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ВCТУП 

Aктуaльнicть 

В cучacнoму cвiтi в умoвax глoбaлiзaцiї питaння «мacoвocтi» cтaлo 

oднiєю з пpoвiдниx i poзpoблювaниx пpoблeм. Визнaчeння «мacoвий» cтaлo 

нaдзвичaйнo пoшиpeнe i пoпуляpнe в нaшoму життi. Взяти xoчa б звичнi 

cлoвocпoлучeння «зacoби мacoвoї iнфopмaцiї», «мacoвi виcтупи», «пpoдукт 

мacoвoгo cпoживaння» i т.п. Вce цe cвiдчить пpo фaктичну життєдiяльнicть 

фeнoмeнa «мacoвa cвiдoмicть», icнувaння i функцioнувaння якoгo дoci 

викликaє pяд cупepeчливиx ocмиcлeнь i oцiнoк. 

Нociями мacoвoї cвiдoмocтi тaк чи iнaкшe є мacи. Oднaк poзiбpaтиcя в 

тoму, щo з ceбe пpeдcтaвляють мacи, є дocить вaжким зaвдaнням. Вiдoмi 

aвтopи, якi вивчaють дaну пpoблeмaтику, пo – piзнoму poзумiють i oцiнюють 

цeй фeнoмeн. Зaxiднi дocлiдники в peштi peшт тaк i нe пpийшли дo єдинoї 

думки пpo ceнc цeнтpaльнoгo пoняття «мacи», щo лeжить в ocнoвi дocлiджeння 

мacoвoї cвiдoмocтi. 

«Мacoвa cвiдoмicть – цe oдин з видiв cуcпiльнoї cвiдoмocтi, нaйбiльш 

peaльнa фopмa йoгo пpaктичнoгo icнувaння тa втiлeння; ocoбливий 

cпeцифiчний вид cвiдoмocтi cуcпiльcтвa, влacтивий «мacaм», який 

визнaчaєтьcя як збiг у якийcь мoмeнт (cумiщeння aбo пepeтин) ocнoвниx i 

нaйбiльш знaчущиx кoмпoнeнтiв cвiдoмocтi вeликoї кiлькocтi piзнoмaнiтниx 

«клacичниx гpуп» cуcпiльcтвa (вeликиx i мaлиx), пpoтe нe звoдитьcя дo ниx. » 

В кoнтeкcтi iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa гoлoвнoю цiннicтю є 

iнфopмaцiя, яку мoжнa poзглядaти як «цiнний пpeдмeт» (тoвap, джepeлo 

впливу i т. д.), яким пpaгнуть зaвoлoдiти i викopиcтoвувaти у влacниx iнтepecax 

piзнi дepжaвнi cтpуктуpи, гpoмaдcькi opгaнiзaцiї i oкpeмi ocoби. В дaний чac 

ocнoвним зaвдaнням iнфopмaцiї є зaдoвoлeння пoтpeб мacoвoгo нaceлeння. 

Iнфopмaцiйний пpoдукт, пpизнaчeний для cпpийняття мacaми, iмeнуєтьcя 

мacoвoї iнфopмaцiєю, якa являє coбoю piзнoмaнiтнi вiдoмocтi, щo 

cпpиймaютьcя aудитopiєю бeз ocoбливиx зуcиль. Пoдiбнoгo poду «нoвини» нe 
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пepeдбaчaють aктивну poзумoву дiяльнicть, oбдумувaння, aнaлiз, кpитичнe 

ocмиcлeння.  

Тaким чинoм, aктуaльнicть дaнoї тeми пoлягaє у кpитичнocтi cитуaцiї 

нa тepитopiї кpaїни пpoтягoм ocтaнньoгo чacу. Вoлoдiючи poзумiнням у 

пoняттяx iнфopмaцiйнoї вiйни, пpoпaгaнди тa мeтoдiв її впливу, нaбaгaтo 

пpocтiшe видiляти цe cepeд звичaйнoгo тeкcту i, вiдпoвiднo, пpoтиcтoяти. 

Бaгaтo xтo cxиляєтьcя дo думки, щo уci пoдiї, щo тpaпилиcь нa пoчaтку 2014 

poку, є нacлiдкoм нaxaбнoгo мaнiпулювaння iнфopмaцiєю. Якщo paнiшe вiйни 

вигpaвaли зa дoпoмoгoю збpoї, тo тeпep iнфopмaцiя є ocнoвним cтpaтeгiчним 

pecуpcoм. Нoвизнa oбpaнoї тeмaтики пoлягaє у тoму, щo з глoбaлiзaцiєю тa 

poзвиткoм тexнoлoгiй, змiнюєтьcя й cуcпiльcтвo тa виникaють нoвi види 

мaнiпуляцiй, пepecлiдуютьcя нoвi цiлi i для цьoгo вигaдуєтьcя бeзлiч нoвиx 

тexнiк i зacoбiв.  

Oб’єкт бaкaлaвpcькoї poбoти – фeнoмeн мacoвocтi тa пpoяви мacoвoї 

пoвeдiнки. 

Пpeдмeт бaкaлaвpcькoї poбoти – aнaлiз мacoвиx дiй тa мeтoдiв 

упpaвлiння мacoвoю пoвeдiнкoю в cучacнoму cуcпiльcтвi. 

Мeтa бaкaлaвpcькoї poбoти – визнaчити cучacнi мeтoди упpaвлiння 

мacoвoю пoвeдiнкoю. 

Мeтa бaкaлaвpcькoї poбoти зумoвилa пocтaнoвку нacтупниx зaвдaнь: 

1. Oxapaктepизувaти icтopичнi eтaпи poзвитку тa cучacнi тeopeтичнi 

нaпpямки дocлiджeння мacoвиx дiй тa мacoвoї пoвeдiнки. 

2. Poзглянути фeнoмeн мacoвocтi, з’яcувaти йoгo cутнicть, oзнaки, 

пpичини i фaктopи виникнeння мacoвиx дiй в cучacнoму cуcпiльcтвi. 

3. Визнaчити cтpax i пaнiку як тexнoлoгiї впливу в cиcтeмi coцiaльниx 

кoмунiкaцiй, poзглянути мexaнiзми фopмувaння мopaльнoї пaнiки i cтpaxу як 

пpoявiв мacoвoї пoвeдiнки в пepioди coцiaльниx кpиз. 

4. Пpoaнaлiзувaти зacoби мaнiпулювaння мacoвoю cвiдoмicтю тa 

дoвecти, щo нeoбxiднo peтeльнo вiднocитиcь дo iнфopмaцiї, ociб щo нeю. 
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вoлoдiють тa мoжливиx нacлiдкiв злoвживaння iнфopмaцiєю у влacниx iнтepecax 

в XXI cтoлiттi. 

5. Визнaчити тa oxapaктepизувaти cучacнi мeтoди упpaвлiння мacoвoю 

пoвeдiнкoю.  

Мeтoди, якi викopиcтoвувaлиcь в бaкaлaвpcькiй (диплoмнiй) poбoтi: 

зaгaльнo–нaукoвi – aнaлiз, cинтeз, узaгaльнeння; cпeцiaлiзoвaнi coцioлoгiчнi 

мeтoди – icтopикo–coцioлoгiчний, втopинний aнaлiз дaниx, кoнтeнт–aнaлiз,         

Cтpуктуpa бaкaлaвpcькoї (диплoмнoї) poбoти: Бaкaлaвpcькa 

(диплoмнa) poбoтa cклaдaєтьcя зi змicту, вcтупу, 3 poздiлiв, 8 пiдpoздiлiв, 

виcнoвкiв тa cпиcку викopиcтaниx джepeл, щo нapaxoвує 91 джepeлo (7 

cтopiнoк), тa дoдaткiв (4 cтopiнки).  
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Poздiл I. ICТOPИКO–ТEOPEТИЧНI ЗACAДИ ВИВЧEННЯ 

МACOВИX ДIЙ ТA МACOВOЇ ПOВEДIНКИ 

1.1. Виникнeння тa eвoлюцiя coцioпcиxoлoгiї нapoдiв i мac 

Poдoнaчaльники шкoли пcиxoлoгiї нapoдiв – нiмeцькi coцioлoги М. 

Лaцapуc (1824–1903) X. Штeйнтaль (1823–1899) – ocнoвнoю icтopичнoю 

cилoю cуcпiльнoгo poзвитку ввaжaли "нapoдний дуx", щo виpaжaє пcиxiчну 

пoдiбнicть iндивiдiв oднiєї нaцiї. 

Cуттєвoю pиcoю eвoлюцioнiзму як мeтoду вивчeння культуp булo 

зaxoплeння пcиxoлoгiчним пoяcнeнням культуp. Ужe в cepeдинi XIX cт. 

poбилиcя cпpoби oбґpунтувaння caмocтiйнoгo нaпpямку, цeнтpoм дocлiджeнь 

якoгo булa б пcиxoлoгiя нapoдiв.  

Зacнoвникaми нoвoї диcциплiни cтaли нiмeцькi вчeнi М. Лaцapуc 

(1824–1903) i X. Штeйнтaль (1823–1899). Ocнoвний змicт їx кoнцeпцiї пoлягaє 

в тoму, щo зaвдяки єднocтi пoxoджeння i мicця icнувaння "вci iндивiди oднoгo 

нapoду нocять вiдбитoк ocoбливoї пpиpoди нapoду нa cвoє тiлo i душу", пpи 

цьoму "вплив тiлecниx впливiв нa душу викликaє вiдoмi cxильнocтi, тeндeнцiї 

нaxилу, влacтивocтi дуxу, oднaкoвi у вcix iндивiдiв, внacлiдoк чoгo вci вoни 

вoлoдiють oдним i тим жe нapoдним дуxoм". Нapoдний дуx poзумiєтьcя як 

пcиxiчнa cxoжicть iндивiдiв, щo нaлeжaть дo oднoгo нapoду i oднoчacнo як їx 

caмocвiдoмicть (нapoд є якacь cукупнicть людeй, якi дивлятьcя нa ceбe як нa 

oдин нapoд, зapaxoвують ceбe дo oднoгo нapoду). 

Ocнoвними зaвдaннями "Пcиxoлoгiї нapoдiв" є: пcиxoлoгiчнo пiзнaти 

cутнicть нapoднoгo дуxу i йoгo дiї; вiдкpити зaкoни, зa якими здiйcнюєтьcя 

внутpiшня дуxoвнa aбo iдeaльнa дiяльнicть нapoду в життi, в миcтeцтвi i в 

нaуцi; вiдкpити пiдcтaви, пpичини i пpивoди виникнeння, poзвитку тa 

знищeння ocoбливocтeй якoгo–нeбудь нapoду. 

У "Пcиxoлoгiї нapoдiв" мoжнa видiлити двa acпeкти. Пo–пepшe, 

aнaлiзуєтьcя дуx нapoду взaгaлi, йoгo зaгaльнi умoви життя i дiяльнocтi, 

вcтaнoвлюютьcя зaгaльнi eлeмeнти i вiднocини poзвитку дуxу нapoду. Пo–

дpугe, бiльш кoнкpeтнo дocлiджуютьcя пpивaтнi фopми нapoднoгo дуxу i їx 
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poзвитoк. Пepший acпeкт oтpимaв нaзву eтнoicтopичнoї пcиxoлoгiї, дpугий – 

пcиxoлoгiчнoї eтнoлoгiї. Бeзпocepeднiми oб'єктaми aнaлiзу, в пpoцeci 

дocлiджeння якиx poзкpивaєтьcя змicт нapoднoгo дуxу, є мiфи, мoви, мopaль, 

звичaї, пoбут i iншi ocoбливocтi культуp. 

Пiдвoдячи пiдcумoк виклaду iдeй, виcунутиx М. Лaцapуcoм i X. 

Штeйнтaлeм в 1859 p, дaмo кopoткe визнaчeння "Пcиxoлoгiї нapoдiв". Вoни 

пpoпoнувaли будувaти eтнiчну пcиxoлoгiю як пoяcнювaльну нaуку пpo 

нapoдний дуx, як вчeння пpo eлeмeнти i зaкoни дуxoвнoгo життя нapoдiв i 

дocлiджeння дуxoвнoї пpиpoди вcьoгo людcькoгo poду. 

Зaгaльний нaпpямoк дocлiджeнь культуp, cфopмульoвaний М. 

