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Анотація 

Стаття присвячується релігійній ідентифікації, яка є способом та формою 

функціонування і саморозвитку суспільства, засобом визначення соціальної позиції, 

соціального статусу особи в суспільстві та формування соціальних груп. Завдяки  процесу 

релігійної ідентифікації у особистості формується її світоглядне самовизначення, 

становлення релігійної свідомості і  саме в релігійних практиках проявляється рівень 

релігійності. 

Ключові слова: ідентифікація, релігійна ідентифікація, ідентичність 

 

Annotation 

The article is devoted to religious identity, which is a way and form of operation and self-

development of society, means of determining social position, social status in the society and the 

formation of social groups. Through the process of religious identification in personality formed by 

its ideological self- formation of religious consciousness and it is manifested in religious practice 

level of religiosity . 
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Українське суспільство потребує солідарності, суттєвих змін та орієнтацій на 

європейські стандарти. Формування нового світобачення в умовах демократичних процесів, 

які відбуваються в українському просторі свідчать про те, що релігія є значним впливовим 

чинником на свідомість людей, інтегратором різних верств, груп, спільнот та суспільства 

взагалі. Релігія може сприяти адаптації до кризових умов. Зважаючи на це, вивчення стану 

релігійності та релігійних ідентифікацій є, в якійсь мірі, ключ до розуміння не тільки впливу 

релігійних феноменів на соціум, але й розуміння самих суспільних процесів. Зокрема, можна 

прослідкувати як впливає релігійність на соціальну поведінку людей, на стабільність, 

солідарність, збереження цілісності суспільства. 



Ідентифікація  є способом та формою функціонування і саморозвитку суспільства, 

засобом визначення соціальної позиції, соціального статусу особи в суспільстві, формування 

соціальних груп за ознаками «Ми» та «Вони». Сам термін ідентифікація означає 

ототожнення, збіг з чимось. 

Ідентифікація, у загальній своїй сутності, співпадає з тлумаченнями, які дослідники 

пов’язують з поняттям «Я» в найрізноманітніших формах: «Я-концепції», «Я-системи», «Я-

досвіду», з поняттям «его» у формах «его-ідеалу», «его-ідентичності», «супер-его». Так, за З. 

Фрейдом, «супер-его» дитини будується за моделлю «супер-его» батьків і стає провідником 

традицій та всіх вічних цінностей, які передавались цим шляхом від покоління до покоління.  

Е.Еріксон [1] виділяє ідентифікацію персональну і соціальну, які на його думку, є єдиним 

процесом психосоціального руху і реалізації людини в її життєдіяльності. 

Отже, поняття ідентифікації співвідносне, перш за все, з розумінням невпинного 

розвитку «Я» як складного багаторівневого особистісного утворення. Це пов’язано з трьома 

основними рівнями аналізу людської природи: індивідуальним, особистісним, соціальним.  

На індивідуальному рівні ідентифікація відбувається як результат усвідомлення 

людиною власної часової тяглості, впродовж якої відбувається сприйняття себе як людини 

того чи іншого фізичного вигляду, темпераменту, задатків, з певним минулим і прагненням 

майбутнього.  

На особистісному рівні ідентифікація визначається як відчуття людиною 

неповторності себе й свого життєвого досвіду, базованому на вмінні поєднати всі 

ідентифікації з розумовими здібностями, зі сприятливими можливостями, пропонованими 

соціальними ролями.  

На соціальному рівні ідентифікацію можна визначити як особистісний конструкт, що 

відображає внутрішню солідарність людини з соціальними, груповими ідеалами і 

стандартами, які сприяють людській визначеності щодо поділу світу на собі подібних і не 

схожих на себе. 

