тій частині, де йдеться про 

“рутинний” і “неусвідомлений” характер практики, оскільки вважаємо, що соціальною 

практикою можна назвати і свідому, не обов’язково рутинну соціальну дію (маємо на увазі 

дію у широкому розумінні, а не так званий “одиничний акт”), яка періодично повторюється. 

Якщо ж звернутись до згаданої раніше схеми, то практику тут ми позиціонуємо на тому ж 

рівні, що й діяльність та поведінку, але розрізняємо від останніх (що також є сукупностями 

соціальних дій) власне за “стійким характером” (рис. 1). 

 Практики тісно пов’язані з поняттям 

габітуса, розробленим П. Бурдьє для 

кращого розуміння та вивчення практик. 

Габітусом (habitus – лат. властивість, стан, 

положення) є система диспозицій 

сприйняття, оцінювання і дії, яка структурує практики агентів. Якщо позиції — це реальне 

становище індивіда у соціальному просторі, то диспозиціями тут виступають його уявлення 

про це становище, а також його схильність до поведінкового акту, дії, вчинку10, та їхня 

послідовність, або усвідомлена готовність до оцінювання ситуації, до поведінки, обумовленої 

попереднім досвідом [77; 23, с. 333-335]. За словами П. Бурдьє, “практики не можна виводити 

ні з наявних в даний час умов, які, як може здатися, породжують ці практики, ні з минулих 

умов, які спродукували габітус — стійкий принцип їх продукування... зрозуміти, що є габітус, 

можна тільки за умови співвіднесення соціальних умов, в яких він формувався (відтворюючи 

при цьому умови свого формування), з соціальними умовами, в яких він був “приведений в 

дію””  [11, с. 3]. Габітус містить в собі зв’язок між тими соціальними умовами, інтеріорізацією 

яких він є, та тими, в контексті яких він продукує практики, а також обмежує суб’єктивні 

прагнення індивіда, задає межі, в яких він творить свої вчинки та відтворює рутинні 

“непроблематичні” дії (практики, в розумінні П. Бурдьє) [77]. 

                                                           
10 Вчинок – особистісна форма поведінки, в якій втілюється самостійний вибір цілей і засобів поведінки, що 

часто суперечать загальноприйнятим правилам [50]. 
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Рисунок 1. 



 Н. Отрешко описує габітус як “певну соціальну інтуїцію, під впливом якої створюються 

практичні схеми дії індивіда”. Габітус зумовлений як колективною, так і особистою історією 

і прив’язаний до певної соціальної позиції у певному соціальному просторі. Вона ж визначає 

поняття габітуса як “індивідуального інформаційного фільтру, що задає інерцію повсякденних 

дій” (вони залишаються в межах уже закладеної програми) і тим самим гарантує сталість 

практики [45, с. 197-198]. І. Іпатова вводить поняття габітусного проекту/стратегії (ГПС), 

яке передбачає, що габітус є способом “вписування” індивіда не тільки в соціальне теперішнє, 

а й у соціальне майбутнє, а його проективність, як і актуальність, є соціально 

детермінованими, тобто вкоріненими в соціальному минулому самого індивіда, його сім’ї. 

Якщо у теперішньому ГПС проявляється у наборі конкретних практик, то стосовно 

майбутнього він є лише фабулою, що організовує життя і здатна здійснюватися у 

найрізноманітніших формах відповідно до змін соціального середовища. Автор поняття ГПС 

наводить наступне співвідношення його складових: проект (батьківський прект), що починає 

формуватися ще до народження дитини і походить від соціального минулого сім’ї; він задає 

основні життєві смисли і цілі, дає людині певне уявлення про його/її Я; стратегія (життєвий 

сценарій), яка формується самим індивідом і як план досягнення/уникнення цілей, 

поставлених батьками, і як спосіб підтвердження/спростування образу Я, що його нав’язують 

батьки; габітус, який виробляється в практиках повсякденності як тілесноментальний навик і 

є інкорпорованою історією втілення перших двох складових у поведінку індивіда [27, с. 162-

214].  

 Далі йдеться про центральну катеґорію цієї роботи — ідентичність, умови її 

формування, структуру, взаємозв’язок з дією та практикою. З цієї точки зору важливо 

зазначити, що ідентичність з її структурою ми розглядаємо у тому числі і як частину габітуса, 

що певним чином зумовлюється попередніми діями та практиками і впливає на наступні. 

За визначенням С. П. Гантінгтона ідентичністю є індивідуальне або групове відчуття 

себе, продукт самосвідомості, який передбачає, що “я” або “ми” як одиниця володіємо 

певними відмінними якостями, що відрізняють “мене” від “тебе” і “нас” від “вас”. Дитина 

може від народження мати певні елементи ідентичності (ім’я, стать, походження, 

громадянство), проте, вони не стануть частиною його/її ідентичності, поки ця дитина не 

усвідомить їх і не стане визначати себе відповідно до них [94, с. 21]. Ідентичність розглядають 

як визначання людьми того, ким вони є і порівняння себе з іншими, тому завжди пов’язана з 

подібністю (sameness) та відмінністю (difference); класичний приклад — якщо ти британець, 

то ти подібний на інших британців та відмінний від не-британців [79, с. 171; 90, с. 119]. 

Ідентичність визначають також через поняття самості (self). За Е. Ґіденсом  ідентичність не є 

характерною рисою чи набором рис, притаманних індивіду; вона є самістю, яку індивід 

розуміє та інтепритує  рефлексивно в термінах своєї біографії [71].  



Дж. Г. Мід розглядає самість у двох вимірах: “Я” (I), що є пережитим, внутрішнім, 

суб’єктивним, креативним, переконливим, неосяжним, те, що відрізняє людину від 

загальноприйнятих стандартів і трансформує їх певним чином в її індивідуальність, та “Мене” 

(me), що є більш пізнаним, зовнішнім, визначеним та соціальним, те, що бачать в людині інші. 

Дж. Г. Мід підкреслює, що необхідною умовою виникнення ідентичності (у нього self) є 

специфічна людська комунікація, яка полягає у прийнятті ролі іншого — індивід усвідомлює 

власну ідентичність лише тоді, коли дивиться на себе очима іншого [105, с. 288; 1, с. 27-37]. 

Між “Я” та “Мене” йде постійний діалог, узгодження між внутрішніми та зовнішніми світами 

самості, яке Р. Дженкінс називає “внутрішньо-зовнішньою діалектикою” [108, с. 2].  

В межах соціокультурного підходу І. Семененко наводить наступне визначення 

соціокультурної ідентичності: “це сукупність уявлень людини про себе і своє становище в 

суспільстві, а також пов’язаних з цими уявленнями відчуттів, оцінок і намірів, які формуються 

на основі ототожнення себе з певними культурними моделями11 і рольовими функціями, з 

соціальними інститутами і відносинами”; це поняття, яке синтезує культурні моделі та їх 

проекцію на соціальні відносини [54, с. 9]. 

Вище ми навели найцікавіші, на нашу думку, міркування щодо поняття ідентичності. 

Не ставлячи собі за мету детально розписувати способи вивчення цього феномену в різних 

наукових парадигмах та підходах (див. 74), зазначимо, що ми розглядаємо ідентичність як 

переважно соціокультурне, внутрішньо-особистісне утворення, базоване на певних цінностях 

— стрижнях культури, роль якої у сучасному світі стало зростає. Ідентичність є складним 

соціокультурним  феноменом, в якому вирізняються особистісні, соціальні та культурні 

аспекти. Ідентичність формується у певному соціальному просторі, де взаємодіють різні 

соціальні актори, тому вона є як продуктом, так і елементом соціальної взаємодії. Кожна 

ідентичність пов’язана з певною культурою, цінності та взірці якої інтерналізуються в 

процесах соціалізації та культурації, а культура спільноти стає важливим джерелом 

соціокультурних ідентичностей [74, с. 40-41]. У широкому розумінні ми визначаємо 

ідентичність як внутрішнє відчуття приналежності до визначеної соціокультурної 

спільноти певного виду переважно визнане іншими представниками цієї спільноти,  

вкорінене у подібності до них та одночасній відмінності від представників іншої 

соціокультурної спільноти такого ж виду. Далі ми звернемо увагу на поділі ідентичностей 

на  певні види — індивідуальну(особисту) та групову (колективну), а згодом зосередимось і 

на її структурі та ієрархії.  

