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Анотація. У статті розглядаються зміни в ідентифікаційних стратегіях 

сучасної доби, обумовлені формуванням масової культури. Аналізується 

евристичний потенціал поняття «стереотип» для розуміння специфіки 

процесу ідентифікації, роль стереотипних образів масової культури у 

конструюванні ідентичності. Розкриваються соціокультурні функції іміджу 

як універсального способу буття людини  в культурі, механізму соціалізації, 

соціальної адаптації та самоідентифікації. 

Ключові слова: ідентичність, ідентифікаційні стратегії, масова 

культура, стереотип, імідж. 

Abstract. This paper examines changes in the identification strategies of the 

modern era conditioned by forming of mass culture. We analyze heuristic potential 

concept of "stereotype" for the understanding of the process of identification, the role 

of the stereotypical images of popular culture in the construction of identity. Reveals 

the social and cultural functions of image as a universal mode of human existence in 

the culture,mechanism of socialization, social adaptation and self-identity. 
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Вступ. Сучасну добу характеризують як час динамічних соціальних змін, 

протиріч між глобальною та локальними культурами, котрі намагаються 

зберегти свою самобутність, утвердження  масової культури. У цій ситуації 

особливої гостроти набуває проблема адаптації людини до нових 

соціокультурних реалій і одночасно збереження цілісності її внутрішнього 

світу. Проблема самовизначення людини у «плинній сучасності» висувається в 

ранг головних філософських тем.  

Сучасна людина приречена на «пошук себе» в умовах відносності 

географічних, історичних, культурних кордонів. На відміну від людини 

традиційної культури, вона втрачає «грунт» у вигляді традицій, укоріненості в 

етно-національній спільноті.  В умовах домінування масової культури 

свідомість людини набуває рис дискретності, фрагментарності, «мозаїчності». Її 

ідентичність під впливом маніпулятивних технологій стає складним 

утворенням із суперечливою внутрішньою структурою. Докорінних змін 

зазнають ідентифікаційні стратегії та механізми ідентифікації, котрі 

відображають суголосні нашому часу зміни у співвідношенні біологічного та 

соціального, суспільного та особистого, типового та самобутнього, «іншості» та 

одноманітності. Особливої актуальності у цьому плані набирає аналіз 

ідентифікаційних стратегій, використовуваних массовою культурою. 

Говорячи про масову культуру, більшість дослідників відзначає, що 

однією з її провідних форм є «індустрія формування іміджу», котра продукує 

«штучно створювані образи («імідж») та стереотипи» [5, с. 20-22].  

 Проблема стереотипу та іміджу в контексті ідентифікації особистості 

була поставлена З. Фройдом та К.Г. Юнгом, котрі відкрили роль 

«безсвідломого», «колективного безсвідомого», архетипів у формуванні 

образів, котрі формуються в індивідуальній та масовій свідомості. Значний 

внесок в дослідження вказаної проблеми зроблений працями Е. Фромма,  Д. 

Міда, В. Ліппмана, Г. Теджфела. Соціальні аспекти образу в контексті процесів 

ідентифікації та соціалізації досліджували П. Бергер, Ж. Бодрійяр, П. Бурдьє, Т. 



Лукман, С. Московічі. В останні роки корпус досліджень  з вказаної 

проблематики поповнився працями російських дослідників Г. Тульчинського, 

Г. Почепцова,  О. Перелигиної, В. Горчакової, І. Черемушнікової, українських 

вчених Н. Черниш, М. Махнія, Т. Журженко, О. Кісь та багатьох інших. 

 Разом з тим, у більшості досліджень проблема взаємозв’язку та взаємодії 

тієї соціокультурної і соціально-психологічної реальності, котра відображена в 

поняттях «стереотип» та «імідж», розглядається безвідносно до масової 

культури, яку нерідко звинувачують у формуванні «одновимірної» людини. 

Однак сучасна масова культура значною мірою відрізняється від тієї, котра 

була об’єктом аналізу прихильників елітистських теорій її походження або 

філософів Франкфуртської школи. Саме це й обумовлює актуальність 

дослідження однієї з найбільш поширених ідентифікаційних стратегій сучасної 

масової культури. 