Ідентифікація є способом тотожності, хоча і неповної. Вона відбувається за 

допомогою певних критеріїв, які для особи є життєво важливими. До таких критеріїв, на 

думку української дослідниці І.Старовойтової [2; 182–192] можна віднести: спільні ідейно-

політичні інтереси, економічні інтереси (ведення бізнесу, спільне виробництво суспільних 

благ), духовно-ідеологічні інтереси (близькість світоглядних поглядів, релігійних 

переконань, конфесійної приналежності чи членство в релігійних громадах), національна, 

етнічна спільність, спільність моральних норм та взірців поведінки. Спільними для 

вищезгаданих критеріїв є те, що вони в якості ідентифікатора виступають важливими 

факторами внутрішньо групової єдності, способу життя. Вони об’єднують людей, створюють 



їм відчуття захищеності, колективної співучасті, потрібності, позбавляють почуття 

самотності. В українській соціологічній думці велика увага приділяється таким суб’єктивним 

критеріям ідентифікації як: фіксація почуття приналежності, причетності до тих чи інших 

спільнот. Ідентифікація – процес поміщення свого «Я» в систему соціально конструйованих 

категорій. Як підкреслює американський соціолог П.Бергер [3], люди будують свої 

ідентичності з матеріалу тієї культури, в якій вони живуть. 

Здійснивши аналіз концептуальних підходів до визначення поняття ідентифікації ми 

приходимо до висновку, що ідентифікація – соціально-психологічний процес ототожнення 

індивідом себе з іншою людиною, соціальною групою чи спільнотою, який допомагає йому 

успішно оволодівати різноманітними видами соціальної діяльності, набувати певних 

соціальних ролей і статусів, засвоювати і перетворювати соціальні норми і цінності. Це 

також ототожнювання кимось однієї людини з іншою, їх здібностей або ототожнювання 

здібностей людини з вимогами, які висуваються до неї якоюсь соціальною роллю. 

Поняття релігійної ідентичності та процесу ідентифікації досить широко розглядається 

в працях таких українських дослідників, як О.Сєвєкіної та Л.Рязанової [4], які вважають, що 

релігійні ідентичності утворюються на ґрунті появи в релігії тенденцій нігілізму, плюралізму 

й націоналізму, які переплітаються між собою. Для процесу розуміння релігійної 

ідентичності вони пропонують звернутися до розгляду конфесійної структури країни, яка 

організовує будову релігійності населення і надає їй цілісності. На їхню думку, 

приналежність до конфесії означає процес ідентифікації особистості з цінностями і нормами 

релігійної поведінки певної людської групи; це рівновага між традицією (збереженням 

старого) та інновацією (сприйняттям нового). Структура віддзеркалює внутрішню єдність 

цього процесу (ідентифікації), який дозволяє їй здійснюватися у часі (розвиватися) і 

зберігати само тотожність [5; 305]. За конфесійною приналежністю вони виділяють два 

основні типи релігійних ідентичностей: 

 Традиційний (православ’я), з яким себе ідентифікує 90% населення України 

 Нетрадиційний (протестантизм, буддизм та інші східні релігії, секти, іслам). 

О.Сєсєкіна та Л.Рязанова дають також характеристику процесу ідентифікації кожного з 

означених типів ідентичностей. Так вони вважають, що для православ’я характерним є 

колективна ідентифікація, храмове, родинне та общинне християнство, а для нетрадиційного 

типу релігійних ідентичностей характерним є те, що процес ідентифікації тут відбувається на 

індивідуальному рівні. При цьому вплив нетрадиційної релігійної громади має суттєве 

значення. Для нетрадиційної ідентичності характерні два види: провідний, що будується на 

основі проповідей та публічна чи місіонерська релігійна ідентичність («ходіння в народ»). 



Крім того вони виділяють ще один тип релігійної ідентичності – це екуменісти, які 

намагаються встановити взаєморозуміння між християнами і нехристиянами, поміж 

лідерами церков різних конфесій, їхнє зближення, обєднання і створення на їхній базі 

Всесвітніх універсальних релігій і церков. 

На їхню думку ( і з ними не можна не погодитись), не залежно від типу, релігійні 

ідентичності формуються на межі конфесійної приналежності і віри людей. 

Заслуговують на увагу моделі релігійної ідентичності, характерні для сучасної молоді, 

запропоновані українським соціологом Л.Скоковою [6].  Ці моделі вона визначає на основі 

аналізу автобіографічних повідомлень. Першим видом є модель глибинної релігійної 

ідентичності для якої характерна усвідомлена потреба у зв’язку з Богом, сприйняття Бога і 

віри як центральних і невід’ємних елементів особистісної картини світу. Для неї 

притаманним є саме самостійний вибір і поступовість, дедалі глибше проникнення у сутність 

речей, праця над собою, усвідомлення своїх життєвих цілей, розуміння спілкування з Богом 

як самостійної потреби, намагання діяти відповідно до обраної системи цінностей. 