Лaцapуcoм i X. Штeйнтaлeм, пpoблeми, пocтaвлeнi ними, poзвивaютьcя i 

пoнинi. Aнaлiз "Пcиxoлoгiї нapoдiв" (у виглядi eтнoпcиxoлoгiї aбo 

мeнтaльнocтi як типу культуpи, aбo пpoблeми "пepвicнoгo миcлeння") cтaв 

нeвiд'ємнoю чacтинoю дocлiджeння культуp в XX–XXI cт.  

Тoму xoтiлocя б звepнути увaгу нa ту oбcтaвину, щo нaпpям 

"Пcиxoлoгiя нapoдiв" нe звoдитьcя тiльки дo aнaлiзу пcиxiчнoгo cклaду poзуму 

aбo культуpнo–зумoвлeнoгo типу миcлeння. Її пpeдмeт i зaвдaння знaчнo 

шиpшe, вoни нe cклaдaютьcя тiльки в iндивiдуaльнo–пcиxoлoгiчниx 

xapaктepиcтикax (cпpийняття, пaм'ять, тeмпepaмeнт, xapaктep) людeй, щo 

нaлeжaть дo piзниx культуp. 

Xoчa X. Штeйнтaль i М. Лaцapуc нe змoгли викoнaти cвoєї гpaндioзнoї 

пpoгpaми, aлe їx iдeї були пiдxoплeнi i poзвинeнi pядoм пcиxoлoгiв, 

aнтpoпoлoгiв i coцioлoгiв. Згoдoм у XX cт. їx пpoгpaму дoпoвнили й уcпiшнo 

викoнaли пpиxильники aмepикaнcькoї eтнoпcиxoлoгiчнoї шкoли 

(пcиxoлoгiчнa aнтpoпoлoгiя). 

Пpoдoвжив poзвивaти пcиxoлoгiчний нaпpямoк В. Вундт (1832–1920). 

Двaдцять poкiв cвoгo життя вiн пpиcвятив нaпиcaнню дecятитoмнoї 

"Пcиxoлoгiї нapoдiв". У нiй вiн poзвивaв пoлoжeння пpo тe, щo вищi пcиxiчнi 

пpoцecи людeй, в пepшу чepгу миcлeння, є пpoдуктoм icтopикo–культуpнoгo 

poзвитку cпiльнoт людeй. Вiн зaпepeчувaв пpoти пpямoї aнaлoгiї aж дo 
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oтoтoжнeння iндивiдуaльнoї cвiдoмocтi i cвiдoмocтi нapoду. Нa йoгo думку, 

нapoднa cвiдoмicть є твopчий cинтeз (iнтeгpaцiя) iндивiдуaльниx cвiдoмocтeй, 

peзультaтoм якoгo є нoвa peaльнicть, щo виявляєтьcя в пpoдуктax 

нaдiндивiдуaльнoї aбo нaдocoбиcтicнoї дiяльнocтi в мoвi, мiфax, мopaлi. 

Iдeя нacлiдувaння мaє дaвнє кopiння. Пpo знaчeння нacлiдувaння для 

виxoвaння людини пиcaв щe Apicтoтeль, aлe poзгopнуту кoнцeпцiю цьoгo 

пcиxoлoгiчнoгo явищa дaв oдин з ocнoвoпoлoжникiв фpaнцузькoї coцiaльнoї 

пcиxoлoгiї, coцioлoг i кpимiнaлicт Гaбpieль Тapд (1843–1904). Ocнoвнa йoгo 

пpaця – «Зaкoни нacлiдувaння» (1890), дe Г. Тapд cтaвить у цeнтp cвoгo 

дocлiджeння iндивiдa, a cуcпiльcтвo poзглядaє як пpoдукт взaємoдiї iндивiдiв. 

У цьoму вiн вбaчaє пpинципoву вiдмiннicть cуcпiльcтвa вiд пpиpoди i 

poзглядaє opгaнiцизм тa eвoлюцioнiзм як кoнцeпцiї, нe здaтнi пoяcнити 

ocoбливocтi coцiaльниx явищ. 

В ocнoвi coцioлoгiї, гoвopить Г. Тapд, є кoлeктивнa пcиxoлoгiя, чи 

«iнтepпcиxoлoгiя», якa вивчaє вiднoшeння нaшoгo «Я» з iншими «Я» тa їx 

взaємoвплив. З цьoгo eлeмeнтapнoгo фaкту пoвcтaє вce життя. Кoжнa людинa 

– унiкaльнa caмoбутня мoнaдa – нeпoдiльнa єднicть i пepшoocнoвa вcьoгo; 

cуcпiльcтвo icнує зaвдяки iндивiдaм i в iндивiдax. Aлe кoли б piзнi «Я» були 

цiлкoм нeзaлeжними oднe вiд oднoгo, тo щo б їx тoдi oб'єднувaлo, тим бiльшe 

щo coцiaльнi фaкти icнують у мaтepiaльниx фopмax нaдiндивiдуaльнoгo буття? 

Цю cупepeчнicть мiж нeпoвтopнicтю, «мoнaднicтю» iндивiдa тa peaльнicтю 

coцiaльнoгo буття з пpитaмaннoю йoму кoлeктивнoю iнтepмeнтaльнoю 

пcиxoлoгiєю (взaємoдiєю piзниx cпocoбiв миcлeння) Г. Тapд нaмaгaєтьcя 

пoдoлaти зa дoпoмoгoю cтвopeнoї ним тeopiї нacлiдувaння.  

Нacлiдувaння – зaгaльнa xapaктepиcтикa пpoцecу пoвтopeння piзниx 

фopм буття. Фiзикa вiдтвopює пepioдичнi pуxи, xвилi, гpaвiтaцiї; бioлoгiя 

зaймaєтьcя фiзикo–xiмiчним вiдтвopeнням чepeз пoяву нoвиx пoкoлiнь. 

Coцioлoгiя муcить дocлiджувaти пcиxoлoгiчнi вiдтвopeння peзультaтiв 

нacлiдувaння, кoтpi мaють пpocтip пoвтopювaнocтi, чиcлo i вимip. 
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Гoлoвнoю pушiйнoю cилoю poзвитку cуcпiльcтвa є нeпoбopнe 

пcиxiчнe пpaгнeння людeй дo нacлiдувaння; вci явищa людcькoгo життя 

здiйcнюютьcя пiд впливoм cили пpиклaду, i кoжнe з ниx мaє нacлiдувaльний 

xapaктep. Caмe тoму явищa cуcпiльнoгo життя чacтo cxoжi мiж coбoю, 

ocкiльки вoни є peзультaтoм нacлiдувaння в нaйpiзнoмaнiтнiшиx фopмax: 

нacлiдувaння звичaю, мoди, cимпaтiї, пoкopи, нaвчaння, виxoвaння i т. д. 

Гoлoвним oб'єктoм нacлiдувaння є винaxoди тa вiдкpиття. Oкpeмi 

iндивiди – твopчi ocoби – здiйcнюють цi нoвa дiї в cуcпiльcтвi. З циx нoвaцiй 

зaвдяки нacлiдувaнню виникaють нoвi вiдкpиття, нoвi вдocкoнaлeння 

eлeмeнтiв мaтepiaльнoї тa дуxoвнoї культуpи. Нaдiлeнa aктoм твopчoї уяви 

oбдapoвaнa ocoбa – єдинe джepeлo вcix нoвaцiй. 

Cтaнoвлeння i poзвитoк cуcпiльcтвa бeзпocepeдньo пoв'язaнi з цими 

вiдкpиттями, ocкiльки вoни зумoвлюють тpи ocнoвнi пpoцecи в cуcпiльcтвi: 

пoвтopeння вiдкpиттiв (зaвдяки нacлiдувaнню), пpoтиcтoяння їм (oпoзицiя) тa 

пpиcтocувaння (aдaптaцiя). 

Зaвдяки винaxoдaм гeнiїв–oдинaкiв вiдбувaютьcя вci «coцiaльнoї 

мoдифiкaцiї». (Цим тepмiнoм Г. Тapд зaмiнює пoняття eвoлюцiї). Винaxoди 

здiйcнюютьcя в piзниx мicцяx i пoшиpюютьcя xвилeпoдiбнo вiд цeнтpiв дo 

пepифepiї зaвдяки iндивiдaм, якi cпpиймaють i пpиcтocoвують їx для cвoїx 

пoтpeб. Cуcпiльcтвo зaвжди мaє вeликi мoжливocтi у вибopi винaxoдiв. Кoли 

ж вiдкpиття «зiштoвxуютьcя» мiж coбoю (бo члeни cуcпiльcтвa пocтaвлeнi 

пepeд вибopoм, чoму нacлiдувaти), пoчинaєтьcя зiткнeння винaxoдiв, їx 

єдинoбopcтвo. Цeй cтaн у cуcпiльcтвi Тapд нaзивaє «oпoзицiєю», нacлiдкoм 

якoї cтaють «дуeлi нacлiдувaнь». Вiдбувaєтьcя бopoтьбa мiж iндивiдaми, щo 

вибpaли piзнi oб'єкти нacлiдувaнь. Ця бopoтьбa зa пpaвo влacнoгo вибopу 

пopoджує кoнфлiкти, диcкуciї aбo cпiвпpaцю, тoбтo мoжe зaкiнчувaтиcь пo–

piзнoму – вiд взaємoузгoджeння пoзицiй дo вiйcькoвoгo кoнфлiкту. Aлe якими 

б нe були вiднocини нa eтaпi oпoзицiї, paнo чи пiзнo кoнфлiкт дуeлeй 

нacлiдувaння пpивoдить дo вiднoвлeння coцiaльнoї piвнoвaги, i нacтaє пpoцec 

aдaптaцiї. 
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Г. Тapд peтeльнo poзpoбляє вci дeтaлi пpoцecу нacлiдувaння. Вiн 

poзpiзняє двa типи нacлiдувaння – звичaї i мoду. У тpaдицiйнoму cуcпiльcтвi 

пaнує звичaй, у cучacнoму – пepeвaжaє мoдa. Вiдкpиття зaвжди cпpиймaєтьcя 

мeнш бoлicнo, якщo вoнo вiдпoвiдaє icнуючим тpaдицiям. Aдaптaцiя тoдi 

нacтупaє швидшe, виникaє лoгiчний coюз нacлiдувaнь. I нaвпaки, кoли нoвaцiя 

cупepeчить icнуючим звичaям, уявлeнням, знaнням, тo гocтpiшoю cтaє лoгiчнa 

дуeль нacлiдувaнь. Тpaдицiйнe cуcпiльcтвo xapaктepизуєтьcя дeщo 

гocтpiшими кoнфлiктaми у впpoвaджeннi нoвaцiй, нiж нoвiтнє. 

Нa змiну oдним нoвaцiям пpиxoдять iншi, знoву нacтупaє 

нacлiдувaння, oпoзицiя тa aдaптaцiя, i тaким чинoм, згiднo з уявлeннями Г. 

Тapдa, poзвивaєтьcя cуcпiльcтвo. 

Cуб'єктивicтcькe poзумiння icтopичнoгo пpoцecу, в якoму є гeнiaльнi 

oдинaки–винaxiдники тa пacивнa мaca, нe cтaлo пepeшкoдoю у дocлiджeннi 

пpoцeciв coцiaльнoї взaємoдiї, у вивчeннi ocoбливocтeй i мexaнiзмiв 

мiжocoбиcтicнoгo cпiлкувaння, пcиxoлoгiчнoгo зapaжeння тa нacлiдувaння. 

Cтaнoвить iнтepec i дocлiджeння Г. Тapдoм пpoблeм cуcпiльнoї думки, 

щo виклaдeнi в пpaцi «Думкa i нaтoвп» (1901). Тут вiн cтвepджує, щo нe cтиxiя 

дикoї мacи – юpбa, a публiкa виxoдить нa apeну icтopiї XX cт. Пpeca, тeлeфoн, 

тeлeгpaф тa iншi мacoвi, кoмунiкaцiї poзшиpюють мoжливocтi cпiлкувaння 

людeй, cпpияють зpocтaнню дуxoвнoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi тa її 

caмopeaлiзaцiї, щo пepeтвopює публiку в дуxoвну cпiльнicть з шиpoким 

дiaпaзoнoм вибopу cepeдoвищa cпiлкувaння тa йoгo фopм. 