Мета даної статті – засобами сучасного соціально-філософського дискурсу 

розкрити специфіку ідентифікації особистості в контексті ідентифікаційних 

стратегій масової культури. 

Зазначена мета передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань: 

– розкрити евристичний потенціал поняття «стереотип» для розуміння 

специфіки процесів ідентифікації в умовах масової культури; 

– розглянути особливості ідентифікаційної стратегії маскульту, котра 

ґрунтується на притаманній йому тенденції до уніфікації та стандартизації; 

– визначити специфіку взаємодії стереотипу та іміджу в процесі 

формування 

ідентичності; 

– розкрити можливості творчої самореалізації людини в процесі 

конструювання власного іміджу. 

Слово «стереотип» (від грець. «твердий відбиток») походить з 

типографської лексики, де воно ще у XVIII ст. використовувалось для 

позначення форми для друкування відбитків, кліше для друкарських машин. У 

науковий обіг поняття «стереотип» було запроваджене в американським 



журналістом та політологом В. Ліппманом, котрий  у 1922 р. опублікував 

книгу «Суспільна думка». За допомогою цього поняття він  описував метод, за 

допомогою якого суспільство намагається категоризувати людей. Дослідник 

виділяв чотири аспекти стереотипів: 

1. Стереотип завжди простіший за реальність – найскладніші 

характеристики стереотип вкладає у два-три речення (всі блондинки – дурепи).  

2. Стереотипи формуються не на основі особистого досвіду, а 

сприймаються як незаперечні істини, освячені авторитетом оточення, ЗМІ тощо 

(ідеальна жінка – це блондинка з блакитними очима, довгими ногами і 

параметрами ляльки Барбі). 

3. Стереотипи завжди більшою чи меншою мірою хибні, оскільки вони 

приписують конкретній людині риси, котрими вона має володіти в силу своєї 

приналежності до певної групи (молоді люди легковажні, а старші – 

консерватори). 

4. Стереотипи за своєю переконливістю сильніші за реальність: навіть 

пересвідчившись у тому, що стереотип не відповідає дійсності, людина не 

відмовляється від нього, а вважає, що має справу з винятком, котрий лише 

підтверджує правило (зустрівши високорослого китайця, ми тим не менш 

залишаємось у переконанні, що всі китайці невеликі на зріст).  

Ліппман висловив думку про те, що стереотипи є виявом об’єктивної 

функції взаємодії людини з оточуючою дійсністю, «картинками у голові», котрі 

рятують людину від  складності світу. Він порівнював стереотипи з 

кристалами, в котрих сконцентровані і закарбовані суспільні думки та настрої. 

Вони створюються шляхом простого повторення зв’язки «властивість-група» 

або «властивість-людина». Стереотипи формуються  на основі обмеженого 

минулого досвіду або обмеженої інформації і найчастіше фіксують другорядні 

ознаки об’єкта. В силу своєї «економності» для свідомості вони сприяють 

суттєвому скороченню процесу пізнання та розуміння того, що відбувається, 

прискорюють процес прийняття рішень, скорочуючи його до автоматичної 



реакції. За Ліппманом, стереотипии являють собою головний «розумовий 

матеріал», на котрому вибудовується масова свідомість. 

У масовій культурі широко представлена ідентифікаційна стратегія, яка 

ґрунтується на стереотипних образах і яка поширюється за допомогою 

«індустрії свідомості» –  кіно, телебачення, літератури маскульту, реклами. Як 

приклад, можна згадати галерею гендерних стереотипів, створену масовою 

культурою. Колись послідовники К.Г. Юнга стверджували, що в традиційній 

культурі сформувались чотири архетипи жінки, які символізуються чотирма 

богинями: Герою, Артемідою, Афродітою й Афіною. У сучасній масовій 

культурі запропоновано значно ширший діапазон гендерних стереотипів. 

«Щаслива домогосподарка» «Турботлива матуся» «Жертва» «Богиня» 

«Прикраса» «Сама природа» «Дика кішка». Незважаючи на уявну 

різноманітність цих образів, вони  відображають ті риси, які пов’язані з 

культурними архетипами і складають традиційний канон жіночності, осердя 

якого – інтуїція, емоційність, залежність, підлеглість, пасивність, виваженість, 

миролюбність, лякливість, мінливість, фізична слабкість, орієнтація на сім’ю та 

дім, жертовність, тілесна краса, сексуальна чуттєвість [4].  