Другим видом є модель критичної релігійної ідентичності для якого характерним є 

постійні пошуки сенсу життя, зіставлення положень різних релігійних і філософських учень, 

випрацювання для себе певної індивідуальної (еклектичної, можливо, синкретичної) системи 

цінностей, світогляду. Становлення такої моделі релігійної ідентичності відбувається, як 

правило, у межах інтенціонального біографічного процесу, формування світогляду триває за 

постійної участі процесів рефлексії, індивіди часто виокремлюють певні етапи свого 

духовного розвитку. Їхня поведінка узгоджується на цьому етапі життя з випрацюваною 

системою цінностей і переконань. На нашу думку, до такого типу можна віднести людей, які 

в своїх ідентифікаційних практиках коливаються між вірою і невір’ям та вільнодумців для 

яких характерним є критична оцінка різноманітних релігійних та ідеологічних систем. 

Третім видом є модель ситуативної / афіліативної релігійної ідентичності. Для 

цього типу є характерним намагання розв’язати нагальні життєві проблеми з допомогою 

звернення до віри, а також участі у спільних релігійних практиках. Спілкування з Богом, 

спілкування з однодумцями з віри створюють надійний символічний захист від 

повсякденних проблем, труднощів у кризовій біографічній ситуації. Саме для цієї моделі 

характерна ситуація майже одномоментного релігійного «навернення», прозріння, 

перевороту у свідомості, відчуття початку зовсім іншого, нового етапу життя. 

Така типологія є досить цікавою саме з погляду на те, що  наприклад, вид ситуативної 

релігійної ідентичності важко віднести до традиційного поділу: переконаний віруючий, 

емоційний віруючий, обрядовий віруючий, той, що коливається між вірою та невір’ям, 

атеїст. Моделі релігійної ідентичності Л,Скокової розкривають шлях людини до релігійних 



переконань, те, за допомогою яких практик вони прийшли до усвідомлення себе віруючою 

людиною. 

Зазначимо, що сучасне розуміння релігійної ідентичності не є всесторонньо 

розробленим і сталим в соціально-гуманітарних науках. В сучасному релігієзнавстві 

вироблене наступне визначення: релігійна ідентичність – категорія релігійної свідомості, 

змістом якої виступає усвідомлення причасності до ідей і цінностей, котрі в даній культурі 

прийнято називати релігійними, а також усвідомлення приналежності до конкретної форми 

релігії і релігійної групи [7; 863]. Таким чином, поняття релігійної ідентичності включає в 

себе як загальне релігійне самовизначення людини, так і конкретну форму конфесійної 

ідентичності. Релігійна ідентичність є способом усвідомлення своєї духовної орієнтації в її 

співвідношенні з іншою формою духовності. 

Релігійна ідентичність може бути індивідуальною та груповою. Індивідуальну 

релігійну ідентичність індивід набуває в процесі соціалізації, включення людини в систему 

певних конфесійних відносин, а також через сприйняття і внутрішнє усвідомлення та 

засвоєння релігійних ідей, норм, цінностей. Результатом цього процесу є релігійний досвід 

особистості, що конкретизується в релігійній ідентичності. Індивідуальна релігійна 

ідентичність визначається як суб’єктивна приналежність до групи, котра має наступну 

структуру: «індивід (суб’єкт) – приналежність – група», або іншими словами, як 

суб’єктивне переживання індивідом своєї приналежності до релігійного співтовариства. 

В колективному типі ідентичності суб’єктом усвідомлення виступає група. Такий 

тип ідентичності формується, насамперед, в процесі співставлення з іншими конфесійними 

групами, що створює певну, характерну для цієї групи, релігійну картину світу. Ці уявлення 

дають можливість людині чи групі спів ставляти себе з наявними культурними релігійними 

парадигмами і інтегруватися в певну релігійну традицію. 

Релігійна ідентифікація безпосередньо пов’язана з інтегративною функцією релігії – 

здатності релігії бути засобом ідейного об’єднання, згуртування мас, індивідів та інститутів, 

спільністю єдиної віри, догм, сповідання. Релігійна інтеграція за ознакою єдиного 

віросповідання може, зокрема виступати соціальним знаком, «міткою», за допомогою яких 

віруючий співвідносить себе зі спільністю. Тобто, через релігію особа включає себе в окрему 

соціальну групу, ідентифікує себе з нею. Ця релігійна ідентифікація може мати не лише 

індивідуальний характер, а й поєднуватися з усвідомленням етнічної чи національної 

належності. Релігія як соціальний ідентифікаційний знак має значення не лише для 

віруючих, релігійної спільноти чи групи, а й для суспільства загалом. 