Індивідуальна ідентичність включає усвідомлення певних (відмінних) особистих 

якостей, біографію, життєвий досвід людини, що застигає у цих відносно особливих 

                                                           
11 Культурна модель – стійкі культурні стереотипи, які хоч і можуть змінюватися залежно від соціального 

середовища, проте залишаються достатньо однорідними і взаємодоповнюючими, що дозволяє виділяти окремі 

їх типи [37, с. 156]. 



характерних рисах; колективна ж ідентичність є певним спільним відчуттям “нашості” (we-

ness) або “унікальності” (one-ness), що виходить із явних чи надуманих спільних статусів, 

ставлень або відносин, які відрізняють тих, хто складає певний колектив, від одної або більше 

усвідомлених груп “інших” [87, с. 390-391]. А. Ручка пише, що в рамках індивідуальної 

ідентичності потрібно розрізняти особистісні та соціальні аспекти, або, за термінологією 

Н. Еліаса, “Я-” та “Ми-ідентичності”. “Я-ідентичності” — це те, що відрізняє людей один від 

одного; вони спираються на індивідуальні здібності, самоекспресію, особистий вибір. “Ми-

ідентичності” — це те, що в людей є спільного, вони завжди прив’язані до якихось групових 

утворень (сім’я, локальна спільнота, держава, людство тощо). “Я-Ми-ідентичність” дає 

відповідь на запитання, що представляє собою людина як соціальна й індивідуальна істота 

водночас. Без “Ми-ідентичностей” не існує “Я-ідентичностей”, але у кожному конкретному 

випадку виникає питання про баланс між ними [59, с. 92-93].  

Ідентичністю володіють як групи, так і індивіди; але індивіди визначають свою 

ідентичність саме в групах і можуть змінювати її із зміною групи, з якою себе ідентифікують. 

Ідентичність груп є більш сталою; з іншого боку, вона хоч і підтримується наявністю певних 

інститутів, об’єктивно існуючих показників та ін., має смисл, як така тільки як елемент 

індивідуальної ідентичності, того, як людина визначає сама себе. Якщо група досягає мети 

свого створення або якщо зникають ознаки, що характеризують групу, то зникає і сама група, 

хіба що віднайде нові цілі, причини, аби мотивувати своїх членів залишитися в ній [94, с. 22;  

73, с. 33]. Колективна ідентичність є соціальним явищем, що не притаманне окремо взятим 

індивідам. Але в той же час вона потребує носіїв, — осіб, які складають колектив, 

дотримуються його переконань, беруть участь у символічних діях, що його стосуються. Але 

колективна ідентичність є не простою сумою чи набором переконань, дій та ставлень окремих 

членів цього колективу; вона має свої власні якості. Колективну ідентичність іноді 

розглядають як різновид індивідуальної, а група чи колектив при цьому виступають чимось на 

кшталт колективної особистості. 

Б. Петерс класифікує колективні ідентичності сімома парами: 1) за ступенем відданості 

прагненням групи та бажанням залишатись у ній надалі — глибокі та поверхневі; 2) за 

наявністю внутрішньо групових конфліктів і розрізнень та несумісністю суб-групових 

ідентичностей — цілісні та фраґментовані; 3) за автентичністю — автентичні (набуті 

самостійно) та навіяні (певною освітою чи пропаґандою); 4) за готовністю приймати нових 

членів у групу — ті, що включають і ті, що виключають; 5) за готовністю приймати зовнішню 

чи внутрішню критику та виправляти “помилки” — закриті та відкриті; 6) за здатністю до 

компромісу, визнання інтересів інших, контролю за засобами втілення цих інтересів — 

аґресивні та кооперативні; і, нарешті, 7) за покриттям — вкорінені в одній конкретній групі та 



тільки їй притаманні (nesting), а також такі, що можуть бути притаманні різним групам 

(overlapping) [106, с.14-31]. 

 При будь-яких суттєвих змінах, які 

відбуваються в житті людини 

(наприклад, втрата або зміна роботи, 

соціального, матеріального статусу, 

перехід до іншої вікової катеґорії, вступ 

у “змішаний” шлюб або зміна місця 

проживання, тобто міґрація) людина 

може переживати “кризу ідентичності” (вперше поняття введене Е. Еріксоном) — 

“плутанину, нерозуміння власної ролі в житті, стан сумнівів стосовно бажання жити 

відповідно до очікувань інших і невпевненості стосовно того, якою людиною бути, якщо ці 

очікування не справджуються” [22, с. 45]. На думку І. Ґофмана для того, щоб уникнути 

“руйнування ідентичності” внаслідок такої кризи, людина повинна пройти стадію 

“охолодження” — процесу підготовки до змін ідентичності, пом’якшення відчуття 

приналежності [1, с. 187-246]. З. Бауман пише, що у сучасному ґлобалізованому світі криза 

ідентичності вже не унікальне явище; людина постійно переживає її стосовно різних 

ідентичностей, оскільки вже не сприймає останні як щось “навіки дане”. Питанням для 

людини зараз стає навіть не те, як набути обрану ідентичність і добитись її визнання іншими, 

а яку саме ідентичність вибрати [7]. Тобто людина знаходиться у стані постійного пошуку 

певного набору ідентичностей і його зміни, коли він перестає їй підходити. П. Томпсон 

називає таку сучасну модель конструювання ідентичності “експериментом з розмаїтістю” 

(“repetition with а difference”) [110, с. 196-199]. В контексті міґрації як прояву ґлобалізації, про 

такі нові ідентичності С. Хол каже, що вони більше не є “вкоріненими” а, залежать від того, 

“чого ми прагнемо і куди рухаємося” [93, с. 4-5]. Проте, ми вважаємо, що навіть коли 

структура ідентичності (або інтеґральна ідентичність) знаходиться в стані руху, все ж можна 

на якийсь час зафіксувати її у певному стані, коли вона не обов’язково буде визначеною і 

однозначною. Ми виділяємо чотири види неоднозначних ідентичностей (рис. 2); тут маємо на 

увазі ідентичності — складові інтеґральної ідентичності, а не саму інтеґральну ідентичність.  

 Отже, змінною є ідентичність, яка має одну складову (А), що може легко змінюватись 

іншою (В); коли А стає “некомфортабельною”, її можна “придбати як новий одяг на новий 

сезон”, а згодом знову змінити [97, с. 1-2]. Наприклад, мовна ідентичність може змінитись зі 

зміною мовного реґіону проживання чи кола спілкування, де прийнято вживати певну мову. 

Амбівалентна ж ідентичність є передумовою відчуття “приналежності ні до чого”, вона 

відображає стан вагань між А, В чи чимось іншим. Як приклад, нам слугують нащадки 

імміґрантів: вони часто не відчувають приналежності ні до культури предків, ні до культури 
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Рисунок 2. 



приймаючого суспільства, позиціонують себе посередниками між ними і водночас ведуть 

пошуки нових культурних ідентитетів [99, с. 36-37, 94-95]. Термін “множинна” часто 

вживається стосовно інтеґральної ідентичності і означає очевидну для нас наявність в ній 

різних складових [105, с. 288]. Стосовно певного виду ідентичності, то множинною називають 

таку, що складається з двох (А та В), або більше окремих, автономних ідентичностей одного 

виду. Людина з такою ідентичністю знаходиться у стані постійного вибору [99, с. 95]. Можна, 

наприклад, жити в одному реґіоні, а працювати в іншому і при цьому мати дві повноцінні 

відповідні реґіональні ідентичності. На відміну від множинної, фраґментована ідентичність 

означає наявність елементів різних ідентичностей (А+В) одного виду в межах однієї 

ідентичності (її ще називають подвійною, багатоповерховою) [15]. Маючи, до прикладу, 

батьків різного етнічного походження, можна конструювати свою етнічну ідентичність як 

суму елементів цих ідентичностей батьків.   