А. Моль у своїй праці «Соціодинаміка культури» висловлює думку про те 

сучасне суспільство, котре він називає «інтелектуальним», страждає від 

надлишку інформації та від всевладдя масової комунікації. На його думку, 

надлишок інформації придушує здатність до творчості, а масова комунікація 

деформує зв'язок між різними елементами культури. Людина стає подібною до 

«порожньої посудини», котра може наповнитись будь-яким змістом залежно від 

контексту. «Мозаїчна» культура породжує «мозаїчну людину», котра не здатна 

створити ні цілісний й образ світу, ні підтримувати хоча б відносну цілісність 

свого внутрішнього світу, свою самоідентичність [6, с. 347-363].  

У цій культурі відбувається штучне створення стереотипів як 

інформаційних матриць. Галерея стереотипів, пропонованих масовою 

культурою,  звільняє людину від необхідності творити свою ідентичність, 

пропонуючи їй широкий вибір готових зразків для наслідування. Діапазон 



запропонованих стереотипів настільки широкий, що людина може нескінченно 

примірювати їх, не досягаючи відчуття гармонії з самою собою. 

Е.Тоффлер вважав, що з запропонованих маскультом стереотипів людина 

складає «конфігуративне» або «модульне» Я, котре не задовольняє портеби у 

самореалізації «цілісної» людини [8, с.14]. Нерідко такі стереотипні образи не 

узгоджуються з істинним Я людини і перетворюються на маску. Таку ситуацію 

неспівпадіння  зображає А. Кончаловський у своєму фільмі «Глянець». Героїня 

фільму Галя «примірює» на себе образ Грейс Келлі – колишньої американської 

актриси, котра стала принцесою Монако. Однак цей образ стриманої, 

вишуканої, аристократичної красуні існує лише тоді, коли героїня завмирає у 

фотографічній нерухомості, і руйнується, коли вона починає рухатись або 

говорити. За своїм габітусом –  поведінкою, жестами, розмашистою ходою, 

манерою говорити –  Галя, як і раніше, залишається дівчиною з провінції, а не 

монакською принцесою [3, с. 80-81].  

Однак поруч з таким «невільницьким» відтворенням штучно створених 

стереотипів існує й інший шлях конструювання власної ідентичності – шлях 

творчий. Сучасна людина креативна, схильна виявляти свою свідомість і 

здатність до рефлексії, скептично та іронічно ставиться до численних 

пропозицій «індустрії свідомості» і слідуючи логіці «епохи видовищ» 

перекомбіновує їх за власним сценарієм. Як видається, саме цей шлях 

пов'язаний з поняттям імідж. 

Воно походить від латинського слова imago – «образ», котре повя’зане з 

іншим латинським словом – imitate, тобто «імитувати», «відтворювати». Однак 

в сучасній мові воно наділяється такою місткістю та багатозначністю, що його з 

повним правом можна віднести до категорії багатокультурних символів. Образ, 

мотив, роль, амплуа, маска, типаж, мода, установка, фасад, репутація, 

лицедійство, прогнозоване очікування – це ще далеко не повний реєстр смислів 

цього поняття  [1, с. 5]. Воно пов’язане з теорією психоаналізу, де «імаго», за 

К.Г. Юнгом,  означало ідеальний образ, котрий вибірково спрямовує 

сприйняття одним  суб’єктом іншого. Згодом це слово стали використовувати 



для характеристики різних аспектів соціального життя. Американський 

економіст К. Болдінг розглядав імідж як ключ до розуміння когнітивної 

структури, котра моделює людську поведінку, як символічний образ суб’єкта, 

котрий створюється в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії [10].  

Отже, соціокультурні функції іміджу пов’язані зі «сприйняттям мене 

іншими», з тим враженням, котре справляється за посередництвом образу, а 

також з поняттям соціальних ролей. 