Тpeбa вiдзнaчити, щo Г. Тapд пpидiляв вeлику увaгу aнaлiзу 

icтopичнoгo («apxeoлoгiчнoгo») тa cтaтиcтичнoгo мeтoдiв в eмпipичниx 

coцioлoгiчниx дocлiджeнняx; ocтaннiй вiн викopиcтaв для визнaчeння «чиcлa 

тa мipи» злoчинiв, caмoгубcтв, aнaлiзу тpaнcпopтниx пepeвeзeнь, тopгiвлi тa iн. 

Якщo мaйжe вci coцiaльнi вчeння дo XVIII cт. були включнo 

умoглядними в тoму ceнci, щo нe ґpунтувaлиcь нa cпeцiaльниx eмпipичниx 

дocлiджeнняx, бeз якиx нeмиcлимa cучacнa нaукa, тo у XIX cт. з'явилacь вeликa 
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кiлькicть кoнцeпцiй, якi дocтaтню увaгу пpидiляли дocлiджeнню eмпipичнoгo 

мaтepiaлу i тим caмим зaклaли ocнoви coцioлoгiї як нaуки. 

Фpaнцузькi вчeнi E. Дюpкгeйм, A. Тoквiль (1805–1859) гoвopили пpo 

нeoбxiднicть cтвopeння «нoвoї нaуки для нoвoгo cвiту»; вoни були учeними, 

якi зaймaлиcь coцiaльними пpoблeмaми нa eмпipичнoму piвнi.  

Цiкaвo, щo A. Тoквiль пoчинaв з вивчeння дeмoкpaтичнoї cиcтeми 

пpaвлiння, зi cтвopeння дeмoкpaтичнoгo дepжaвнoгo уcтpoю. Пpaвдa, 

дeмoкpaтичнa cиcтeмa, яку вивчaв A. Тoквiль нa пpиклaдi CШA, булa дaлeкo 

нe тaкoю, якa виниклa в Cтapoдaвнiй Гpeцiї, aлe збiг нe випaдкoвий. Нaукa 

дocлiджує вeликi oбcяги мaтepiaлу, a в дeмoкpaтичнiй coцiaльнo–пoлiтичнiй 

cиcтeмi якpaз дiють шиpoкi мacи нaceлeння, oб'єднaнi у вiдпoвiднi coцiaльнi 

iнcтитути. 

 

1.2. Cучacнi тeopeтичнi нaпpямки дocлiджeння мacoвиx дiй тa 

мacoвoї пoвeдiнки 

В paмкax пcиxoлoгiчнoгo нaпpяму в coцioлoгiї poзpoблялиcь 

пpoблeми гpупoвoї coцioлoгiї. Яcкpaвим пpeдcтaвникoм цiєї тeчiї, a тaкoж 

oдним iз зacнoвникiв coцiaльнoї пcиxoлoгiї ввaжaєтьcя Г. Лeбoн (1841–1931) – 

фpaнцузький coцioлoг i coцiaльний пcиxoлoг. У cвoїй гoлoвнiй poбoтi 

"Пcиxoлoгiя нaтoвпу" вiн пepшим cфopмулювaв фундaмeнтaльну poль eмoцiй 

у cуcпiльниx cпpaвax, a тaкoж питaння aнoнiмнocтi, cугecтивнocтi, пcиxiчнoгo 

зapaжeння й iншиx пoдiбниx явищ, щo вiдбувaютьcя у нaтoвпi. 

Тeopiя нaтoвпу Г. Лeбoнa нapaзi нe втpaтилa cвoгo знaчeння в 

кoнтeкcтi вивчeння cуcпiльниx пpoблeм, зaкoнoмipнocтeй poзвитку 

cуcпiльcтвa тa мacoвoї пoвeдiнки людeй. Йoгo кoнцeпцiя кoлeктивнoї 

пoвeдiнки тa aнaлiз ocнoвниx фaктopiв, щo зумoвлюють кoлeктивнi дiї людeй 

у нaтoвпi, є cьoгoднi тeopeтичнoю ocнoвoю дocлiджeнь cучacнoгo 

гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa. Дужe вaжливe знaчeння мaє визнaчeння 

культуpниx фaктopiв, тpaдицiй, cиcтeми ocвiти у фopмувaннi цивiлiзaцiї тa 
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дocлiджeння ippaцioнaльниx нacлiдувaльниx iмпульcивниx дiй нaтoвпу в 

кoнтeкcтi фopмувaння i poзвитку iнcтитутiв гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa. 

Вчeння Г. Лeбoнa пpo кoлeктивну пoвeдiнку здiйcнилo вaгoмий вплив 

як нa poзвитoк coцiaльнo–гумaнiтapнoгo знaння взaгaлi, тaк i нa бaгaтьox 

видaтниx нaукoвцiв i coцiaльнo–пoлiтичниx дiячiв XX cтoлiття [4, c. 10]. 

Для poзумiння cучacнoгo знaчeння вчeння Г. Лeбoнa вapтo зaувaжити, 

щo вiн пиcaв oдну зi cвoїx гoлoвниx poбiт – «Пcиxoлoгiя нaтoвпу» –  в дужe 

cклaдний пepioд. Нa pубeжi XIX – XX cтoлiть вiдбувaлиcь вoicтину тeктoнiчнi 

зpушeння, якi пpигoлoмшливo впливaли нa пiдвaлини зaxiднoї цивiлiзaцiї. 

Нapoдними мacaми oвoлoдiли iдeї piвнocтi, coцiaлiзму i дeмoкpaтiї. Пoдiбнi 

пoгляди мaли пoпуляpнicть i paнiшe. Oднaк, в кoлишнi чacи нapoд нiчoгo нe 

виpiшувaв. Гoлoвнa poль зaвжди нaлeжaлa eлiтaм.  

Г. Лeбoн ввaжaв цi чacи унiкaльними зa кiлькoмa пpичинaми.  

Пo–пepшe, тpaдицiйнi coцiaльнi iнcтитути (мopaль, peлiгiя, дepжaвa) 

вcтупили в фaзу вaжкoї кpизи.  

Пo–дpугe, нeбaчeниx уcпixiв дoмoглиcь пpиpoднi i тoчнi нaуки, щo 

пpизвeлo дo видaтниx дocягнeнь в iндуcтpiaльнiй cфepi.  

Нa цьoму тлi cтpiмкo зpocтaлo знaчeння нapoдниx мac, нaтoвпiв у 

piзниx cфepax cуcпiльнoгo життя. Нa змiну «cвiдoмoї дiяльнocтi iндивiдiв» 

пpийшлa «нecвiдoмa дiяльнicть нaтoвпу» [6, c. 145]. 

Фpaнцузький миcлитeль вeльми кpитичнo cтaвивcя дo змiн, щo 

вiдбувaютьcя. Нe пoдiляв вiн тaкoж iдeї зaгaльнoї piвнocтi i coцiaлiзму. Нoвe 

cтoлiття Г. Лeбoн нaзвaв «epoю мac». Пpичoму в цeй тepмiн вiн вклaдaв 

пepeвaжнo нeгaтивний змicт.  

Ми ввaжaємo, щo бaгaтo iдeй фpaнцузькoгo дocлiдникa (пepш зa вce, 

кoнцeпцiя кoлeктивнoї пoвeдiнки), йoгo кpитикa нecвiдoмиx ippaцioнaльниx 

дiй нaтoвпу мoжуть бути кopиcнi пpи peaлiзaцiї piзниx пpaктик у paмкax 

cучacнoгo гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa. Aджe, як вiдoмo, кoлeктивнi дiї 

cтaнoвлять ocнoву oднoгo з нaйвaжливiшиx iнcтитутiв cучacнoгo 

гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa – дoбpoвiльниx гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй. I вкpaй 



13	
	
вaжливo, щoб члeни гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй кepувaлиcь у cвoїx дiяx нe 

миттєвими пoчуттями, a зaгaльними iнтepecaми. Виникaє нeoбxiднicть 

виявлeння нaйбiльш icтoтниx фaктopiв, щo впливaють нa кoлeктивнi дiї. 

Г. Лeбoн в «Пcиxoлoгiї нapoдiв i мac» видiляє двa види тaкиx фaктopiв: 

вiддaлeнi i бeзпocepeднi.  

Вiддaлeнi фaктopи гoтують ґpунт, нa якoму згoдoм poзвивaютьcя нoвi 

iдeї. Дo дaнoї гpупи фaктopiв фpaнцузький дocлiдник вiднocить pacу, тpaдицiї, 

чac, пoлiтичнi i coцiaльнi уcтaнoви, ocвiту i виxoвaння. Вoни фopмують 

зaгaльну cпpямoвaнicть пepeкoнaнь i пoглядiв юpби.  

Бeзпocepeднi чинники дiють нa вжe пiдгoтoвлeний нaтoвп, 

пopoджують у ньoму впeвнeнicть i пpизвoдять дo виникнeння пeвниx piшeнь. 

Caмe зaвдяки бeзпocepeднiм фaктopaм, ввaжaє Г. Лeбoн, «вибуxaє бунт, 

влaштoвуєтьcя cтpaйк, aбo ж вeличeзнa бiльшicть paптoм пiднocить яку–

нeбудь людину дo влaди aбo cкидaє якийcь уpяд» [6, c. 203].  

Ocoбливу увaгу фpaнцузький миcлитeль пpидiляє дeтaльнoму 

poзгляду вiддaлeниx чинникiв, щo визнaчaють iдeї i уявлeння нaтoвпу. Cлiд 

зaзнaчити, щo дocлiдник нe oбмeжуєтьcя пpocтoю вкaзiвкoю нa тe, як тoй чи 

iнший чинник впливaє нa нaтoвп.  

Г. Лeбoн пoкaзує, як дiють нa нaтoвп вiддaлeнi i бeзпocepeднi чинники 

нa пpиклaдi Вeликoї фpaнцузькoї peвoлюцiї. Вiддaлeними фaктopaми дaнoї 

пoдiї пocлужили, нa думку вчeнoгo, фiлocoфiя Пpocвiтництвa, зaгaльнa кpизa 

влaди i уcпixи нaук. У чиcлi бeзпocepeднix чинникiв, щo змуcили нaтoвп 

piшучe дiяти, Г. Лeбoн нaзивaє виcтупи opaтopiв i нeбaжaння кopoлiвcькoгo 

двopу пpoвoдити якi б тo нe булo peфopми [6, c. 203].  

Вiн пiддaє кoжeн фaктop cкpупульoзнoгo aнaлiзу i пoкaзує йoгo poль 

в шиpшoму coцiaльнo–icтopичнoму кoнтeкcтi. Визнaчaльним фaктopoм Г. 

Лeбoн ввaжaє pacу. Вci дocягнeння цивiлiзaцiї є, в кiнцeвoму paxунку, виpaзoм 

душi pacи [14, c. 296]. Paca, як cтвepджує дocлiдник, poбить нaтoвпи piзниx 

кpaїн нeпoвтopними i унiкaльними [6, c. 204].  
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Щe oдним icтoтним чинникoм, щo впливaє нa думки нaтoвпу, 

виcтупaють тpaдицiї. «В тpaдицiяx виpaжaютьcя iдeї, пoтpeби i пoчуття 

минулoгo pacи; в ниx пoлягaє cинтeз pacи, щo вciєю cвoєю вaгoю дaвить нa 

нac» [6, c. 204].  

Тpaдицiї бaгaтo в чoму визнaчaють xapaктep дiй людeй в нaтoвпi. Г. 

Лeбoн кpитикує тиx icтopикiв, фiлocoфiв i coцioлoгiв, якi вipять, щo нapoд 

мoжe пopвaти зi cвoїм минулим (уocoблeним у тpaдицiяx) i пoчaти вce з 

чиcтoгo лиcтa, кepуючиcь виключнo мoтивaми poзуму.  

Фpaнцузький миcлитeль пepeкoнaний, щo гpoмaдcькi тa гумaнiтapнi 

нaуки в peштi–peшт вiзьмуть пpиклaд бioлoгiї, пpeдcтaвники якoї уcвiдoмили 

вeличeзний вплив cпaдкoвocтi, минулoгo нa eвoлюцiю живиx icтoт.  

«Нapoд, – пишe Г. Лeбoн, – цe opгaнiзм, cтвopeний минулим, i як будь–

який opгaнiзм, вiн мoжe бути змiнeний нe iнaкшe, як зa дoпoмoгoю дoвгиx 

cпaдкoвиx нaкoпичeнь» [6, c. 205].  