 У структурі ідентичності за тривалістю та механізмом формування розрізняють 

ідентичності ситуативні (соціальні, політичні), примордіальні (расові, гендерні) та традиційні, 

довготривалі (етнічні, релігійні). У першому випадку превалюють свідомі, раціональні 

фактори, в другому — природні, а в третьому — переважно сила історичної інерції [42, с. 33].  

Ми ж будемо виділяти складові та, згодом, зазначати їх пріоритетну сферу існування 

(соціальну, культурну чи особистісну), тобто класифікувати їх.  Отже, наша модель 

інтеґральної ідентичності складається із дванадцяти базових та деяких не-базових 

ідентичностей. 

 [За визначенням основоположника поняття “соціальної дії” М. Вебера “дією” 

називається “дія людини (незалежно від того, має вона зовнішній чи внутрішній характер, 

зводиться до невтручання чи до терпеливого прийняття), якщо і оскільки діючий індивід чи 

індивіди пов’язують з нею суб’єктивний смисл”. “Соціальною дією” називається така дія, “яка 

за суб’єктивним смислом, що їй надає діюча особа чи особи, співвідноситься з діями інших 

людей та орієнтується на них”. Основними ознаками соціальної дії за М. Вебером є 

усвідомлена мотивація та орієнтація на інших, якою може бути як “очікування” певних дій 

інших осіб, так і суб’єктивна “цінність” змісту власних дій (наприклад, зобов’язання) чи 

внутрішні відчуття (наприклад, радість) інших [9; 8]. Соціальну дію Т. Парсонс, зокрема, 

вважає системою, що складається з “одиничних актів”, які мають певних акторів, засоби та 

цілі (майбутній стан речей, на який орієнтована дія) [33]. 

 Іншою катеґорією є практика, що, на думку П. Бурдьє, є скоріше несвідомою, ніж 

свідомою поведінкою індивіда, яка підкоряється певним правилам, інтерналізованим із 

зовнішнього середовища в процесі активної взаємодії з ним [32, с. 196-200]. Таке пояснення 

практики перегукуються з найбільш консервативним її розумінням, що походить від Д. Юма, 

коли практика є мисленням або дією “за звичкою” [12, с. 10]. Т. Заславська та М. Шабанова 



говорять про практику як про “стійку сукупність соціальних дій (взаємодій)” [18, с. 2-5]. Ми 

дозволимо собі прийняти таке визначення, а також частково не погодитись з П. Бурдьє, 

Е. Ґіденсом чи Д. Юмом у тій частині, де йдеться про “рутинний” і “неусвідомлений” характер 

практики, оскільки вважаємо, що соціальною практикою можна назвати і свідому, не 

обов’язково рутинну соціальну дію (маємо на увазі дію у широкому розумінні, а не так званий 

“одиничний акт”), яка періодично повторюється. 

 Практики тісно пов’язані з поняттям габітуса, розробленим П. Бурдьє для кращого 

розуміння та вивчення практик. Габітусом (habitus – лат. властивість, стан, положення) є 

система диспозицій12 сприйняття, оцінювання і дії, яка структурує практики агентів [46]. За 

словами П. Бурдьє, “практики не можна виводити ні з наявних в даний час умов, які, як може 

здатися, породжують ці практики, ні з минулих умов, які спродукували габітус — стійкий 

принцип їх продукування... зрозуміти, що є габітус, можна тільки за умови співвіднесення 

соціальних умов, в яких він формувався (відтворюючи при цьому умови свого формування), з 

соціальними умовами, в яких він був “приведений в дію”” [7, с. 3]. Габітус містить в собі 

зв’язок між тими соціальними умовами, інтеріорізацією яких він є, та тими, в контексті яких 

він продукує практики [46]. 

 Далі йдеться про центральну катеґорію цієї роботи — ідентичність, умови її 

формування, структуру, взаємозв’язок з дією та практикою. З цієї точки зору важливо 

зазначити, що ідентичність з її структурою ми розглядаємо у тому числі і як частину габітуса, 

що певним чином зумовлюється попередніми діями та практиками і впливає на наступні. 

Не ставлячи собі за мету детально розписувати способи вивчення цього феномену в 

різних наукових парадигмах та підходах (див. 43), зазначимо, що ми розглядаємо ідентичність 

як переважно соціокультурне, внутрішньо-особистісне утворення, базоване на певних 

цінностях — стрижнях культури, роль якої у сучасному світі стало зростає [43, с. 40-41]. У 

широкому розумінні ми визначаємо ідентичність як внутрішнє відчуття приналежності 

до визначеної соціокультурної спільноти певного виду переважно визнане іншими 

представниками цієї спільноти,  вкорінене у подібності до них та одночасній відмінності 

від представників іншої соціокультурної спільноти такого ж виду. 

 При будь-яких суттєвих змінах, які 

відбуваються в житті людини 

(наприклад, втрата або зміна роботи, 

соціального, матеріального статусу, 

перехід до іншої вікової катеґорії, вступ 

                                                           
12 Якщо позиції — це реальне становище індивіда у соціальному просторі, то диспозиціями тут виступають 

його уявлення про це становище, а також його схильність до поведінкового акту, дії, та їхня послідовність, або 

усвідомлена готовність до оцінювання ситуації, до поведінки, обумовленої попереднім досвідом [16, с. 333-335]. 
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у “змішаний” шлюб або зміна місця 

проживання, тобто міґрація) людина 

може переживати “кризу ідентичності” (вперше поняття введене Е. Еріксоном) — 

“плутанину, нерозуміння власної ролі в житті, стан сумнівів стосовно бажання жити 

відповідно до очікувань інших і невпевненості стосовно того, якою людиною бути, якщо ці 

очікування не справджуються” [15, с. 45]. На думку І. Ґофмана для того, щоб уникнути 

“руйнування ідентичності” внаслідок такої кризи, людина повинна пройти стадію 

“охолодження” — процесу підготовки до змін ідентичності, пом’якшення відчуття 

приналежності [1, с. 187-246]. З. Бауман пише, що у сучасному ґлобалізованому світі криза 

ідентичності вже не унікальне явище; людина постійно переживає її стосовно різних 

ідентичностей, оскільки вже не сприймає останні як щось “навіки дане”. Питанням для 

людини зараз стає навіть не те, як набути обрану ідентичність і добитись її визнання іншими, 

а яку саме ідентичність вибрати [4]. Тобто людина знаходиться у стані постійного пошуку 

певного набору ідентичностей і його зміни, коли він перестає їй підходити. П. Томпсон 

називає таку сучасну модель конструювання ідентичності “експериментом з розмаїтістю” 

(“repetition with а difference”) [74, с. 196-199]. В контексті міґрації як прояву ґлобалізації, про 

такі нові ідентичності С. Хол каже, що вони більше не є “вкоріненими” а, залежать від того, 

“чого ми прагнемо і куди рухаємося” [60, с. 4-5]. Проте, ми вважаємо, що навіть коли 

структура ідентичності (або інтеґральна ідентичність) знаходиться в стані руху, все ж можна 

на якийсь час зафіксувати її у певному стані, коли вона не обов’язково буде визначеною і 

однозначною. Ми виділяємо чотири види неоднозначних ідентичностей (рис. 1); тут маємо на 

увазі ідентичності — складові інтеґральної ідентичності, а не саму інтеґральну ідентичність.  

 Отже, змінною є ідентичність, яка має одну складову (А), що може легко змінюватись 

іншою (В); коли А стає “некомфортабельною”, її можна “придбати як новий одяг на новий 

сезон”, а згодом знову змінити [64, с. 1-2]. Наприклад, мовна ідентичність може змінитись зі 

зміною мовного реґіону проживання чи кола спілкування, де прийнято вживати певну мову. 