В переліку ідентифікаційних форм ідентифікації модерн відводив релігії другорядну 

роль. Але в індустріальних суспільствах вона має досить розвинені адаптативні можливості і 



разом з тим зберігає свої базові основи. Релігії сьогодні відіграють більш значиму роль в 

ідентифікаційних механізмах, ніж це було в середині ХХ століття. Це пов’язано, насамперед, 

з крахом тих міфологій, котрі в суспільстві модерну були покликані забезпечувати 

мобілізацію мас на досягнення сформульованого прогресизмом ідеалу. Розглядаючи релігію 

як одну з важливих інституційних форм соціального конструювання реальності, ми 

приходимо до розуміння вирішального значення в її природі процесів ідентифікації. 

Релігійна ідентифікація виникає в індивіда на основі внутрішньої потреби реалізувати 

самого себе через демонстрацію своїх релігійних переконань та ціннісних орієнтацій. Ця 

демонстрація релігійних переконань відбувається за допомогою безпосередньої участі в у 

різноманітних культових діях, богослужіннях, паломництва. Саме на основі схожості чи 

відмінності в релігійних переконаннях відбувається процес причислення себе до релігійної 

групи, прийняття її цілей та цінностей, усвідомлення цілісності та формування відчуття «ми» 

та протиставлення і формування відчуття «Вони». В структурі релігійної ідентифікації 

можна виділити наступні складові компоненти: 

 знання, уявлення про власну релігійну групу і усвідомлення себе її членом; 

 оцінка якостей власного релігійного напрямку, його значимості в світовій і 

локальній системі координат; 

 релігійний зв'язок, що заснований на усвідомленні внутрішньої потреби в єднанні 

з Богом; 

 релігійні цінності, що є базовими при характеристиці релігійної спільноти та 

віросповідного напряму; 

 релігійні переконання; 

 релігійні практики. 

Таким чином, саме завдяки процесу релігійної ідентифікації у особистості формується 

її світоглядне самовизначення, становлення релігійної свідомості і  саме в релігійних 

практиках проявляється рівень релігійності. Релігійна ідентифікація – це співвіднесення себе 

з певною релігійною групою, яке ґрунтується на схожості світоглядних орієнтирів, 

спільністю єдиної віри, сповідання, яке базується на формуванні відчуття «Ми» та «Вони». 

Ідентифікація є складним пізнавальним процесом визначення причетності індивіда до певної 

спільноти, вона виступає необхідною умовою диференціації і створення солідарних відносин 

соціальних груп. Зміст ідентифікації – виявляти себе в суспільстві в широкому розумінні, в 

різних його структурах, ввести себе в якості суб’єктивно-значимого у відповідний колектив, 

в рамках якого він і набуває свою суб’єктивність. Людина може ототожнювати себе з 

певними іншими, приймаючи цінності іншого і формуючи себе відповідно до них або 

створювати свій власний образ, намагаючись його притримуватись. 



Література  

 

1. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - М., "Прогресс", 1996. - 344 с. 

2. Старовойтова І.І. Ідентифікація як соціальний процес // Мультиверсум. Філософський 

альманах: Зб. наук праць. Відп. ред. В.В. Лях. – Вип. 1. – К.: Стилос, 1998. 

3. Berger P/ The Sacred Canopy.  Elements of Sociological Theory Religion. / P. Berger New 

York., 1967.p 

4. Рязанова Л. Лекція 12. Релігія та релігійність: теоретико-соціологічні  проблеми // 

Культура - суспільство - особистість. - К., 2006. - С. 363-389.  

5. Сціокультурні ідентичності та практики  під ред. А. Ручки. – К:. Інститут соціології 

НАН України, 2002. – 315 с. 

6. Скокова Л. Релігійна ідентичність в автобіографічних повідомленнях молоді: спроба 

соціологічної інтерпретації / Л. Скокова //Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2003 

№2 

7. Религиоведение. Энциклопедический словарь М Академический проект 2006 

 