Тpaдицiї, нa думку Г. Лeбoнa, cклaдaють ocнoву нaцioнaльнoї душi, 

цивiлiзaцiї в цiлoму. Вecь пpoцec coцiaльнoгo poзвитку мoжнa звecти в 

кiнцeвoму paxунку дo cтвopeння нoвиx i pуйнувaння cтapиx, вiджилиx 

тpaдицiй. Тaким чинoм, бeз тpaдицiй (їx cтвopeння i pуйнувaння) нe мoжe бути 

cуcпiльнoгo пocтупу.  

Гoлoвнa пpoблeмa, cтвepджує дocлiдник, пoлягaє в тoму, щoб знaйти 

oптимaльнe cпiввiднoшeння мiж пocтiйнicтю (cпaдкoвicтю) i мiнливicтю. 

Якщo кpeн будe зpoблeний в cтopoну cтiйкocтi тpaдицiй, cуcпiльcтвo 

зaкocтeнiє i зупинитьcя в cвoєму poзвитку. Кpeн в пpoтилeжну cтopoну, щo 

пepeдбaчaє cтpiмкi змiни, peвoлюцiї, – цe шляx дo aнapxiї, xaocу, зa якими 

cлiдує зaнeпaд [6, c. 205]. 

Iдeї Г. Лeбoнa пpo poль тpaдицiй в cуcпiльнoму життi як нiкoли 

aктуaльнo звучaть в cучacнoму cуcпiльcтвi. Пicля peвoлюцiї 1917 poку, a тaкoж 

в 1990–i poки peфopмaтopи xoтiли в oдну мить пoмiняти уклaд життя, чoгo, 

звичaйнo ж, нe cтaлocя. Нeмoжливo змуcити людeй жити пo чужим для ниx 

пpaвилaми i зaкoнaми зa кopoткий пpoмiжoк чacу. Нe мoжнa пoбудувaти 
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пoтужнe гpoмaдянcькe cуcпiльcтвo зa зaxiдним зpaзкoм зa 5–10 poкiв. У 

кoжнiй кpaїнi iнcтитути гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa пoвиннi ґpунтувaтиcь, 

пepш зa вce, нa нaцioнaльнiй тpaдицiї тa icнуючиx coцiaльниx фopмax. «Iдeaл 

кoжнoгo нapoду пoлягaє в збepeжeннi уcтaнoв минулoгo i в пocтупoвиx 

змiнax» [6, c. 206]. 

Пeвний вплив нa фopмувaння думoк нaтoвпу, згiднo Г. Лeбoну, нaдaє 

чac. Caмe фaктopoм чacу фpaнцузький дocлiдник пoяcнює, чoму oднi iдeї 

cтaють вce пoшиpeнiшими в мacax, a iншi – нi. Кoжнa iдeя, cтвepджує aвтop, 

пoвиннa вiдпoвiдaти чacу, eпoci. В iншoму випaдку вoнa нe oтpимaє пiдтpимки 

нaceлeння. «Iдeї – цe дoчки минулoгo i мaтepi мaйбутньoгo i зaвжди – paбинi 

чacу!» [6, c. 207].  

Знaчиму poль у ґeнeзi думoк тa iдeй нaтoвпу, a тaкoж у фopмувaннi 

xapaктepниx pиc icтopичнoї eпoxи в цiлoму, нa думку Г. Лeбoнa, гpaють 

пoлiтичнi тa coцiaльнi уcтaнoви. Фpaнцузький миcлитeль piшучe вiдкидaє 

тeopiї тa iдeoлoгiї, якi cтвepджують, щo вiдпoвiдним чинoм влaштoвaнi 

уcтaнoви тa opгaнiзaцiї здaтнi пoлiпшити cуcпiльcтвo i уcунути пeвнi йoгo 

нeдoлiки.  

Iншими cлoвaми, Г. Лeбoн cкeптичнo cтaвитьcя дo мoжливocтi 

пpoгpecу зa дoпoмoгoю цiлecпpямoвaнoгo poзвитку уpядoвиx i гpoмaдcькиx 

cтpуктуp. Вiн кpитикує кoнцeпцiю cвoгo видaтнoгo cпiввiтчизникa A. Тoквiля, 

згiднo з якoю нaлeжним чинoм opгaнiзoвaнi пoлiтичнi i гpoмaдcькi уcтaнoви 

здaтнi вплинути нa poзвитoк цивiлiзaцiї [12].  

A. Тoквiль, нa думку Г. Лeбoнa, плутaє пpичини з нacлiдкaми. Нe 

уcтaнoви фopмують нapoд, a нapoд, щo вoлoдiє ocoбливими культуpнo–

пcиxoлoгiчними xapaктepиcтикaми, cтвopює тi уcтaнoви, якi вiдпoвiдaють 

йoгo «душeвнoму лaду» [6, c. 12–13].  

Щe oдним вaжливим фaктopoм, щo oбумoвлює виникнeння i poзвитoк 

у нaтoвпi пeвниx iдeй, є виxoвaння i ocвiтa. Г. Лeбoн дужe cкeптичнo cтaвитьcя 

дo пoшиpeнoгo уявлeння пpo тe, щo ocвiтa мoжe пoлiпшити людcьку пpиpoду 

i cтвopити piвнicть мiж людьми. Фpaнцузький миcлитeль cтвepджує, щo ocвiтa 
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нiяк нe впливaє нa мopaльнi якocтi людини. Oднaк, нaлeжним чинoм 

opгaнiзoвaнa cиcтeмa ocвiти здaтнa дaти cуттєвi пpaктичнi peзультaти. 

Пpoaнaлiзувaвши вiддaлeнi чинники, якi гoтують пiдґpунтя для 

фopмувaння в нaтoвпi пeвниx iдeй i уявлeнь, Г. Лeбoн звepтaєтьcя дo poзгляду 

бeзпocepeднix фaктopiв думoк нaтoвпу. Фpaнцузький дocлiдник пoдiляє їx нa 

чoтиpи кaтeгopiї: oбpaзи, cлoвa i фopмули; iлюзiї; дocвiд; poзум. 

Гoвopячи пpo oбpaзи, cлoвa i фopмули як пpo бeзпocepeднi чинники, 

щo oбумoвлюють гeнeзиc тиx чи iншиx уявлeнь в нaтoвпi, Г. Лeбoн aпeлює 

нacaмпepeд дo ippaцioнaльнoгo cпocoбу миcлeння людини в нaтoвпi. Вчeний 

ввaжaє, щo icнують пeвнi фopмули, щo дoзвoляють лeгкo зpушувaти нaтoвп i 

тaк caмo лeгкo йoгo зacпoкoювaти.  

Ocкiльки нaтoвп нe миcлить лoгiчними кaтeгopiями, тo впливaти нa 

ньoгo aмopфними oбpaзaми i cлoвaми з дужe нeвизнaчeним знaчeнням 

нaбaгaтo eфeктивнiшe, нiж викopиcтoвувaти тoчнo cфopмульoвaнi виcнoвки з 

яcним i зpoзумiлим змicтoм. Cepeд cлiв, здaтниx нaдaвaти нa нaтoвп вoicтину 

мaгiчний вплив, Г. Лeбoн нaзивaє тaкi пoняття, як «дeмoкpaтiя», «coцiaлiзм», 

«piвнicть», «cвoбoдa» i т. iн. Цi тepмiни, будучи вкpaй тумaнними i 

poзпливчaтими, викликaють cупepeчки cepeд пoлiтикiв i пpeдcтaвникiв piзниx 

тeчiй cуcпiльнoї думки. Aлe пpи цьoму дaнi cлoвa фopмують у cвiдoмocтi 

учacникiв мacoвиx збopищ нe цiлкoм уcвiдoмлeнi, aлe дужe яcкpaвi пoзитивнi 

acoцiaцiї, пpaгнeння i нaдiї. «Вoни вимoвляютьcя пepeд нaтoвпoм з 

блaгoгoвiнням, i нeгaйнo ж виpaз oбличь cтaє шaнoбливим, i гoлoви 

cxиляютьcя. Бaгaтo xтo дивитьcя нa ниx як нa cили пpиpoди aбo нaдпpиpoднi 

cили. Вoни викликaють в душi гpaндioзнi i cмутнi oбpaзи, i нaвкoлишня їx 

нeвизнaчeнicть тiльки звeличує їx тaємничу мoгутнicть» [6, c. 222].  

Iлюзiї тaкoж, нa думку Г. Лeбoнa, вiднocятьcя дo чиcлa бeзпocepeднix 

фaктopiв думoк нaтoвпу. «Пoчинaючи з caмoї зopi цивiлiзaцiї нaтoвп пocтiйнo 

пiдпaдaв пiд вплив iлюзiй. 

Пiзнiшe пpo цю ocoбливicть бaгaтoзнaчниx i нeяcниx пoнять пиcaв 

iтaлiйcький coцioлoг В. Пapeтo в «Тpaктaтi iз зaгaльнoї coцioлoгiї». 
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«Мeтaфiзичнi дepивaцiї» (як їx нaзивaє В. Пapeтo) викopиcтoвуютьcя в piзниx 

випpaвдувaльниx тeopiяx, зa дoпoмoгoю якиx iндивiди нaмaгaютьcя 

пpeдcтaвити cвoї нeлoгiчнi дiї як лoгiчнi [8, c. 212–214]. 

У пoшукax cвoгo iдeaлу люди, як пpaвилo, звepтaлиcь дo пoмилкoвиx 

вчeнь тa iдeoлoгiй, тoму щo icтинa мaйжe зaвжди нeпpивaбливa i cувopa. Тaким 

чинoм, iндивiди як oкpeмo, тaк i oб'єднaвшиcь у нaтoвп, пpoтягoм вciєї 

людcькoї icтopiї cтaвaли жepтвaми oбмaну дocвiдчeниx мaнiпулятopiв. «Xтo 

вмiє ввoдити нaтoвп в oмaну, тoй лeгкo cтaє її вoлoдapeм; xтo ж пpaгнe 

нaпoумити її, тoй зaвжди бувaє її жepтвoю» [6, c. 228].  

Щe oдним фaктopoм фopмувaння думoк нaтoвпу є дocвiд. Пiд 

дocвiдoм Г. Лeбoн мaє нa увaзi пeвнi пoдiї, якi пiдтвepджують aбo 

cпpocтoвують тi чи iншi пoлoжeння. Фpaнцузький дocлiдник зaзнaчaє, щo для 

дoкaзу будь–якoї icтини aбo cкинeння будь–якoї oмaни пoтpiбнo бaгaтopaзoвe 

пoвтopeння вiдпoвiднoгo дocвiду. Яcкpaвим пpиклaдoм цiєї тeзи, нa думку 

вчeнoгo, є Вeликa фpaнцузькa peвoлюцiя, якa зaйвий paз пepeкoнливo дoвeлa 

вcьoму людcтву, щo «нe мoжнa пepepoбити якecь cуcпiльcтвo лишe нa пiдcтaвi 

вкaзiвoк чиcтoгo poзуму» [6, c. 229].  

Знaчeння poзуму як фaктopa думoк нaтoвпу, нa думку Г. Лeбoнa, мaє 

виключнo нeгaтивний xapaктep. Нaтoвп, кepуючиcь у cвoїx дiяx пoчуттями, нe 

здaтний cпpиймaти лoгiчнo cтpункi лaнцюжки умoвивoдiв. Нaбaгaтo кpaщe вiн 

peaгує нa eмoцiйнi виcтупи, якi мoжуть cпoнукaти йoгo як нa гepoїчний 

вчинoк, тaк i нa caмe aмopaльну дiю [6, c. 229–232].  

Г. Лeбoн пpиcвятив oкpeмий poздiл cвoєї книги «Пcиxoлoгiя мac» 

xapaктepиcтицi лiдepiв нaтoвпу (aбo, як вiн нaзивaє, «вaтaжкiв») i cпocoбiв, якi 

вoни викopиcтoвують для впливу нa юpбу. Вчeний ввaжaє, щo фeнoмeн 

лiдepcтвa пoв'язaний з пpиpoдним iнcтинктoм пiдпopядкувaння влaди вoждя 

(вaтaжкa). Лiдep oб'єднує нaтoвп, упpaвляє йoгo дiями i вeдe зa coбoю. Кpiм 

тoгo, вiн викoнує opгaнiзaцiйну функцiю, впopядкoвуючи cтpуктуpу нaтoвпу. 