Амбівалентна ж ідентичність є передумовою відчуття “приналежності ні до чого”, вона 

відображає стан вагань між А, В чи чимось іншим. Як приклад, нам слугують нащадки 

імміґрантів: вони часто не відчувають приналежності ні до культури предків, ні до культури 

приймаючого суспільства, позиціонують себе посередниками між ними і водночас ведуть 

пошуки нових культурних ідентитетів [66, с. 36-37, 94-95]. Термін “множинна” часто 

вживається стосовно інтеґральної ідентичності і означає очевидну для нас наявність в ній 

різних складових [72, с. 288]. Стосовно певного виду ідентичності, то множинною називають 

таку, що складається з двох (А та В), або більше окремих, автономних ідентичностей одного 

виду. Людина з такою ідентичністю знаходиться у стані постійного вибору [66, с. 95]. Можна, 

наприклад, жити в одному реґіоні, а працювати в іншому і при цьому мати дві повноцінні 

Рисунок 1. 



відповідні реґіональні ідентичності. На відміну від множинної, фраґментована ідентичність 

означає наявність елементів різних ідентичностей (А+В) одного виду в межах однієї 

ідентичності (її ще називають подвійною, багатоповерховою) [11]. Маючи, до прикладу, 

батьків різного етнічного походження, можна конструювати свою етнічну ідентичність як 

суму елементів цих ідентичностей батьків. 

 Далі ми будемо виділяти складові ідентичності та, згодом, зазначати їх пріоритетну 

сферу існування (соціальну, культурну чи особистісну), тобто класифікувати їх. Отже, наша 

модель інтеґральної ідентичності складається із дванадцяти базових та деяких не-базових 

ідентичностей.]Література у [ ]за скороченим варіантом ver.-6. 

 Традиційно вважається, що нація — це спільнота, що складається з різних класів, має 

спільне відчуття народності, ідентичності, солідарності та інтересів, а також має свої коріння 

в етнічній ідентичності та спільному історичному досвіді (реальному чи уявному); її основна 

політична ціль полягає у наявності певної держави на визначеній в картографічних межах 

території [72, с. 397; 97, с. 4-5]. Національна (або геополітична) ідентичність передбачає 

ідентифікаю з цією спільнотою. У деяких випадках, як от в Чехії, вона передбачає ще й дану 

країну як обов’язкове місце постійного проживання [32, с. 104-105]. Національну ідентичність 

часто відносять до “навіяних” правлячими елітами через різні форми медіа (освіта, література, 

церемоніальні практики тощо), які нерідко відштовхуються від наявності “спільного ворога” 

[39, с. 234-251]. Така модель національної ідентичності притаманна, наприклад, Німеччині, у 

той час у державах, які історично (Велика Британія) чи через масову міжнародну міґрацію 

(США, Канада, Австралія) об’єднують різні етноси13 в основі національної ідентичності немає 

спільної етнічності та культури. Тут залишається спільність історичного досвіду чи просто 

інтересів, цінностей, державної території, громадянства. У випадку ж імміґрантських держав 

виглядає доречнішим говорити про підміну національної ідетичності державною 

(громадянською), що не обов’язково передбачає єдність культури, історії, ціннісних 

орієнтацій, а тільки спільність прав, привілеїв, обов’язків стосовно певної держави та відчуття 

приналежності до неї [81, с.81-83; 98, с. 101-103, 73, с.49-51]. Як бачимо, поняття нації та 

національної ідентичності у сучасному світі зазнають часткових змін і не є однозначними. 

Якщо у першому випадку (традиційно) національна ідентичність вкорінена в одній конкретній 

групі, то у другому — вона притаманна різним (у тому числі етнічним) групам (“nesting” та 

“overlapping” ідентичності відповідно за згаданою класифікацією Б. Петерса). 

 Етнічною ідентичністю називають відчуття належності до певної етнічної спільноти, 

однаковості з іншими її членами через спільну історичну пам’ять, спогади про спільних 

предків, емоційні зв’язки з батьківщиною, спільність основних компонентів культури, 

                                                           
13 Етнос – (гр. ethnos – група, плем’я, народ) — між поколінна група людей, об’єднана тривалим спільним 

проживанням на певній території, спільною мовою, культурою і самосвідомістю [18, с. 1279]. 



традицій. Часто до важливих чинників формування та підтримання етнічної ідентичності 

відносять спільність мови, релігії, фенотипу14, раси  [61, с. 140; 95, с. 287; 59, с. 209]. В етнічній 

ідентичності виділяють етнічність — скоріше емоційне, ніж фактичне відчуття приналежності 

до етнічної спільноти — та фактичну приналежність, що передбачає певну спільну діяльність 

[99, с. 12-13]. Х. Дж. Ґанс пише, що етнічною ідентичністю називають як поверхневу її форму 

(передбачає лише самоназву чи самоідентифікацію), так і глибоку (передбачає посилену 

етнічність та дії, пов’язані з нею) і схиляється до того, що правильним є тільки друге [88, 

с. 882]. Проте, ми вважаємо, що допустимою є і перша форма, особливо коли йдеться про 

альтернативу амбівалентності чи про елемент множинної етнічної ідентичності, які часто 

зустрічаються, зокрема, у міжнародних міґрантів. Стосовно тих же імміґрантів, то часто зі 

зміною поколінь в ієрархічному протистоянні національної та етнічної ідентичностей гору 

поступово бере остання. Але це стосується ідентичностей країни еміґрації; Б. Ажнюк наводить 

приклад українських імміґрантів, перше покоління яких вважає себе українцями (і стовно нації 

у тому числі), а друге — також українцями, але вже тільки стосовно етносу [4, с. 137]. 

 М. Крилов означає реґіональну ідентичність як “системну сукупність культурних 

відносин, пов’язаних з поняттям “мала батьківщина””, основними компонентами якої є власне 

географічний реґіон та місцевий патріотизм [35]. Проте ми вважаємо, що реґіональна 

ідентичність включає не тільки певні географічні та культурні аспекти, а також і соціальні; це 

наслідок ідентифікації себе з певним специфічним соціокультурним середовищем, поміщеним 

у більші чи менші географічно-адміністративні рамки. В реґіональній ідентичності виділяють 

ексклюзивну та двояку форми, перша з яких передбачає ідентифікацію лише з якимось одним 

реґіоном (селом, містом, областю, країною, континетом), а друга — ідентифікацію з двома 

такими реґіонами одночасно, наприклад, з містом та країною [41]. Але реґіонів, з якими 

ідентифікує себе певна людина, може бути і більше. Крім того в умовах, коли людина покидає 

свій населений пункт і мірою віддалення від нього реґіон її ідентифікації свідомо 

укрупнюється. Якщо в стабільних суспільствах національна ідентичність традиційно 

сильніша, ніж реґіональна, то в умовах кризи першої саме друга складає їй гідну конкуренцію 

в ієрархічній системі що може ставити під загрозу єдність держави. [36].  

 Окремим різновидом реґіональної ідентичності в сучасній Європі є європейська 

ідентичність, хоча її ще відносять і до політичної, у чому і полягає її специфіка. Як реґіональна 

вона є конкуренткою національним та етнічним ідентичностям і покладається, зокрема, на такі 

компоненти, як подібність соціальних, культурних середовищ, історичних спогадів [82, с. 145-

154]. Прихильники ж її політичності називають все це лише “міфом про культурну 

                                                           
14 Фенотип (гр. phaino – являю, виявляю, typos - відбиток) сукупність всіх зовнішніх і внутрішніх ознак і якостей 

особи, притаманних індивіду на певному етапі розвитку. Термін походить з генетики і використовується разом 

з концепцією генотипу, щоб розрізнити спадковість організму, від того, що утворюється в процесі її реалізації 

[64, 65]. 



гомогенність Європи”, а європейська ідентичність для них постає лише політичним проектом 

в межах євроінтеґраційного процесу, що базується на спільності новітньої історії, 

адміністративно-політичного правління, правових норм, політичних та ідеологічних 

переконань, культурних норм і цінностей, економічної теорії і практики та географічного 

простору [86, с. 135-153; 101, с. 78-80]. Ми ж схиляємось до думки, що, ідентифікуючи себе 

європейцем, людина частково спирається як на перший, так і на другий набір компонентів 

європейської ідентичності.  