Імідж – універсальний спосіб буття людини в культурі та постійний процес 

репрезентації одиничної особистості або групи у смисловому полі своєї епохи 

за допомогою тілесно-знакових об’єктивацій [11, с. 45-58]. Імідж розглядається 

як механізм соціалізації, соціальної адаптації, самоідентифікації. Е. Фромм 

вважав, що здатність адаптуватись до соціокультурного середовища 

виявляється саме як здатність уподібнитись до певного образу. У кожному 

суспільстві існує механізм відбору та поширення соціально-корисних іміджів, 

котрі пов’язані з культурно-смисловою домінантою. Через іміджі відбувається 

актуалізація необхідного для даної спільноти соціально-культурого досвіду. 

Засвоєння культурного коду гарантує індивіду приналежність до певної 

культурної спільноти та забезпечує його включенсть у заданий цим кодом 

культурно-історичний універсум [9, с. 26]. Імідж існує як свого роду соціальна 

модель, котра виробляється колективними зусиллями усіх членів соціальної 

групи і стає конвенційною матрицею. Він являє собою одну з найбільш ранніх 

та природних соціальних практик, котра має широкі виражальні можливості 

для створення власного образу.  

Таким чином, і стереотип, і імідж виступають елементами 

ідентифікаційної стратегії. Однак між ними існують і певні відмінності.  

Різниця між ними полягає, зокрема, в характері формування образу.  

Стереотип зводить явище до мінімуму рис, спрощуючи та гіпертрофуючи 

деякі з них.  

Створення іміджу – це мистецтво, вміння знайти та виразити метафору 

(грецьк. metaphora – переніс), здійснити переніс властивостей одного предмета 



на інший за принципом їхньої схожості або за контрастом, спосіб поглиблення 

виразу значення. Метафора дозволяє поглибити знання про світ і про самих 

себе, відкрити у цьому знанні нові відтінки.  

Стереотип – це більшою чи меншою мірою постійна «формула», котра 

зберігається незмінною протягом тривалого часу.  

Імідж, на відміну від стереотипу, є більш пластичним, рухомим, гнучким, 

він чутливо реагує на зміну ситуації, легко пристосовується до відповідних 

смаків та потреб. Імідж плинний, текучий, він швидко «народжується» і швидко 

«вмирає», щоб постати в новій формі. 

Стереотип може змінюватись лише внаслідок багаторазового і досить 

болісного зіткнення з реальністю. Його руйнування, як правило, є наслідком 

кардинальних змін світогляду. 

Стереотип є простим за своєю структурою та одноманітним за змістом. 

Імідж складний, він потребує співучасті, доосмислювання, оскільки  

заснований на емоціях, уяві.  

Стереотип розрахований на сприйняття всіх, імідж – окремих осіб або 

груп.  

Однак незважаючи на ці відмінності, імідж та стереотип взаємопов’язані та 

взаємообумовлені: стереотип закладається в основу іміджу і є своєрідним 

провідником для його сприйняття. У певному розумінні стереотипізація є 

основою технології конструювання іміджу. Стереотип необхідний для 

подолання бар’єрів сприйняття – інакше сам стереотип може стати таким 

бар’єром.  

Так, наприклад, телеглядачі численних кулінарних шоу, які останнім часом 

заполонили ефір, позитивно реагують та ті образи жінок-телеведучих, котрі 

відповідають стереотипу турботливої домогосподині, люблячої матері, уважної 

дружини. Образ охоронниці домашнього вогнища створюється за допомогою 

відповідних декорацій, візуальних компонентів – простої зачіски, одягу, манери 

поведінки. Пожвавлюють цей стереотипний образ діти, котрі заглядають на 

кухню, щоб поласувати матусиними кулінарними шедеврами. Саме цей 



стереотип полегшує сприйняття іміджу телеведучої. Якщо ж героїня програми 

з’являється на екрані з яскравими довгими нігтями, у декольтованій сукні з 

вишуканою біжутерією, то незважаючи на зміст передачі її образ, який не 

вкладається у стереотипні уявлення про турботливу домогосподиню, буде 

бар’єром для сприйняття глядачів. Отже, саме стереотип задає вектор 

створення іміджу, і якщо імідж суперечить стереотипу, то це створює проблеми 

його створення і сприйняття. 