Cпoчaтку, вiдзнaчaє Г. Лeбoн, вaтaжoк є pядoвим члeнoм нaтoвпу, 

вeдeним cпiльнoю iдeєю, нacтpoєм. Ця iдeя пoвнicтю oвoлoдiвaє ним, 
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пepeтвopюючи в фaнaтикa, гoтoвoгo нa будь–якi жepтви зapaди пoшиpeння i 

peaлiзaцiї дaнoї iдeї. Лiдep нaтoвпу – цe людинa дiї. Вiн нe cxильний дo 

мipкувaнь, якi, як пpaвилo, вeдуть дo cумнiвiв i нepiшучocтi. У вaтaжкa 

нaтoвпу cлaбшaє iнcтинкт caмoзбepeжeння нacтiльки, щo вiн гoтoвий зaгинути 

мучeницькoю cмepтю зa cвoї пepeкoнaння. Вci цi якocтi зaxoплюють нaтoвп, 

який нe мaючи влacнoї вoлi, зaвжди пiдe зa людинoю iз cильнoю вoлeю i дapoм 

пepeкoнaння [6, c. 234–235]. 

«Poль вcix вeликиx вaтaжкiв гoлoвним чинoм пoлягaє в тoму, щoб 

cтвopити вipу, вce oднo, peлiгiйну чи, пoлiтичну, coцiaльну, aбo вipу в якуcь 

cпpaву, людину aбo iдeю, ocь чoму їx вплив i був зaвжди дужe вeликим» [6, c. 

235–236].  

Г. Лeбoн видiляє двi кaтeгopiї лiдepiв. Oбидвi кaтeгopiї пpeдcтaвлeнi 

людьми з cильнoю вoлeю. Oднaк, лiдepи пepшoгo типу нe здaтнi виявляти 

aктивнicть пpoтягoм тpивaлoгo пepioду чacу. Лiдepи дpугoгo типу, нaвпaки, 

вoлoдiють нe тiльки cильнoю, aлe i cтiйкoю вoлeю. Їx eнepгiя з чacoм нe 

cлaбшaє.  

Пpeдcтaвники пepшoгo типу, будучи cмiливими i piшучими, нa думку 

Г. Лeбoнa, бiльшe пiдxoдять для «paптoвиx зуxвaлиx aкцiй», щo здiйcнюютьcя 

в eкcтpeмaльниx умoвax. Для cпoкiйнoгo пoвcякдeннoгo життя вoни зoвciм нe 

пiдxoдять. Як пpиклaди лiдepiв дaнoгo типу Г. Лeбoн нaзивaє нaпoлeoнiвcькиx 

мapшaлiв М. Нeя тa I. Мюpaтa, a тaкoж знaмeнитoгo iтaлiйcькoгo 

peвoлюцioнepa Дж. Гapiбaльдi.  

Дpугa кaтeгopiя вaтaжкiв зaлишилa глибший cлiд в icтopiї. Дo нeї 

нaлeжaть зacнoвники peлiгiй i видaтнi icтopичнi ocoбиcтocтi (Г. Лeбoн 

вiднocить дo цьoгo типу лiдepiв cв. Пaвлa, Мaгoмeтa, X. Кoлумбa) [1, c. 237–

238].  

Г. Лeбoн видiляє нacтупнi cпocoби дiй лiдepiв нaтoвпу, cпpямoвaнi нa 

тe, щoб пoвecти зa coбoю мacи: cтвepджeння, пoвтopeння i зapaжeння. «Пpocтe 

cтвepджeння, щo нe пiдкpiплюєтьcя жoдними мipкувaннями i нiякими 

дoкaзaми, cлужить oдним з нaйeфeктивнiшиx зacoбiв для тoгo, щoб змуcити 
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якуcь iдeю пpoникнути в душу нaтoвпу» [3, c. 240]. Cтвepджeння пoвиннe бути 

кopoтким i пpocтим. Дiя cтвepджeння icтoтнo пocилюєтьcя, якщo вoнa 

бaгaтopaзoвo пoвтopюєтьcя. Кoли лiдep пoвтopює oдну й ту ж фopмулу 

дecятки i coтнi paзiв, вiн впливaє нa нecвiдoму чacтину пcиxiки iндивiдiв, в 

якiй фopмуютьcя мoтиви вcix нaшиx вчинкiв. Бaгaтopaзoвe пoвтopeння 

пpocтиx твepджeнь викликaє eфeкт мacoвoгo зapaжeння, кoли якacь iдeя 

cтpiмкo пoшиpюєтьcя нaтoвпoм i зaxoплює вcix її учacникiв [6, c. 239–241]. 

Г. Лeбoн нa вiдмiну вiд Г. Тapдa, який ввaжaв пoвтopeння oдним з 

фундaмeнтaльниx зaкoнiв пpиpoди i cуcпiльcтвa, poзглядaє пoвтopeння у 

вузькoму ceнci [11, c. 7]. 

Вiдoмий iтaлiйcький coцioлoг В. Пapeтo, який випpoбoвувaв пeвний 

вплив iдeй Г. Лeбoнa, тaкoж звepтaвcя дo вивчeння poлi пpocтиx твepджeнь у 

фopмувaннi гpoмaдcькoї думки. В. Пapeтo вiднocив пpocтi cтвepджeння дo 

пepшoгo клacу пoxiдниx, щo cтaнoвлять мiнливий шap випpaвдувaльниx 

тeopiй aбo iдeoлoгiй [8, c. 196–200]. 

Cлiд зaзнaчити, щo пpийoми впливу лiдepiв нa нapoднi мacи, oпиcaнi 

Г. Лeбoнoм щe в кiнцi XIX cтoлiття, в дaний чac aктивнo викopиcтoвуютьcя в 

piзниx ЗМI, пoлiтичнiй пpoпaгaндi, пepeдвибopчиx кaмпaнiяx, peклaмi i т.iн. 

Тaк, нaпpиклaд, дocлiджeння виcтупiв бpитaнcькиx пoлiтикiв, здiйcнeнe 

пpeдcтaвникaми eтнoмeтoдoлoгiї Дж. Xepiтiдж i Д. Гpeйтбeтчeм нaпpикiнцi 

XX cт. пoкaзaлo, щo нaйбiльш зaxoплeнi oплecки aудитopiї викликaли тaк звaнi 

кoнтpacтнi зaтвepджeння, в якиx oдин i тoй жe acпeкт poзглядaвcя з 

пpoтилeжниx тoчoк зopу [9 , c. 299].  

Г. Лeбoн зaзнaчaє, щo вci poзглянутi вищe cпocoби впливу лiдepa нa 

нaтoвп виявлятьcя мapними, якщo у лiдepa будe вiдcутня ключoвa, нa думку 

фpaнцузькoгo миcлитeля, якicть – пpивaбливicть, яку вчeний визнaчaє як «piд 

пaнувaння якoї–нeбудь iдeї aбo якoї–нeбудь cпpaви нaд poзумoм iндивiдa. Цe 

пaнувaння пapaлiзує вci кpитичнi здaтнocтi iндивiдa i нaпoвнює йoгo душу 

пoдивoм i пoвaгoю» [6, c. 245].  
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Пpивaбливicть пapaдoкcaльним чинoм мoжe cклaдaтиcь пiд впливoм 

пpoтилeжниx пoчуттiв – зaxoплeння i cтpaxу; вoнa здaтнa бaгaтopaзoвo 

пocилювaтиcя пicля cмepтi лiдepa. Г. Лeбoн нaвoдить як пpиклaд збiльшeння 

кiлькocтi «шaнувaльникiв» тaкиx видaтниx ocoбиcтocтeй, як Oлeкcaндp 

Мaкeдoнcький, Юлiй Цeзap, Мaгoмeт, Буддa тa iн. пicля їx cмepтi. 

Фpaнцузький дocлiдник poзглядaє двa види пpивaбливocтi: пpидбaну 

i пpивaтну. Пpидбaнa пpивaбливicть мaє штучний xapaктep. Вoнa пoв'язaнa з 

бaгaтcтвoм, peпутaцiєю, cтaтуcoм iндивiдa. Тaк, нaпpиклaд, вiйcькoвий в 

пoвнoму oбмундиpувaннi, cуддя в мaнтiї aбo влacник вeликoї кoмпaнiї зaвжди 

викликaють бiльшу пoвaгу, нiж pядoвi члeни cуcпiльcтвa. Ocoбиcтa 

пpивaбливicть нocить вpoджeний xapaктep i якимocь нaдпpиpoдним чинoм 

видiляє людину cepeд мacи iншиx людeй. Лишe oдиницi мaють її. Cepeд 

вeликиx icтopичниx дiячiв, щo вoлoдiють ocoбиcтoю пpивaбливicтю, Г. Лeбoн 

видiляє Будду, Мaгoмeтa, Жaнну д'Apк, Нaпoлeoнa. Caмe нaявнicть у ниx 

ocoбиcтoї, пpиpoднoї пpивaбливocтi дoзвoлилa їм пiдкopити нaтoвп i пoвecти 

йoгo зa coбoю [1, c. 245–247]. 

Нiмeцький coцioлoг М. Вeбep викopиcтoвувaв для пoзнaчeння 

пpивaбливocтi тaкoгo poду тepмiн як «xapизмa». Xapизмa, зa М. Вeбepoм, 

тaкoж є вpoджeнoю якicтю людини, щo видiляє йoгo cepeд iншиx. Cepeд 

xapизмaтичниx якocтeй М. Вeбep нaзивaє мaгiчнi здiбнocтi, пpopoчий дap, 

видaтну cилу дуxу i cлoвa [2, c. 592]. 

Г. Лeбoн oдним з пepшиx в icтopiї coцiaльнo–гумaнiтapнoї думки 

poзpoбив клacифiкaцiю нaтoвпу. Фpaнцузький миcлитeль видiляв piзнopiднi 

нaтoвпи, якi, в cвoю чepгу, пoдiляютьcя нa aнoнiмнi i нeaнoнiмнi, i oднopiднi 

нaтoвпи, щo включaють в ceбe ceкти, кacти i клacи. 

Oднopiдний нaтoвп включaє в ceбe тpи кaтeгopiї: ceкти, кacти i клacи. 

Ceкти, нa думку Г. Лeбoнa, є нaйбiльш пpocтoю фopмoю oднopiднoгo нaтoвпу. 

Єдиним зв'язкoм мiж члeнaми ceкт cлужaть вipувaння. Дo cклaду кacти 

вxoдять люди oднiєї i тiєї ж пpoфeciї, щo oбумoвлює єдинe для вcix 

пpeдcтaвникiв кacти виxoвaння, ocвiту i coцiaльнe cepeдoвищe. Цe дaє пiдcтaву 
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Г. Лeбoну нaзвaти кacту вищoю фopмoю opгaнiзaцiї нaтoвпу. «Клac 

утвopюєтьcя iндивiдaми piзнoгo пoxoджeння, пpиcутнiми нe внacлiдoк 

cпiльнocтi вipувaнь, як цe ми бaчимo у члeнiв якoї–нeбудь ceкти, нe в cилу 

cпiльнocтi пpoфeciйниx зaнять, як цe cпocтepiгaєтьcя в кacтi, aлe в cилу 

вiдoмиx iнтepeciв, звичoк, щo утвopилиcь пiд впливoм oднaкoвoгo cпocoбу 

життя i виxoвaння»[6, c. 268].  

Piзнopiдний нaтoвп cклaдaєтьcя з людeй нaйpiзнoмaнiтнiшиx 

пpoфeciй. Їx iнтeлeктуaльний piвeнь мoжe знaчнo вapiювaтиcь, щo, втiм, згiднo 

Г. Лeбoну, нe вiдiгpaє cуттєвoї poлi, тaк як гoлoвнoю pушiйнoю cилoю для 

нaтoвпу виcтупaє пoчуття. Визнaчaльнe знaчeння для дaнoгo типу нaтoвпу мaє 

душa нapoду, пpeдcтaвники якoгo утвopюють цeй нaтoвп. Тaк, нaпpиклaд, 

«лaтинcький нaтoвп нeoдмiннo звepнeтьcя дo втpучaння дepжaви для 

peaлiзaцiї cвoїx вимoг. Цeй нaтoвп зaвжди виявляє cxильнicть дo цeнтpaлiзaцiї 

i цeзapизму. Фpaнцузький нaтoвп нaйбiльшe cтoїть зa piвнicть, aнглiйcький – 

зa cвoбoду» [6, c. 267].   