 Мовна ідентичність є наслідком ідентифікації з певною мовною спільнотою. Якщо 

мова, з якою себе ідентифікує людина, історично належить етносу, з яким вона себе 

ідентифікує, то мовна ідентичність для неї виступає однією з основ етнічної ідентичності [100, 

с. 244]. Проте, їх не варто ототожнювати, оскільки часто ці дві ідентичності не співпадають 

(як-от, наприклад, у випадку російськомовних українців). Б. Ажнюк співвідносить мовну та 

національну ідентичності. Він пише,  що на відміну від часом аморфного і хисткого 

поняття національної ідентичності — свого роду “щоденного плебісциту” — мова, завдяки її 

інерційності, є більш стійкою та не може бути “предметом оперативного вибору”,  і наводить 

приклад “композитної” назви національної ідентичності “американських українців”, мовна 

ідентичність в яких, як правило, є однокомпонентною (наприклад, українська) [4, с. 136]. 

Американські дослідники Р. Альба, Дж. Лоґан та Б. Сталтс виділяють низку “мовних чинників 

на вибір”, що впливають на формування мовної ідентичності: 1) рідна мова (історично 

належить етносу, з яким ідентифікує себе людина і обидвоє її батьків); 2) мова, якою 

користуються вдома; при змішаних шлюбах: 3) рідна мова чоловіка/жінки або 4) рідна мова 

кожного з батьків; 5) проживання в певному “мовному реґіоні”; 6) задіяність в так званій 

“етнічній економіці”, де поширена певна мова; 7) мова, якою спілкуються друзі; 8) мова 

освіти; 9) державна мова країни проживання [80]. До цього переліку ми додаємо ще два 

пункти: 10) мова, поширена в певній культурній чи соціальній групі, ідентифікація з якою є 

пріоритетнішою, ніж власне мовна та 11) мова, ідентифікація з якою і користування якою 

підвищує економічний чи соціальний статус. Мовна ідентичність кожної людини може 

визначатися або одним, або декількома такими чинниками, а ієрархія їх впливу у кожного 

своя. 

 Як уже згадувалось раніше, релігійну ідентичність відносять до традиційних 

довготривалих. Основним маркером наявності такої ідентичності є віра в Бога. Якщо людина 

виявляє в себе таку ідентичність, то далі іде релігійне, а згодом і конфесійне самовизначення: 

освоєння догм певної релігії та включення до певної системи релігійних відносин, 

ототожнення себе з певною релігійною, конфесійною спільнотою. А. Ручка за практиками 

виділяє сім ступенів того, наскільки релігійна ідентичність є глибокою чи поверхневою: 

1) глибоко віруюча людина (виконанує церковні догмати, соціальна поведінка співпадає зі 



стереотипною поведінкою релігійної ідентичності); 2) віруюча людина (намагається 

поводитись як глибоко віруюча людина, але інші ідентичності часто заважають); 3) церковно-

віруючий (скоріше ідентифікує себе з церквою і найважливішим вважає дотримання обрядової 

частини церковних обов’язків); 4) віруючий відповідно до родинних цінностей (несвідомо 

наслідує дотримання догм релігійної ідентичності, засвоєних в процесі первинної 

соціалізації); 5) віруючий — тому що вірять усі (називає себе віруючим, але не усвідомлює  

релігійних норм і цінностей, поводиться відповідно до стереотипів “моди на релігію”); 

6) байдужий (поводиться здебільшого відповідно до релігійних норм, але сам не порівнює 

свою поведінку з ними, не цікавиться релігійним життям, “перебуває поруч з релігійними 

ідентичностями”); 7) атеїст (не вірить в Бога чи в якесь інше сакральне начало і не має 

відповідних практик) [59, с. 290-313]. Ми ж вважаємо, що “атеїст” — це не релігійна 

ідентичність; це радше, її відсутність.  У кожному суспільстві серед віруючих можна виділити 

традиційних віруючих, віруючих нетрадиційних нових релігій, іншовірців (віруючих тих 

релігій, що є традиційними для інших суспільств) та екуменістів — космополітів, 

представників напрямку, що намагається об’єднати всі релігії. 

 Обрядово-звичаєвою (чи культурною у вузькому розумінні) ідентичністю ми 

називаємо таку, що стає результатом ідентифікації з певною соціокультурною спільнотою, яка 

дотримується певних обрядів та звичаїв, що вони закорінені, як правило, у релігійній, етнічній, 

реґіональній, національній і навіть професійно-посадовій, класово-майновій чи сімейній 

приналежності. Проте, її не варто ототожнювати з відповідними ідентичностями. Друге чи 

наступні покоління імміґрантів, наприклад, можуть вже не мати певних ідентичностей, що їх 

мали їхні предки, проте, залишаються відданими відповідним обрядам та звичаям [88, с. 882]. 

Інший приклад — запозичення звичаїв якоїсь спільноти і водночас відсутність ідентифікації з 

нею. Люди можуть вважати себе україномовними українцями, але відвідувати російську 

церкву (УАПЦ(МП), де Служби відправляють російською мовою) чи водити дітей до 

польської школи або зараховувати себе до галичан, але дотримуватись обрядів гуцульського 

весілля — і все це тому, що “так робили предки” чи “так прийнято, такі в нас традиції”. Це 

приклад інерційної обрядово-звичаєвої ідентичності. Іншим різновидом назвемо модну 

обрядово-звичаєву ідентичність: можна бути тим же українцем, греко-католиком, що постійно 

проживає, наприклад, у Львові, і водночас мати за звичай святкувати “Хеллоувін”, відвідувати 

гурток східних танців чи їсти суші, не маючи при цьому елементів “американської”, 

“японської” чи, приміром, “турецької” етнічної/національної ідентичності. Мірою 

ґлобалізованості суспільства зростає фраґментованість ідентичності такого виду. 

 Політичну ідентичність можна визначити як результат ідентифікації з певною 

політичною ідеологією, яка знаходиться між “крайньою правою” та “крайньою лівою”. Крім 

останніх двох виділяють ще “помірковану праву”, “правоцентристську”, “центристську”, 



“лівоцентристську” та “помірковану ліву”. Проте, у багатьох політичних сил “ліві” і “праві” 

погляди є змішаними або часто не відповідають їхньому самопозиціонуванню [59, с. 229-240]. 

Тому можна говорити про політичну ідентичність як наслідок ідентифікації не тільки з певною 

ідеологією, але й з конкретною політичною партією чи навіть її лідером. Існує кілька рівнів 

політичної ідентичності, що втілюються в різних практиках: людина 1) поділяє погляди 

політичної сили чи її ідеологію; 2)  підтримує політичну силу на виборах, аґітує за неї; 3) є 

членом політичної партії, блоку, руху; 4) є одним з керівників, засновників чи ідеологів 

політичної сили. 

 У деяких ситуаціях відповідником професійно-посадової ідентичності можна 

вважати так звану “окупаційну” (occupational)  ідентичність, проте, ми навмисне вводимо 

композитну назву, оскільки ця ідентичність часто буває саме такою. Отже, професійно-

посадова ідентичність є наслідком ідентифікації із здобутою в результаті освіти професією та 

із виконуваною роботою чи посадою, яку людина обіймає. Ці два компоненти в ідеалі 

співпадають: людина, що здобула фах банкіра, працює банкіром та ідентифікує себе зі 

спільнотою банкірів (фінансистів). Але в нестабільних суспільствах люди часто працюють 

там, де знайдуть роботу, а не за фахом. Це ж стосується і, наприклад, міґрантів, що часто 

змінюють вид діяльності змінюючи місце проживання. С. Макеев, С. Оксамитна і Е. Швачко 

пишуть, що в кризових ситуаціях з’являється “феномен масової деідентифікації”, коли люди 

втрачають переконливі критерії ідентифікації з професією та місцем роботи, а втрату 

можливості кар’єрного просування вважають “девальвацією кар’єрної ідентичності” [40, 

с. 100-101]. Ми ж дивимось на таку ситуацію більш оптимістично. Якщо, наприклад, людина 

здобула фах археолога (чи пропрацювала якийсь відтинок часу археологом), але у силу певних 

обставин працює бухгалтером, то вона ідентифікує себе як археолог-бухгалтер чи бухгалтер-

археолог; також таких складових її професійно-посадової ідентичності може бути більше. 

Ідентичність змінюється або стає фраґментованою, множинною чи амбівалентною, внаслідок 

чого може навіть посунутись вниз по ієрархічній драбині, але вона не зникає. 

