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ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 
ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

сучасна соціокультурна реальність наскрізь пронизана віртуальністю. 
віртуальне середовище, послуги та технології інтернету дозволяють корис-
тувачам різних переконань, різного походження й рівня освіченості встанов-
лювати контакт один з одним і об’єднуватися у співтовариства. у той же час, 
у подібному середовищі виникають проблеми ідентифікації та анонімності 
користувачів, які ставлять під сумнів їх здатність розуміти свою життєдіяль-
ність (як приватну, так і професійну) і розпоряджатися нею у віртуальному 
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середовищі, де виникають нові норми. усе це піднімає важливу проблему 
ідентичності людини в умовах віртуальної реальності.

в інформаційному середовищі людина стикається з декількома видами 
ідентичності, які піддаються позитивним і негативним змінам під впливом 
інформаційно-комунікаційних технологій. комп’ютери накопичують знання, 
створюють профілі, здійснюючи внесок в ідентичність користувача, який не 
підозрює про ці профілі і про те, як вони впливають на його ідентичність. 
це суттєво впливає на позитивну свободу індивіда, оскільки світ, з яким він 
взаємодіє, вже обраний для нього.

відтак, вочевидь однією з визначальних цінностей, яка притаманна 
суб᾽єктам інформаційної культури віртуального світу є свобода у різнома-
нітних її проявах − інформаційному, екзістенційному, діяльнісному, іденти-
фікаційному, культурному тощо.

віртуальне середовище є джерелом свободи, яка, завдяки своїй гнучкос-
ті дозволяє людині переміщуватися у будь-якому напрямку. таким чином, 
віртуальність розширює простір, у якому можуть залишитися люди, у той 
час, коли відбувається розширення можливостей кожної окремої людини. 
водночас, така гнучкість обмежується тому, що надзвичайно ускладнює 
мобільність і соціальні відносини людей, певним чином трансформує, а ін-
коли навіть і деформує людську ідентичність. отже, свобода у віртуальному 
просторі має двоїстий характер і як у світі реальному обмежена технічними 
можливостями користувача, його культурним рівнем тощо. 

свобода у віртуальному просторі має прояви уявності та ілюзорності, 
оскільки віртуальна реальність − це нова взаємодія людини і комп’ютера, 
коли людина отримує повну свободу дії у середині віртуального часопрос-
тору і поступово втрачає межу між світом реальним та ілюзорним. Пробле-
ма полягає в тому, що людина може почати діяти у реальному житті за тими 
«законами», які існують у віртуальному просторі, порушуючи моральні та 
правові норми, культурні традиції. 

така віртуальна свобода може впливати на переформатування ідентич-
ності людини, а у випадку з молоддю − на її формування. у віртуальному 
просторі особистість може набувати «нових ідентичностей» залежно від 
сегментів цього необмеженого світу, що відповідно обумовлює особливості 
її інформаційної культури. науковці стверджують, що особистісна ідентич-
ність з константної – ідентичності «на все життя» – перетворюється на 
змінну величину – ситуативну ідентичність «на певний час». 

виходячи з цього, рисами трансформованої ідентичності віртуальної 
людини є процесуальність, фрагментарність, варіативність та адаптивність, 
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актуалізовані сучасними культурно-соціальними процесами, які є виражен-
ням трансформації сутнісних ознак ідентичності (цілісності, стабільності, 
спадковості).

у віртуальному світі людина може набувати штучну ідентичність, «екс-
периментувати з ідентичностями», перевтілюючись в залежності від правил 
та норм віртуальної реальності. у «віртуальних спільнотах», які створює 
інтернет, ідентичність зводиться до химерних умовних знаків, на зразок 
прізвиська («nick-name») або піктограми зі стандартного набору. така ігро-
ва ідентичність, коли індивіди не закріплюються за певними культурними 
зразками та традиціями, а вільно змінюють їх подібно до масок, залежно від 
конкретної комунікативної ситуації, при її перетворенні на домінанту осо-
бистості, може ускладнити як процес її культурної самоідентифікації, так, 
через це, і поглибити кризу культурної ідентичності, яка становить загрозу 
культурному буттю людини. Посттрадиційна культура в цілому пропонує 
широкий спектр готових зразків і стилів поведінки. люди вибирають на 
символічному ринку необхідні зразки й намагаються імплантувати їх у тка-
нину свого повсякденного життя.

таким чином, свобода у суб᾽єктів «віртуальної інформаційної культу-
ри» набуває різноманітних форм й реалізується безліччю засобів. відпо-
відно свобода не повинна переростати у анархію й має підкріплюватися 
такою важливою цінністю як відповідальність учасників віртуального 
простору. 

Знаходження у соціальних мережах та інших сферах віртуальної ре-
альності є привабливим для людини анонімністю і відчуттям безпеки, 
захищеністю від зовнішнього контролю та загальноприйнятих норм, від-
чуттям необмеженої свободи та розкутості, відсутністю цензури, можли-
вістю одночасно займати декілька різних позицій, спілкуючись з різними 
людьми. у процесі взаємодії у віртуальному середовищі в особистості 
з’являється велика можливість виборів – залишатися самою собою, гово-
рити від імені певного аспекта своєї особистості, прийняти вигадані інди-
відуальності чи залишатися повним анонімом або взагалі людиною-неви-
димкою. тобто анонімність збагачує можливості самопрезентації людини, 
надає їй можливість не лише створити бажане враження про себе, але 
й бути тим, ким вона бажає, конструювати ідентичність за власним вибором 
і не одну. така множинність ідентичностей, обумовлена анонімністю, зна-
чно урізноманітнює рольові моделі інтеракцій у віртуальних соціальних 
мережах. 
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