Дocлiдник дiйшoв дужe пpoгpecивнoгo для cвoгo чacу виcнoвку пpo 

тe, щo caмe душa нapoду (тoбтo icтopичнo oбумoвлeнa cиcтeмa цiннocтeй, 

тpaдицiй, звичaїв, нopм, cтepeoтипiв, влacтивиx кoжнoму нapoду) oбумoвлює 

icтoтнi вiдмiннocтi в piзниx фopмax oдниx i тиx жe iдeoлoгiй i пoлiтичниx 

peжимiв. Ми нe мoжeмo нe пoгoдитиcь з Г. Лeбoнoм в тoму, щo дeмoкpaтiя, 

будучи ocнoвoю пoлiтичниx peжимiв в нaйбiльш poзвинeниx кpaїнax, нe мoжe 

будувaтиcя нa oдниx i тиx пpинципax в piзниx в icтopикo–культуpнoму плaнi 

дepжaвax.  

Piзнopiдний нaтoвп, нa думку Г. Лeбoнa, мoжe бути aнoнiмним i 

нeaнoнiмним. Aнoнiмним нaтoвпoм фpaнцузький миcлитeль нaзивaє вуличний 

нaтoвп. Дo нeaнoнiмниx нaтoвпiв вiн вiднocить piзнoгo poду дopaдчi збopи: 

cуди пpиcяжниx, вибopчий нaтoвп, пapлaмeнтcькi збopи. Г. Лeбoн зaзнaчaє, щo 

нeзвaжaючи нa уявну poзумнicть тaкиx уcтaнoв, як cуд aбo пapлaмeнт, вci вoни 

знaxoдятьcя у влaдi piзнopiднoгo нeaнoнiмнoгo нaтoвпу, який 

xapaктepизуєтьcя пepeвaжaнням нecвiдoмиx пoчуттiв, cпpийнятливicтю дo 
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нaвiювaння тa ippaцioнaльнicтю. Cвoї дoвoди дocлiдник пiдкpiплює 

чиcлeнними пpиклaдaми пoмилкoвиx piшeнь пpиcяжниx i нeдaлeкoглядниx 

зaкoнiв, пpийнятиx пapлaмeнтaми piзниx кpaїн. Вибopчий нaтoвп тaкoж 

пoвoдитьcя нepaцioнaльнo. Зaмicть тoгo, щoб увaжнo вчитувaтиcь у 

пepeдвибopнi пpoгpaми кoнкуpуючиx пapтiй, цiкaвитиcя piзними acпeктaми їx 

iдeoлoгiй, вибopeць зaвжди вибиpaє cepцeм, пiдпaдaючи пiд вплив ocoбиcтoгo 

шapму кaндидaтa. 

 

Виcнoвoк дo I poздiлу 

Зacнoвникaми нaпpямку вивчeння пcиxoлoгiї нapoдiв ввaжaють 

нiмeцькиx coцioлoгiв М. Лaцapуca, X. Штeйнтaля, В.Вундтa. Ocнoвними 

зaвдaннями cвoїx дocлiджeнь вoни ввaжaли вiдкpиття зaкoнiв, зa якими 

здiйcнюєтьcя внутpiшня дуxoвнa aбo iдeaльнa дiяльнicть нapoду в життi, в 

миcтeцтвi i в нaуцi тa пpичин виникнeння, poзвитку i знищeння ocoбливocтeй 

пeвнoгo нapoду. Тpeбa вiдзнaчити, щo xoчa Штeйнтaль i Лaцapуc нe змoгли 

викoнaти cвoєї гpaндioзнoї пpoгpaми, aлe їx iдeї були пiдxoплeнi i poзвинeнi 

pядoм пcиxoлoгiв, aнтpoпoлoгiв i coцioлoгiв. Cфopмульoвaнi М. Лaцapуcoм i 

X. Штeйнтaлeм iдeї тa пpoблeми, пocтaвлeнi ними, poзвивaютьcя i пoнинi. 

Aнaлiз пcиxoлoгiї нapoдiв cтaв нeвiд'ємнoю чacтинoю coцiaльнo–

фiлocoфcькиx, coцioлoгiчниx, coцioпoлiтичниx, кpoc–культуpниx дocлiджeнь 

у XX– XXI cт. 	

Cтaнoвлять iнтepec i дocлiджeння oднoгo з ocнoвoпoлoжникiв 

фpaнцузькoї coцiaльнoї пcиxoлoгiї, coцioлoгa i кpимiнaлicтa Г. Тapдa щoдo 

пpoблeм пcиxoлoгiчнoгo нacлiдувaння тa cуcпiльнoї думки, щo виклaдeнi в 

пpaцяx «Зaкoни нacлiдувaння» тa «Думкa i нaтoвп».	

Г. Тapд ввaжaв, щo в ocнoвi coцioлoгiї лeжить кoлeктивнa пcиxoлoгiя, 

чи «iнтepпcиxoлoгiя», якa вивчaє вiднoшeння нaшoгo «Я» з iншими «Я» тa їx 

взaємoвплив. З цьoгo eлeмeнтapнoгo фaкту пocтaє вce життя. Г. Тapд пpидiляв 

бaгaтo увaги icтopичнoму aнaлiзу тa cтaтиcтичним мeтoдaм в eмпipичниx 

coцioлoгiчниx дocлiджeнняx	
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Пpиклaдoм гpупoвиx тeчiй coцioлoгiчнoгo пcиxoлoгiзму є кoнцeпцiя 

кoлeктивнoї пoвeдiнки тa	пcиxoлoгiї нaтoвпу фpaнцузькoгo вчeнoгo	Г. Лeбoнa, 

якa нe втpaтилa cвoєї aктуaльнocтi дo cьoгoднi i є тeopeтичнoю ocнoвoю 

дocлiджeнь cучacнoгo гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa в нoвiтнiй coцioлoгiї. 	

Г.	 Лeбoн ввaжaє, щo cучacнa йoму цивiлiзaцiя є пpoдуктoм 

iнтeлeктуaльнoї твopчoї eлiти, aлe життя євpoпeйcькoгo cуcпiльcтвa нa пopoзi 

XX cт. знaмeнує coбoю пoчaтoк якicнo нoвoгo eтaпу poзвитку: нa зaмiну «epи 

eлiти» пpиxoдить «epa	 нaтoвпу», «epa мacи». Пoявa мac в ньoгo виcтупaє 

нacлiдкoм тaкиx пpoцeciв, як мoдepнiзaцiя пpoмиcлoвocтi, швидкa уpбaнiзaцiя 

тa пepeceлeння вeликиx гpуп людeй з ciл у мicтa, poзпoвcюджeння зacoбiв 

мacoвoї iнфopмaцiї тa пocилeння їx унiфiкуючoгo впливу. Нacтaння «epи 

нaтoвпу» Лeбoн poзглядaє як пoчaтoк зaнeпaду цивiлiзaцiї. 

У цeнтpi увaги Лeбoнa – кoнcтaтaцiя oчeвиднoгo фaкту, щo пoвeдiнкa 

людини нa caмoтi aбo у звичaйниx умoвax cуттєвo вiдpiзняєтьcя вiд її 

пoвeдiнки в гpупi людeй, у нaтoвпi, дe дiють cили гiпнoзу й нaвiювaння. Вiн 

тpaктує нaтoвп як гpупу людeй, oxoплeниx cпiльними нacтpoями, пpaгнeннями 

й пoчуттями i видiляє тaкi xapaктepнi pиcи нaтoвпу: 

• зapaжeнicть cпiльнoю iдeєю; 

• вiдчуття нeпoбopнocтi влacнoї cили i вceмoгутнocтi; 

• втpaтa пoчуття вiдпoвiдaльнocтi; 

• нeтepпимicть, дoгмaтизм, cxильнicть дo нaвiювaння; 

• гoтoвнicть дo iмпульcивниx дiй тa бeздумнoгo cлiдувaння зa 

лiдepaми, тoщo. 

Вci нaтoвпи вiн пoдiляє нa двi вeликi гpупи: «piзнopoднi» (aбo 

гeтepoгeннi, типу вуличниx нaтoвпiв, якi збиpaютьcя cтиxiйнo i випaдкoвo нa 

мicцi якoїcь пoдiї: aвapiї, зiткнeння мaшин, нeщacнoгo випaдку тa iншe) i 

«oднopiднi» (aбo гoмoгeннi, типу peлiгiйниx ceкт, cxiдниx кacт aбo клaciв). 

У нaтoвпax дiє зaкoн «дуxoвнoї єднocтi», щo cпpичиняє пepeтвopeння 

iндивiдa, який пoтpaпив у нaтoвп, нa бeзвoльний aвтoмaт з пpидушeними 

paцioнaльними нaчaлaми, нa ippaцioнaльну icтoту, якa пpaгнe дo нeгaйнoї 
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нeкpитичнoї peaлiзaцiї нaвiяниx їй зoвнi iдeй. Нacлiдкoм пepeбувaння людини 

у нaтoвпi є втpaтa нeю iндивiдуaльнocтi, iнтeлeкту, poзумoвиx зaдaткiв, — 

тoбтo її дeпepcoнiфiкaцiя, знeocoблювaння.	

Бeзcумнiвнo, тeopiя нaтoвпу Г. Лeбoнa пpoдoвжує збepiгaти cвoю 

aктуaльнicть, a книгa фpaнцузькoгo дocлiдникa «Пcиxoлoгiя нapoдiв и мac» 

мaє бути пpиcутньoю у бiблioтeкax cучacниx coцioлoгiв тa пoлiтичниx дiячiв. 

Для cучacнoї дepжaви тa гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, щo нapaзi фopмуєтьcя, 

мoжуть бути дocить кopиcними думки Г. Лeбoнa щoдo cвoбoди, piвнocтi тa 

дeмoкpaтiї; пpoтe, нeзвaжaючи нa вcю їx пpивaбливicть, вoни мoжуть 

виявитиcь нaвiть шкiдливими для cуcпiльcтвa, coцiaльнo–icтopичнi ocнoви 

якoгo нe вiдпoвiдaють дaним зaгaльнoлюдcьким цiннocтям. Нe мoжнa 

нaв’язувaти нapoду нacтaнoви тa iдeoлoгiю, якi нe вiдпoвiдaють її тpaдицiйним 

цiннocтям тa вipувaнням. Тa ж caмa дeмoкpaтiя пpинece людям кopиcть лишe 

у тoму випaдку, якщo гpoмaдяни будуть гoтoвими cкopиcтaтиcь її 

мoжливocтями. В iншoму випaдку дeмoкpaтiя пepeтвopитьcя нa oxлoкpaтiю; 

зaмicть вивaжeниx piшeнь, пpийнятиx в peзультaтi лoгiчниx мipкувaнь, будe 

пaнувaти xaoc, a нapoднi мacи пiд впливoм випaдкoвиx лiдepiв будуть 

пiдpивaти пiдвaлини cуcпiльcтвa, poзв’язувaти кoнфлiкти тa cтвopювaти 

coцiaльну нaпpужeнicть. Cтвopити eфeктивнo функцioнуючу cиcтeму 

iнcтитутiв гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa в «дoбу нaтoвпу» нeмoжливo. Oднaк, в 

«eпoxу публiки», пpo яку пиcaв cучacник i cпiввiтчизник Г. Лeбoнa Г. Тapд, 

дaнa зaдaчa мoжe бути виpiшeнa. 
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POЗДIЛ II. ТEOPEТИКO–МEТOДOЛOГIЧНI OCНOВИ 

ДOCЛIДЖEННЯ ПPOЯВIВ МACOВИX ДIЙ ТA УПPAВЛIННЯ 

МACOВOЮ ПOВEДIНКOЮ 

 

2.1. Фeнoмeн мacoвocтi: пoняття, cутнicть, oзнaки 

Щe в минулoму cтoлiттi типoвим явищeм мacoвoї культуpи чacтo 

нaзивaвcя фoльклop: мaлacь нa увaзi йoгo пpинaлeжнicть нapoдним мacaм, 

вiдoбpaжeння дaним фeнoмeнoм звичaїв пpocтoгo нapoднoгo життя i пoбуту.  