 Наступною розглянемо класову/майнову ідентичність. Класовою ідентичністю 

переважно називають усвідомлення представниками класу своєї приналежності до нього. При 

цьому виділяють суб’єктивну та об’єктивну приналежність, перша з яких є уявленням людини 

про приналежність до конкретного класу, власне класовою ідентичністю, а друга — 

об’єктивною, реальною приналежністю [85; 30]. Суб’єктами визначення класів у суспільстві є 

владні структури, науковці і пересічні громадяни, що визначають своє місце у класовій 

ієрархії. В радянській традиції назви класам давали за родом занять (службовець, селянин, 

робітник), тоді як у західних суспільствах поширеними є порівняльні назви (вищий, середній, 

нижчий). Сучасні українські дослідники здебільшого пропонують змішану модель 

найменування класів, в якій присутні обидві традиції. Вони також приділяють дедалі більше 



уваги до такого ідентитету, як “середній клас” [44; 10]. Ми ж схильні розглядати клас як 

спільноту, якій притаманний певний майновий і відповідний соціальний статус, і виключаємо 

професійну складову, оскільки часто, особливо у сучасному суспільстві, ієрархії цих статусів 

і професій достатньо різняться. Скажімо, професія викладача, на відміну від, наприклад, 

будівельника чи перукаря, посідає високе місце у професійній ієрархії, чого не скажеш про 

матеріальний статус представників цих професій: тут ситуація буває навіть протилежною. 

Пропонуємо класово-майнову ієрархію, що скидається на властиву західним суспільствам: 

1) елітний та 2) вищий класи (або вищий клас), 3) вищий середній, 4) середній і 5) нижчий 

середній класи (або середній клас), 6) нижчий та  7) клас злиденних ( або нижчий клас).  

 Перед тим, як говорити про ґендерну ідентичність, вважаємо за доречне показати 

різницю ґендера і статі. Стать — це поняття, що означає ті анатомо-біологічні особливості 

людей, на основі яких люди визначаються як чоловіки або жінки; вживається тільки стосовно 

характеристик і поведінки, які випливають безпосередньо з біологічних відмінностей між 

чоловіками і жінками. Ґендер же означає соціальну стать людини на відміну від біологічної; 

соціально-рольовий статус, який визначає соціальні можливості кожної статі в освіті, 

професійній діяльності, доступі до влади, в сімейних ролях і репродуктивній поведінці та в 

інших сферах життєдіяльності [76]. Термін “ґендер” стосується соціального конструювання 

фемінності та маскулінності, тобто тих соціально-культурних утворень, що виникають на 

основі статі і відображають існування в певному суспільстві двох соціально і культурно 

відмінних груп [40, с. 93-94]. Ґендерна ідентичність є наслідком ідентифікації з однією із цих 

груп. Проте, ґендерна ідентичність не завжди є однозначною і такою, що співпадає зі статтю. 

Це стосується, перш за все, таких катеґорій людей, як, наприклад, транссексуали, трансвестити 

чи гермафродити (в останніх навіть стать не визначена). Окремо постає питання ґендерної 

ідентичності для такої групи, як гомосексуали, що не будують її на статевих ознаках; для них 

це скоріше лише внутрішнє відчуття приналежності. Дж. П. Ґудвін  детально описує відмінні 

ознаки, способи поведінки, що дозволяють представникам цієї сексуальної орієнтації 

розпізнавати один одного і, відповідно, поводитись по-іншому у такій групі; особливо це 

стосується сфери інтимних стосунків [91, с. 158-170].  У цьому контексті можна говорити про 

окрему гомосексуальну ідентичність як різновид множинної ґендерної ідентичності.  

 Ґендерна ідентичність тісно пов’язана з сімейною ідентичністю, особливо коли це 

стосується внутрішнього виміру останньої. У такому вимірі сімейна ідентичність постає як 

результат ідентифікації зі зразками виконання певних сімейних ролей, як-от 

чоловіка/дружини, батька/матері, сина/дочки, брата/сестри. Ці зразки передаються як через 

виховання, так і через освіту, ЗМІ, рекламу, через культуру загалом, і, відповідно, не є 

однаковими для кожного суспільства. Зразком виконання ролі дружини, до прикладу, у 

східних суспільствах є повне підпорядкування чоловікові, у західних — рівноправне 



партнерське співіснування [8; 89, с. 151-166]. Ми не випадково навели цей приклад, адже тут  

присутня і ґендерна ідентичність. Особливо вирізняється цей вид ґендерно-сімейної 

ідентичності, коли людина потрапляє в інокультурне середовище (наприклад, внаслідок 

міґрації) з іншими зразками виконання зазначених ролей. У цьому випадку така комбінована 

ґендерно-сімейна ідентичність походить корінням із етнічної/релігійної [100, с. 242-243]. 

Зовнішнім же виміром сімейної ідентичності ми називаємо сімейну ідентичність, що є 

результатом ідентифікації з певною соціальною спільнотою, якою і є сім’я безвідносно до 

виконуваних сімейних ролей. З огляду на двовимірність сімейної ідентичності пріоритетними 

сферами її існування ми визначаємо як особистісну, так і соціальну. 

 Вікова ідентичність є наслідком ідентифікації з певною “віковою групою” і не 

обов’язково відповідає фактичному віку людини. В останньому випадку вік — це біологічна 

характеристика (як стать, наприклад), а в першому — вік, як пише Х. Ота з колегами, — це 

соціальний маркер (як і ґендер). Ідентифікація з певною віковою групою передбачає прийняття 

певних норм, цінностей, стереотипів, преференцій, проявів вікової дискримінації (ейджизму), 

що пов’язані з нею і засвоюються, зокрема, через комунікацію  [104, с. 33-34]. Кожна людина 

має свій біологічний вік, що має об’єктивний характер, та суб’єктивний вік або вікову 

ідентичність, яка будується під впливом певних чинників та залежить від них. Такими 

чинниками найчастіше називають власне біологічний вік, зі збільшенням якого вікова 

ідентичність переважно “молодшає”, а також соціальний, економічний та майновий статус і 

стан здоров’я, з погіршенням яких вікова ідентичність здебільшого “старіє”. Крім того, для 

різних суспільств та ситуацій у них важливими можуть ставати і другорядні чинники, такі як 

освіта, професія, ґендер, раса тощо [83; 111]. Щодо соціальнї сфери вікової ідентичності, то 

хочемо сказати, що вона тут не єдина. Іншою є сфера культурна, оскільки (як і у випадку 

ґендерної ідентичності) спільноти певного суб’єктивного віку (і ґендеру) формуються у різних 

суспільствах, з різними культурами, нормами, цінностями, стереотипами та моделями їхнього 

засвоєння. Але незважаючи на це, вікова ідентичність, як і ґендерна та сімейна, пріоритетними 

сферами, на нашу думку, мають особистісну та соціальну. 

 Окрім базових, в структурі інтеґральної ідентичності є й інші ідентичності, притаманні 

певним групам людей. Ми зосередимось на міґраційній ідентичності як на прикладі не-базової 

ідентичності, оскільки розглядаємо трансформацію інтеґральної ідентичності у контексті 

міжнародної міґрації. Двома основними наслідками міжнародної міґрації, за словами 

С. Каслса, є виникнення мультикультурних суспільств та транснаціональних ідентичностей 

[84, с. 3], що іноді супроводжуються відчуттям “placelessness” — відсутності прив’язаності до 

певного місця [41]. Транснаціональні ідентичності виникають внаслідок ідентифікації з 

транснаціональними спільнотами, що включають мобільні та амбівалентні групи людей 

(наприклад, міґрантів) та існують одночасно в різних місцях, різних світах, різних культурах, 



але водночас не належать до жодної традиційно визначеної спільноти. Транснаціональними 

найчастіше бувають спільноти, які базуються на мовній, реґіональній, релігійній 

приналежності та міґраційному досвіді. Останній фактор може поєднуватися з іншими: 

наприклад, Р. Чичак-Чанд пише: якщо перші покоління мусульманських імміґрантів у Великій 

Британії мають досить сильну ідентифікацію з транснаціональною общиною міґрантів, то зі 

зміною поколінь спостерігається посилення ідентифікації з іншою траснаціональною 

спільнотою — мусульманською. Тому наступні покоління відкидають вузький культурний 

аспект релігії батьків і ведуть пошуки “справжнього ісламу” [59, с. 68-69; 29; 75].  