Імідж – це збірний образ персони, котрий транслюється назовні. Він може 

бути спонтанним або штучно вибудуваним, може співпадати з самовідчуттям 

людини або бути симулякром. Прикладом штучно створеного іміджу є образ 

Мадонни, котрий американський спеціаліст у сфері засобів масової інформації 

Д. Рашкофф називає «витвором мистецтва перформансу»,  комбінацією різного 

роду культурних провокацій. Створюючи свій сценічний образ, співачка 

втілювала в ньому всі етапи сексуальної революції від 80-х до 90-х років: 

вулична «пацанка» в «Holiday» («Вихідний»); дівчина, увішана діамантами в 

«Material girl» («Матеріальна дівчина»); зухвала героїня «Papa, don’t preach» 

(«Тату, досить проповідувати») в роки, коли сексуальну революцію намагались 

«замкнути у комірчину», прихильниця субкультури геїв та трансвеститів у 

«Vogue» («Мода») [7, с. 141].  

Плюралізм сучасної культури призвів до розмивання системи цінностей та 

універсалій, котрі складають її ядро. Це, своєю чергою, обумовило девальвацію 

тих нормативних – ідеальних – образів, котрі виступали духовно-моральним 

орієнтиром в процесі ідентифікації особистості. Якщо раніше пріоритетом у їх 

формуванні  виступала еліта, то «повстання мас» дозволило включитись у цей 

процес новим соціальним групам, котрі раніше не мали можливості 

«просувати» свої типові іміджі. Польський дослідник З. Мелосик зазначає: 

«Медіа-імідж замінює нам ідеал, а симпатичні люди з телеекранів – героїв» [12, 

с. 33].   

Вдало сконструйований  імідж є максимальним проявом у зовнішньому 

образі індивідуальності, являє собою реалізацію «проекту Я», дозволяє 



наблизитись до свого «ідеального Я». «Ми виростаємо не лише зі старого 

одягу, а й з минулих образів самих себе, котрі час від часу необхідно 

оновлювати або повністю перебудовувати. Більше того, зіграти в житті свою 

найкращу роль – роль себе істинного – не лише жадана мрія, а й призначення 

особистості, котра розвивається», - вважає російська дослідниця В. Горчакова 

[2].     

Висновки. Становлення ідентичності сучасної людини відбувається в 

ситуації протистояння між Я, котре є продуктом власних творчих пошуків та 

зусиль індивіда, та Я, котре набувається легко – шляхом запозичення та 

копіювання стандартів, запропонованих масовою культурою. Масова людина – 

це значною мірою продукт «масової зборки» однотипних ідентичностей. Вона 

формується під впливом готових форм – поведінки, реакцій, суджень, 

принципів, цінностей і являє собою мозаїку фрагментів різних 

ідентифікаційних шаблонів. Примірюючи на себе ці стереотипні образи, 

людина ототожнює себе з ними, вливається в анонімний натовп і 

перетворюється на das Man (М. Гайдеггер). у цьому випадку вона постає як 

позбавлений суб’єктності ноумен, котрий залежить від зовнішніх умов, які 

обумовлюють його існування. Однак звільнившись від цієї залежності, свідомо 

та цілеспрямовано вибудовуючи свою «самість», людина здатна явити себе 

світові як феномень  

Отже, імідж – це знаково-символічна складова культури, в котрій 

відображена вся система відносин в суспільстві, сукупність ціннісних 

орієнтирів, особливості процесу самоідентифікації особистості. Успішна 

соціальна адаптація та самоідентифікація неможлива без віднайдення 

адекватного іміджу, конструювання якого передбачає поєднання базисних рис, 

котрі пов’язують індивіда з культурною традицією, і вільно обраних елементів, 

котрі відображають його індивідуальність. Мистецтво жити, як зазначають 

давні мудреці, полягає в тому, щоб одночасно бути художником і моделлю, 

скульптором і мармуром, лікарем і пацієнтом. Таким чином, умовою 

конструювання істинної ідентичності є відмова від слідування стереотипам, 



розхожим уявленням про те, яким слід бути, бажання створювати свій власний 

життєвій сценарій.  Творення  свого образу, самоідентифікація людини – це 

процес, котрий триває протягом усього життя і має свою специфіку, 

обумовлену соціокультурним контекстом. Моніторинг і аналіз  загальних 

тенденцій цієї динаміки та особливостей її індивідуальних проявів є одним з 

актуальних напрямів соціально-філософських та культурологічних досліджень. 
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