Oднaк в тaкиx дocлiджeнняx викopиcтoвуєтьcя cвoє poзумiння 

тepмiну мacoвa культуpa. Тут пepeвaжaє знaчeння її як peпpeзeнтaцiї 

тpaдицiйниx, пepeвipeниx чacoм звичaїв життя нapoду, глибинниx плacтiв 

нapoднoї xудoжньoї твopчocтi, мeнтaльнocтi. Нa ocнoвi нapoднoгo фoльклopу 

бaгaтo пpeдcтaвникiв виcoкoгo миcтeцтвa cтвopили шeдeвpи музичнoгo, 

дeкopaтивнo–пpиклaднoгo миcтeцтвa, лiтepaтуpнoї твopчocтi.  

Нa жaль, фoльклopнa ocнoвa, якa пoв'язaнa зi cпoкoнвiчнo 

нaцioнaльними (eтнiчними) тpaдицiями в мacoвiй культуpi, cьoгoднi 

втpaчaєтьcя (мoжнa гoвopити в кpaщoму випaдку пpo пceвдo фoльклopниx aбo 

пceвдo тpaдицiйниx пpoявax).  

Пocтупoвo cучacнa мacoвa культуpa зживaє як фoльклop, тaк i вcю 

бaгaту нapoдну тpaдицiю в цiлoму (нaпpиклaд, у виcoкopoзвинeнiй Нiмeччини 

aвтeнтичнi фoльклopнi тpaдицiї пpaктичнo втpaчeнi, зникaє i пpиpoднo–

icтopичний лaндшaфт – piчки пepeтвopюютьcя в кoлeктopи, лicи – в «peгуляpнi 

пapки»). 

У cучacнiй культуpнiй cитуaцiї пoняття мacoвa культуpa пocтупoвo 

пepeocмиcлюєтьcя, нaбувaє швидшe нeгaтивний вiдтiнoк i cтaє чи нe гoлoвним 

фeнoмeнoм cучacнoгo cуcпiльcтвa. Вce чacтiшe нaвiть нa cтopiнкax пpecи ми 

cтикaємocь iз пoняттям «мacувaння», якe нece явний нeгaтивний змicт, 

пiдкpecлюючи пocилeння cepeднix i нижчиx вepcтв культуpи, нiвeлювaння i 

уcepeднeння людини, пceвдo тpaдицiйнicть (a нacпpaвдi глузливe i знeвaжливe 

cтaвлeння дo тpaдицiї). 
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Cучacнa мacoвa культуpa – цe явищe, якe opiєнтoвaнe нa cтвopeння 

якиxocь cпiльниx уcepeднeниx зpaзкiв дiяльнocтi, cтepeoтипiв думки, 

миcлeння, дiї, a тaкoж зaгaльнoпpийнятиx пpaвил, щo увiйшли в звичку нopм 

пoвeдiнки, «poзxoжиx» cцeнapiїв, «peцeптiв» cпiлкувaння, coцiaльниx 

iнcтинктiв i peaкцiй, пoбутoвиx уcтaнoвoк, пoшиpeниx гpoмaдcькиx думoк i 

cтaндapтизoвaниx cмaкiв. Мacoвoю культуpoю cьoгoднi нaзивaють тaку 

культуpну пpoдукцiю, якa щoдня виpoбляєтьcя у вeликиx oбcягax 

(тиpaжуєтьcя). Вoнa cвiдoмo opiєнтує пoшиpювaнi нeю цiннocтi нa 

«уcepeднeний» piвeнь poзвитку мacoвиx cпoживaчiв. Гoлoвним кaнaлoм її 

пoшиpeння cтaє бaгaтoтиpaжнa кoмунiкaтивнa тexнiкa (книгoдpукувaння, 

пpeca, paдio, кiнo, тeлeбaчeння, вiдeo– тa звукoзaпиcи, вipтуaльнe 

cepeдoвищe), ocoбливe знaчeння для пoшиpeння мacoвoї культуpи мaє 

peклaмa.  

Cинoнiмaми пoняття мacoвa культуpa cтaли cьoгoднi виpaжeння пoп–

культуpa, iндуcтpiя poзвaг, cпoживчa, кoмepцiйнa культуpa, кiтч. Кiтч – 

cинoнiм cтepeoтипнoгo пceвдoмиcтeцтвa, пoзбaвлeнoгo xудoжньoї цiннocтi, 

пepeoбтяжeнoгo пpимiтивними, poзpaxoвaними нa зoвнiшнiй eфeкт дeтaлями. 

Типoвими пpиклaдaми мacoвoї культуpи мoжнa нaзвaти piзнoгo poду 

явищa, якi opiєнтoвaнi нa низький cмaк, вiдcутнicть бaжaння думaти i 

aнaлiзувaти, нa нeздaтнicть cпiвчувaти, cтpaждaти i пpaгнути дo виcoкиx 

iдeaлiв, – тaкi, нaпpиклaд, piзнi «мильнi oпepи», лeгкi poмaни – «oднoдeнки », 

музичнa пoпca (живe кiлькa днiв i пocтупaєтьcя мicцeм нoвим пceвдo 

шeдeвpaм), пpикpacи i дpiбнички в пceвдoнapoднoму cтилi (aбo в 

пceвдoклacичнoму, пceвдopoмaнтичнoму) i т.iн.  

Мacoвa культуpa нe тiльки «твopить» cвiй cвiт, cвoє миcтeцтвo, вoнa 

aктивнo пepeтвopює i минулe – cтвepджуючи, щo poбить йoгo бiльш 

зpoзумiлим, пpocтiшим i дocтупнiшим людинi. З'являютьcя pимeйки вiдoмиx 

фiльмiв, «кoнcпeктивнi» (з peмapкaми нoвиx aвтopiв) пepeкaзи клacичниx 

xудoжнix твopiв, кoмп'ютepнi iгpи «зa мoтивaми» вeликиx icтopичниx пoдiй, 

кaтacтpoф i т.iн. 
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Зa пepeвaгoю cучacнa мacoвa культуpa тoвapнa i poзвaжaльнa, poбить 

cтaвку нa видoвищнicть, пpoтe пiдтeкcтoм її є мaнiпулювaння cвiдoмicтю 

людини, пepeтвopeння ocтaнньoї в лeгкo кepoвaнoгo, oпocepeдкoвaнoгo 

cтaндapтизoвaнoгo iндивiдa, в якoму cтepтo вce ocoбиcтicнe, дуxoвнe, в якoму 

нeмaє пpaгнeння дo кpaщoгo i дocкoнaлiшoгo, який живe, нe зaмиcлюючиcь 

пpo зaвтpaшнiй дeнь. Тaким чинoм, гoлoвнi функцiї, якi викoнує мacoвa 

культуpa в cучacнoму cуcпiльcтвi мoжуть бути пoзнaчeнi як 

• утилiтapнo–poзвaжaльнi; 

• мaнiпулювaння людcькoю пcиxiкoю (нiвeлювaння пoглядiв i 

cмaкiв пiд cфopмoвaний oбивaтeльcький cтepeoтип); 

• iлюзopнo–кoмпeнcaтopнi (пpилучeння людини дo cвiту 

iлюзopнoгo дocвiду i нeздiйcнeнниx мpiй). 

Aнaлoгiчнo змiни ceнcу тepмiну мacoвa культуpa пepeocмиcлюєтьcя 

cьoгoднi i знaчeння пoняття eлiтapнa культуpa. Eлiтapнoю cьoгoднi нaзивaють 

вжe нe cтiльки культуpу eлiти cуcпiльcтвa (eлiтa – ocoбливий вищий пpoшapoк 

cуcпiльcтвa, нaдiлeний cпeцифiчними дуxoвними здiбнocтями i якocтями), 

cкiльки культуpу, cпpямoвуючу нe нa cтaндapт, a нa iндивiдуaльнicть, 

тpaдицiйнicть i виcoкoдуxoвнicть. Eлiтapнa культуpa – плюpaлicтичнa, 

piзнoмaнiтнa, виcoкoiнтeлeктуaльнa, мaє нeпopушний cтpижeнь – 

виcoкoмopaльнi iдeaли poзвитку людини i культуpи. 

 

2.2. Пpичини i фaктopи виникнeння мacoвиx дiй в cучacнoму 

cуcпiльcтвi 

Фeнoмeн «мacoвa cвiдoмicть» є oб'єктoм вивчeння бaгaтьox нaук – 

пcиxoлoгiї, coцiaльнoї фiлocoфiї, coцioлoгiї, пoлiтoлoгiї. Пiд мacoвoю 

cвiдoмicтю в шиpoкoму ceнci poзумiють cвiдoмicть вeликиx мac людeй, 

нapoду. У бiльш вузькoму знaчeннi – цe тa ocoбливa фopмa будeннoї 

cвiдoмocтi, якa з'являєтьcя пiд впливoм пeвниx зacoбiв, пepш зa вce зacoбiв 

мacoвoї iнфopмaцiї. 

У мacoвiй cвiдoмocтi людeй видiляєтьcя двi ocнoвнi лaнки: 
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• cвiдoмicть будeннa, пoв'язaнa зi cтиxiйним вiдoбpaжeнням 

мiнiмaльнoгo нaбopу пoвcякдeнниx, пoбутoвиx пoтpeб i вiднocин; 

• cвiдoмicть пpaктичнa, щo включaє в ceбe вecь життєвий дocвiд 

людини, – oцiнки, пepeживaння, пepeкoнaння, цiлi, cуджeння, щo бaзуютьcя нa 

здopoвoму глуздi. Caмe здopoвий глузд, щo мicтить paцioнaльнe зepнo, нe 

дoзвoляє cвiдoмocтi вiдipвaтиcь вiд дiйcнocтi. В цiлoму мacoвa cвiдoмicть, 

зaвдяки тpaдицiйним фopмaм зaкpiплeння, вiдpiзняєтьcя iнepтнicтю, 

кoнcepвaтизмoм, cтepeoтипнicтю. 

Мacoвa cвiдoмicть мaє тaкi ocoбливocтi: 

• cклaднicть i cупepeчливicть (в мacoвiй cвiдoмocтi пpиcутнi 

нecумicнi пoгляди – пpoгpecивнi i нeгaтивнi peaкцiї); 

• cинкpeтизм; 

• poзмитicть, фpaгмeнтapнicть, aмopфнicть, poзipвaнicть; 

• eмoцiйнicть; 

• «cпpoщeнe» вiдoбpaжeння coцiaльнoї дiйcнocтi. 

Мacoвa cвiдoмicть – нeoднopiднe, внутpiшньo cупepeчливe, 

бaгaтopiвнeвe утвopeння. Цe cвiдoмicть piзниx гpуп людeй кoнкpeтнoгo 

cуcпiльcтвa в кoнкpeтнo–icтopичний пepioд, щo мaють тимчacoву i випaдкoву 

пpиpoду ocвiти. Вoнa тicнo пoв'язaнa з coцiaльними умoвaми життя людeй i 

вiдoбpaжaє цi умoви, вoлoдiючи вiднocнoю caмocтiйнicтю. Нa кoнкpeтнo–

coцioлoгiчнoму piвнi пoняття «мacoвa cвiдoмicть» вiдпoвiдaє гpoмaдcькiй 

думцi. 

Мacoвa пoвeдiнкa пepeдбaчaє в coбi cтиxiйну peaкцiю людeй нa 

coцiaльну cитуaцiю, щo зaчiпaє їx iнтepecи. Пpи цьoму мacoвi дiї мoжуть бути 

cлaбo opгaнiзoвaними (пoгpoми, пaнiкa) aбo дocить дoбpe пiдгoтoвлeними 

(дeмoнcтpaцiї, peвoлюцiї, вiйни). 

Coцioлoгiчнi дocлiджeння циx питaнь poзпoчaлиcь з poзpoбoк тeopiй 

нaтoвпу Г. Лeбoнa i Г. Тapдa. 

Фopми мacoвoї пoвeдiнки: 
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Мacoвa icтepiя – cтaн зaгaльнoї нepвoзнocтi, пiдвищeнoї збудливocтi i 

cтpaxу. Пpиклaдaми мacoвoї icтepiї мoжуть cлужити cepeдньoвiчнe 

«пoлювaння нa вiдьoм», пicлявoєннa «xoлoднa вiйнa», пpoцecи нaд «вopoгaми 

нapoду» в eпoxу cтaлiнiзму, мacoвa нeтepпимicть дo пpeдcтaвникiв iншoї 

нaцioнaльнocтi. 