 Щодо власне міґраційної ідентичності, то вона є наслідком ідентифікації не з 

суспільством еміґрації чи імміґрації, а з міґрантами загалом, тобто з певною уявною чи 

реальною спільнотою міґрантів. Прикладом таких спільнот можуть бути імміґрантські спілки 

та організації, що представляють певні інтереси та організацію самодопомоги; спеціальні 

мережі співпраці; культурні асоціації; спортивні і розважальні клуби, і можуть впливати як на 

вибір друзів чи партнерів, так і на формування ідентичностей інших видів [94, с. 13-15; 107, 

с. 2-4]. Хочемо відзначити, що поняття “міґраційної ідентичності” у зазначеному аспекті ми 

відрізняємо від поняття “ідентичності міґрантів”; останнє є поняттям значно ширшим і 

представляє інтеґральну ідентичність представників цієї групи. 

 Отже, як бачимо, кожена людина має багато різних ідентичностей (зокрема, 

перелічених вище), що існують в ієрархічному порядку відповідно до їхнього внеску у 

побудову інтеґральної ідентичності. Проте, це не заважає людині відчувати себе єдиним цілим, 

оскільки найхарактерніші ідентичності покликані забезпечувати узгоджений, послідовний та 

цілісний стиль поведінки та вибір пріоритетів [90, с. 119-120]. Подібно до самих 

ідентичностей, їхня ієрархія у сучасному світі розглядається скоріше як ситуативна, динамічна 

чи контекстуально-лабільна — така, що змінюється залежно від обставин, у які потрапляє 

людина: одні її складові актуалізуються, інші губляться у “хвості”, одні зникають, інші 

з’являються [24; 94, с. 22-24; 59, с. 38-39]. Набуваючи якоїсь ідентичності, тобто 

ідентифікуючи себе з певною спільнотою, людина приймає її цінності, норми, інтереси, а 

усталеність такої ідентичності відображається у відданості цим цінностям. Саме навколо 

цінностей і формуються ідентичності. Проте, кожна людини чи група керується не якоюсь 

однією цінністю, а системою цінностей, ієрархія яких за певних умов зазнає змін, як і 

відповідна ієрархія ідентичностей [43, с. 17; 59, с. 181]. З огляду на цей взаємозв’язок 

очевидною виглядає необхідність прояснити поняття цінностей.  

 Цінностями вважають певну форму відносин між суб’єктом та об’єктом, що 

передбачає свідоме відтворення суб’єктом ціннісних якостей об’єкта [43, с. 18]. У цьому 

визначенні суб’єктом є особистість, а об’єктом — суспільство чи спільнота з його/її 

культурою. І якщо М. Вебер вважав саме особистість носієм цінностей, то для Т. Парсонса 



цінності є “скоріше культурними, а не особистісними характеристиками” [33; 47]. Е. Носенко 

та Н. Фролова розглядають цінності крізь призму особистісного ставлення суб’єкта до 

оточуючої дійсності і власної орієнтації в ній, звідки й виводиться поняття “ціннісні 

орієнтації”. Під ціннісними орієнтаціями мають на увазі ідеологічні, політичні, моральні, 

естетичні та інші підґрунття оцінок суб’єктом навколишньої дійсності та орієнтації в ній, а 

також спосіб диференціації індивідом об’єктів навколишнього світу за їх значущістю, 

враховуючи, що ціннісна орієнтація виступає стійким відношенням суб’єкта до об’єкта і 

формується в процесі свідомого вибору суб’єктом життєво значущих для нього об’єктів, що 

визначають специфіку ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації конкретної особистості 

формуються і функціонують на основі системи цінностей, виробленої суспільством і сильно 

та нерозривно пов’язані з цим утворенням. Трансформація ж ціннісних орієнтацій при зміні 

умов життєдіяльності проходить настільки швидко, наскільки активно індивідум включається 

в діяльність, що відповідає новим умовам і забезпечує задоволення його потреб [43, с. 9-32].  

 Пропонуємо наступну модель співвіднесення цінностей/ціннісних орієнтацій та 

відповідних видів ідентичності, кожен з яких (для унікальності та простоти подальшого 

використання) позначимо латинськими буквами (табл. 1). 
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Таблиця 1. 

 Як уже зазначалося, міґраційна ідентичність не є власне всією ідентичністю міґранта, а 

лише її складовою. Міжнародна міґрація впливає на існуючі ідентичності та створює нові (як-

от міґраційна). Це стосується у першу чергу самих міґрантів, а також населення країн 

імміґрації (особливо актуальними такі зміни є для мешканців прикордоння, великих 

меґаполісів та інших реґіонів скупчення імміґрантів) і, навіть, представників суспільства 

еміґрації (тут йдеться, перш за все, про сім’ї еміґрантів).  [92, с. 225-247; 78, с. 67]. Звичайно, 



найбільш трансформованими внаслідок міґрації є ідентичності самих міґрантів; крім того, 

міґрація дає їм можливість “побачити відмінність від інших і за рахунок цього пізнати себе, 

утвердити унікальність власної ідентичності” [41]. Саме міґранти знаходяться “між двома 

світами”, коли ідентичність (окремі її види) набувають визначених вище форм 

неоднозначності або ж, навпаки, укріплюються, тобто формуються притаманні міґрантам та 

їхнім нащадкам так звані “узгоджені” (“negotiating”) ідентичності, що конструюються в 

процесі суміщення ідентичності, притаманної особі (чи її батькам) до еміґрації, та 

ідентичності, яку особі певним чином нав’язує суспільство/держава імміґрації. Такі 

ідентичності формуються переважно у територіальних, символічних та соціокультурних 

просторах, які конструюються самими міґрантами з метою створення чи захисту чогось свого 

унікального [96, с. 3-6; 89, с. 160]. Дослідники виділяють ідентичності, які у міґрантів (чи їх 

нащадків) найчастіше зазнають змін або є неоднозначними: це класово-майнова, професійна,  

мовна, етнічна, обрядово-звичаєва, частково ґендерна, реґіональна, національна. Стосовно 

двох останніх, то у випадку недовготривалої міґрації вважається, що вони навіть навпаки, 

посилюються [102; 41]. Натомість, найбільш стабільною у контексті міґрантів вважається 

реліґійна і, меншою мірою, конфесійна ідентичність. Саме до неї, наприклад, апелюють, коли 

йдеться про так звані “імміґрантські погроми” (переважно мусульманського населення) у 

сучасній Європі. Крім того, посилена релігійна ідентичність у імміґрантів часто має свій вплив 

і на їхню політичну ідентичність, оскільки ця група людей схильна підтримувати політичні 

сили, які представляють їх “одновірці” [97, с. 15; 42]. Щодо конфесійної ідентичності, то 

українські міґранти, до прикладу, маючи на Україні “православну” конфесійну ідентичність, 

можуть змінити її на “греко/римо-католицьку” внаслідок певних дій чи практик (відвідування 

католицьких церков за відсутності православних), проте, релігійна ідентичність залишиться 

такою ж: вони і далі вважатимуть себе християнами. 

 Якщо ж говорити не про окремі ідентичності, а про інтеґральні ідентичності 

імміґрантів, то у безлічі їх варіантів все ж виділяють певні групи. Це ідентичності, що 

“коріняться в історії”, коли міґранти, що мають їх, у сумі ідентифікують себе переважно з 

суспільством еміґрації. Протилежними є ідентичності, “націлені на інтеґрацію”. Міґранти, що 

їх мають сукупно ідентифікують себе скоріше з суспільством імміґрації. Поміж такими 

ідентичностями позиціонують також групи ідентичностей, “власники” яких ідентифікують 

себе частково з обидвома суспільства одночасно чи з жодним із них, а також мультикультурні 

або космополітичні ідентичності — результат ідентифікації з багатьма культурами чи 

суспільствами або з цілим світом і його “загальною культурою” [100, с. 238-243; 5; 103, с. 80-

85]. У формуванні міґрантських інтеґральних ідентичностей велике значення має їхня ієрархія, 

зміна якої і є важливою складовою трансформації ідентичності людини як одного з 

найважливіших наслідків міґрації. Нижче ми пропонуємо структури (ієрархії) інтеґральних 



ідентичностей і використовуємо частково термінолоґію Н. Лапіна: “ядро” — “периферія” — 

“хвіст”, яка вживається стосовно ієрархії цінностей [38, с. 6-8]. Йтиметься про інтеґральні 

ідентичності імміґрантів, які відповідають певним моделям їхньої соціокультурної адаптації 

[17] (табл 2.). 

Модель соціокультурної 

адаптації імміґрантів 
Ієрархія соціокультурної ідентичності імміґрантів 

Ядро Периферія Хвіст 

Протест R E N U T C L M P F O G A  

Добровільна сеґреґація R E N U T L M F C O P G A 

Творення діаспор R E L F C O N U T P M G A 

Сеґреґація L F O C P N R E T U M G A  

Марґіналізація A G F C  M R L T O N U E P 

Асиміляція O C L P N R A G F U T M E 

Таблиця 2. 

 Як бачимо, основними катеґоріями, про які 

йдеться у цій статті, є дія, ідентичність, практика 

та, меншою мірою, цінність (рис. 3).  Ми уже 

побічно згадували про їхній зв’язок, проте, хочемо 

підсумувати наступне. Отже, ідентичність 

базується на цінностях, організовує і пояснює 

практики та поведінку (якщо, наприклад, людина ідентифікує себе як науковця, вона буде 

намагатись поводитись як науковець) і, водночас, ідентичність виступає наслідком дії. Якщо 

людина, що завжди голосувала за демократів, раптом проголосувала свідомо за 

республіканців, то з часом вона може почати ідентифікувати себе як республіканця і 

відповідно голосувати так і надалі: її практики стануть “республіканськими” [94, с. 21; 59, с. 8; 

90, с. 119-120]. Тобто, практику можна розглядати як повторювану дію. Але практики можуть 

бути і такими, що формують ідентичності [16, с. 16]. Якщо людина, до прикладу, будучи 

атеїстом (відсутня релігійна ідентичність), починає ходити до якоїсь церкви з кимось із 

цікавості чи “за компанію”, з’являється ймовірність, що з часом вона почне себе 

ідентифікувати з цією церквою, релігією (набуде релігійної ідентичності). Наведені приклади 

пояснюють ідентичність як частину габітуса, хоча існуює і протилежна думка, що позиціонує 

габітус як “фонову, але найбільш усталену, спрямовану на збереження (хоча і здатною до 

трансформації) частиною соціокультурної ідентичності, закладеною попередніми і 

презентованою актуальними практиками” [63]. Але ми вважаємо габітус поняттям ширшим, 

що окрім ідентичності включає і диспозиції, сприйняття, оцінювання, дії та містить у собі 

зв’язок між тими соціальними умовами, інтеріорізацією яких він є, та тими, в контексті яких 

він продукує практики. 

 Пояснити схему взаємозв’язку дії, ідентичності та практики можна на прикладі 

міжнародних міґрантів. Міґрантом (за визначенням) людина стає при перетині 

Дія Ідентичність Практика

Цінність

Рисунок 3. 



адміністративно-територіального кордону; при цьому вона виконує (соціальну) дію, власне 

дію, а не практику, оскільки ця дія поки що не є повторюваною і не має стійкого характеру, 

інколи вона взагалі може стати єдиною у біографії цього міґранта. Кордон одночасно стає 

місцем, де цінності/ціннісні орієнтації провокують виникнення міґраційної ідентичності, що 

стає наслідком згаданої дії. Визначаючи себе міґрантом, людина і поводитиметься відповідно: 

дії стануть повторюваними і матимуть стійкий характер, а на основі (ім)міґраційної 

ідентичності виникнуть “(ім)міґрантські” практики (наприклад, надсилання грошей родичам 

чи тісне спілкування із земляками за межами рідної країни). 

 Міґраційна ідентичність (як частина габітусу міґранта), а також провоковані нею 

практики можуть викликати зміни ієрархії інтеґральної ідентичності людини чи зміну окремих 

ідентичностей (практики спілкування із земляками, з імміґрантами із інших країн чи з 

місцевим населенням можуть вплинути, наприклад, на мовну чи конфесійну ідентичність). 

Менш ймовірним виглядає зворотній зв’язок “ідентичність-дія”, проте, він все ж має місце. До 

прикладу, сімейна ідентичність чоловіка/дружини міґранта може спровокувати дію — власну 

міґрацію з її наслідками: виникненням цінностей міґранта, міґраційної ідентичності, 

відповідних практик як процесу. 

 Виникнення міґраційної ідентичності є не єдиною зміною інтеґральної ідентичності 

міґранта. Її структура зазнає трансформації, і ця трансформована ідентичність не буде 

однаковою для всіх імміґрантів. Вище ми висунули гіпотезу про те, як трансформована 

інтеґральна ідентичність міґранта залежить від моделі його/її соціокультурної адаптації з 

приймаючим суспільством15. Українську трудову міґрацію ми визначаємо як економічну, 

трудову міґрацію висококваліфікованих чи низькокваліфікованих працівників або 

інтелектуалів16, а моделями адаптації, притаманними їй, вважаємо творення діаспор та 

марґіналізацію17.  

 Ідентичності не тільки пересуваються у “ядро”, “перефирію”, “хвіст”, зникають чи 

з’являються; вони часто набувають форм неоднозначності (множинності, статусу змінних, 

фраґментованості чи амбівалентності). У такому випадку ці ідентичності пересуваються, як 

правило, вниз ієрархічною драбиною, а складові змінних чи амбівалентних ідентичностей 

стають наслідком практик. Найчастіше, на нашу думку, такою неоднозначною ідентичністю 

стає обрядово-звичаєва, особливо коли йдеться про міґраційний контекст. 

  Інтеґральну ідентичність ми розглядаємо як сукупність дванадцяти базових та деяких 

інших (залежно від обставин) соціокультурних ідентичностей, кожна з яких має свою 

                                                           
15 З огляду на те, що соціальну адаптацію вважаємо процесом двостороннім пропонуємо 

замість словосполучення “адаптуватися до” вживати інше — “адаптуватися з”[17]. 
16 Див. 53 
17 Див. 17 

 



“пріоритетну” (підкреслимо, не “ексклюзивну”) сферу існування (соціальну, культурну чи 

особистісну), а сфери визначаються типом спільноти, ідентифікація з якою є передумовою 

виникнення відповідних ідентичностей. Стосовно міґраційної ідентичності як не-базової, то 

ми не визначаємо що саме у ній є пріритетнішим: соціальне чи культурне, оскільки міґранти 

як транснаціональна група об’єднує представників різних як соціальних, так і культурних 

груп, і на цій основі творять нову соціокультурну групу. 

 Інтеґральна ідентичність має свій ієрархічний порядок, у якому поскладані всі 

ідентичності, хоча найчастіше говорять лише про деякі з них (етнічну, національну, мовну) 

через що, за словами Н. Черниш, “замість оркестрового поліфонічного звучання впродовж 

тривалого часу ми були приречені слухати сольні виступи окремих виконавців на двох-трьох 

інструментах, які, втім, виконували здебільшого ті самі мелодії” [74, с. 34]. Ми вважаємо, що 

важливими є всі елементи інтеґральної ідентичності незалежно від їх місця (на цей момент) в 

ієрархічній драбині, оскільки як ієрархія, так і сама структура інтеґральної ідентичності не є 

стабільною, а має здатність трансформуватись. Вживаючи терміни іншого музичного 

напрямку, кожна ієрархія має свого фронтмена, бек-вокалістів, основний та фоновий саунд, 

причому група може міняти склад, а кожен з її учасників — подекуди змінювати свою роль у 

групі чи суміщати їх, але все це не впливає на існування та цілісність самої групи. 
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