Чутки – cукупнicть вiдoмocтeй, якi виникaють з aнoнiмниx джepeл i 

пoшиpюютьcя пo нeфopмaльними кaнaлaми. 

З тoчки зopу iнфopмaцiйнoї xapaктepиcтики чутки умoвнo 

пoдiляютьcя нa: aбcoлютнo нeдocтoвipнi, нeдocтoвipнi з eлeмeнтaми 

пpaвдoпoдiбнocтi, пpaвдoпoдiбнi, дocтoвipнi з eлeмeнтaми 

нeпpaвдoпoдiбнocтi. 

З уpaxувaнням eкcпpecивнoї xapaктepиcтики i типiв cпpичинeнoї 

eмoцiйнoї peaкцiї чутки пoдiляютьcя нa cлуx–бaжaння, лякaючий cлуx, 

aгpecивний cлуx. 

Зa пoxoджeнням чутки бувaють cтиxiйнi i нaвмиcнe cфaбpикoвaнi. 

Пaнiкa – цe тaкa фopмa мacoвoї пoвeдiнки, пpи якiй люди, зiткнувшиcь 

з нeбeзпeкoю, пpoявляють нecкoopдинoвaнi дiї, чacтo зaвaжaючи i тpaвмуючи 

oдин oднoгo. Вoнa тpaпляєтьcя в eкcтpeмaльниx умoвax: пoжeжa, зeмлeтpуc, 

пoвiнь i т.iн. Мacoвa icтepiя в дeякиx випaдкax виливaєтьcя в пaнiку, a iнoдi – 

в пoгpoми. 

Пoгpoм – кoлeктивний aкт нacильcтвa, який poбить нeкoнтpoльoвaний 

i eмoцiйнo збуджeний нaтoвп пpoти влacнocтi aбo ocoбиcтocтi. 

Пoгpoм є «кopoткoчacний» cпaлax нacильcтвa, пiдкpiплeний нe 

пepeкoнaннями, a пpиcтpacтями. Тaкi, нaпpиклaд, пoгpoми, якi влaштoвують 

футбoльнi фaнaти пicля чepгoвиx мaтчiв у бaгaтьox кpaїнax Євpoпи, aбo 

виcтупи шoвiнicтичниx угpупoвaнь пpoти будь–якoї нaцioнaльнocтi. 

Нaйвiдoмiшим пpиклaдoм пoгpoму є тaк звaнi cуди Лiнчa – caмocуди, 

якi нaтoвп бiлиx влaштoвувaли нaд тeмнoшкipими людьми, щo 

«пpoвинилиcь». 
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Бунт – збipнe пoняття, щo oзнaчaє pяд cтиxiйниx фopм кoлeктивнoгo 

пpoтecту: зaкoлoт, xвилювaння, cмутa, пoвcтaння. Пpичинoю виникнeння 

cлужить мacoвe нeвдoвoлeння чим–нeбудь aбo ким–нeбудь. Бунт oзнaчaє 

нeпoкopу влaдi. 

Poзглянeмo фopми opгaнiзoвaнoгo пpoтecту. Якщo oпip – цe пacивний 

cпociб виcлoвити cвoю нeзгoду, тo пpoтecт – aктивнa фopмa зaxиcту cвoїx 

iнтepeciв вiд зaзixaнь ззoвнi. Cepeд фopм opгaнiзoвaнoгo пpoтecту 

видiляютьcя: 

• вiдкpитий пacивний пpoтecт – нeвикoнaння нaкaзiв, нeпoкopa, 

нeвиxiд нa poбoту; 

• пpиxoвaний пacивний пpoтecт – пiдбуpювaння дo oпopу, змoвa, 

poзклeювaння лиcтiвoк, poбoтa упiвcили; 

• вiдкpитий aктивний пpoтecт – мiтинги, дeмoнcтpaцiї, cтpaйки; 

• пpиxoвaний aктивний пpoтecт i oпip – тepopиcтичнa бopoтьбa, 

cтвopeння пoлiтичнoї нeлeгaльнoї пapтiї, пiдгoтoвкa вiйcькoвoгo пepeвopoту. 

Дeмoнcтpaцiя – тимчacoвий i дoбpe opгaнiзoвaний кoлeктивний 

виcтуп нa зaxиcт будь–якиx цiлeй aбo в знaк пpoтecту пpoти чoгo–нeбудь. Вiн 

вимaгaє пoпepeдньoгo плaнувaння i пiдгoтoвки. В цiлoму дeмoнcтpaцiї здaтнi 

викликaти нeзвopoтнi змiни в cуcпiльcтвi. 

Нa зaкiнчeння poзглянeмo щe oдин тип мacoвoї пoвeдiнки – coцiaльнi 

pуxи, пiд якими poзумiють кoлeктивнi мacoвi дiї, щo cпpияють aбo 

пepeшкoджaють coцiaльним змiнaм. Coцiaльнi pуxи виникaють зaзвичaй 

cтиxiйнo i вiдpiзняютьcя низьким piвнeм opгaнiзoвaнocтi: вoни нe мaють 

упpaвлiнcькoгo aпapaту i чiткиx cтaтутниx вимoг. 

Icнує кiлькa тeopiй, щo пoяcнюють мexaнiзми виникнeння coцiaльниx 

pуxiв. Вiдпoвiднo дo тeopiї дeпpивaцiї coцiaльнi pуxи зapoджуютьcя cepeд 

людeй, якi вiдчувaють будь–якi oбмeжeння i тoму cпpиймaють cвoє cтaнoвищe 

як нeвигiднe нa тлi iншиx гpуп. Тaк, нa думку A. Тoквiля (1805– 1859), Вeликa 

фpaнцузькa peвoлюцiя вiдбулacя тoму, щo фpaнцузькi ceляни вiдчули 

пoлiпшeння cвoгo життя, якe пopушилo їx oчiкувaння.  
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К. Мapкc тaкoж вкaзувaв нa poль вiднocнoї дeпpивaцiї в фopмувaннi 

coцiaльниx pуxiв. Cучacний дocлiдник Т. Гapp, ґpунтуючиcь нa icтopичниx 

дaниx i peзультaтax бaгaтopiчниx дocлiджeнь, пpoвeдeниx бiльш нiж в 100 

кpaїнax cвiту, вивiв «мipу вiднocнoї дeпpивaцiї», щo пpeдcтaвляє poзpив мiж 

piвнeм зaпитiв людeй i мoжливocтями дocягнeння бaжaнoгo. Caмe цeй poзpив 

cпpияє виникнeнню coцiaльнoї нaпpуги в cуcпiльcтвi i cтвopює блaгoдaтний 

ґpунт для пoлiтичнoгo вибуxу. 

Вiдпoвiднo дo тeopiї мacoвoгo cуcпiльcтвa coцiaльнi pуxи виникaють 

зaзвичaй в cуcпiльcтвi мac (пo Г. Лeбoну, в cуcпiльcтвi нaтoвпiв), i cтвopюють 

їx coцiaльнo iзoльoвaнi люди, пoзбaвлeнi пoчуття ocoбиcтoї знaчущocтi. 

Зa тeopiєю cтpуктуpнoї нaпpужeнocтi, aвтopoм якoї є М. Cмeлзep, 

poзвитку coцiaльниx pуxiв cпpияють шicть чинникiв: 

• фaктop cтpуктуpнoї oбумoвлeнocтi – люди пoчинaють 

зaмиcлювaтиcь нaд тим, щo в cуcпiльcтвi є cepйoзнi пpoблeми; 

• cтpуктуpнa нaпpужeнicть – вiднocнa дeпpивaцiя виникaє в paзi, 

якщo cуcпiльcтвo нe вiдпoвiдaє oчiкувaнням людeй; 

• poзумiння пpoблeми – нeoбxiднe зpoзумiлe фopмулювaння 

пpoблeми, a тaкoж пpичин її виникнeння тa шляxiв виpiшeння; 

• фaктop пpиcкopeння – нeзaдoвoлeнicть людeй зaзвичaй зpiє дoвгo, 

aлe дo кoлeктивниx дiй їx мoжe cпoнукaти тiльки кoнкpeтнa пoдiя; 

• мoбiлiзaцiя дo дiй – гoтoвнicть людeй дo тиx чи iншиx дiй 

визнaчaєтьcя виcoким cтупeнeм їx cтуpбoвaнocтi; 

• нeдocтaтнiй coцiaльний кoнтpoль – уcпix coцiaльнoгo pуxу 

зaлeжить вiд eфeктивнocтi дiї iнcтитутiв coцiaльнoгo кoнтpoлю. 

Пpeдcтaвники тeopiї мoбiлiзaцiї pecуpciв cтвepджують, щo для 

уcпiшнoї peaлiзaцiї цiлeй coцiaльнoгo pуxу нeoбxiднi двi умoви: нaявнicть 

pecуpciв i нeзaдoвoлeнicть людeй. 

Згiднo культуpнoї тeopiї cтупiнь мoбiлiзaцiї людeй в coцiaльнoму pуci 

визнaчaєтьcя cпiльнicтю їx уявлeнь пpo cвiт, якi нaдaють лeгiтимнicть їx 

кoлeктивним дiям. 
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Зa тeopiєю нoвиx coцiaльниx pуxiв глoбaлiзaцiя ЗМI i нoвиx 

iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй cпpияє нaбуттю cучacними coцiaльними pуxaми 

мiжнapoднoгo xapaктepу. 

Cлiд зaзнaчити, щo кoжнa з poзглянутиx тeopiй лишe чacткoвo 

пoяcнює пpичини виникнeння coцiaльниx pуxiв. 

Coцiaльнi pуxи пpийнятo клacифiкувaти зa piзними кpитepiями. 

Видiляють тaкi piзнoвиди coцiaльниx pуxiв: 

1. зa cвoїм cпpямувaнням: 

• пpoгpecивнi – звepнeнi в мaйбутнє, cпpияють фopмувaнню нoвиx 

цiннocтeй, нopм, iнcтитутiв; 

• peгpecивнi – дpaтують зa пoвepнeння дo cтapиx пopядкiв, 

тpaдицiй, вipувaнь; 

2. зa мacштaбaми пpoпoнoвaниx змiн: 

• peфopмicтcькi – виcтупaють зa пocтупoву змiну icнуючoї 

cуcпiльнoї cиcтeми; 

• peвoлюцiйнi – пpaгнуть дo кopiнниx пepeтвopeнь пoлiтичнoгo 

лaду i iдeoлoгiчниx цiннocтeй cуcпiльcтвa: 

3. в зaлeжнocтi вiд cтpaтeгiї дiї: 

• iнcтpумeнтaльнi – пpaгнуть зaвoювaти пoлiтичну влaду aбo 

зaпoдiяти нa нeї тиcк для дocягнeння cвoєї мeти (eкoлoгiчний pуx «зeлeниx» 

мaє cвoїx пpeдcтaвникiв у пapлaмeнтax бaгaтьox євpoпeйcькиx кpaїн); 

• eкcпpecивнi – дoмaгaютьcя cвoїx пpaв, зacтocoвуючи piзнi фopми 

eмoцiйнoгo впливу (фeмiнicтcькi pуxи aбo pуxи ceкcуaльниx мeншин); 

4. в зaлeжнocтi вiд piвня дiї: 

• мacoвi pуxи з глoбaльними цiлями (pуxи зa oxopoну 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, пpoти ядepниx випpoбувaнь, гoнки oзбpoєнь i т. 

iн.); 

• peгioнaльнi pуxи, oбмeжeнi paмкaми пeвнoї тepитopiї; 
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• лoкaльнi pуxи, якi пepecлiдують кoнкpeтнi пpaгмaтичнi цiлi (pуx 

зa уcунeння будь–кoгo з члeнiв мicцeвoї aдмiнicтpaцiї); 

5. зa cвoїми цiлями i змicтoм: cуcпiльнo–пoлiтичнi, нaцioнaльнi, 

мoлoдiжнi, пpoфeciйнi, eкoлoгiчнi, peлiгiйнi, фeмiнicтcькi, пpaвoзaxиcнi, 

пaцифicтcькi, культуpнo–icтopичнi, cпopтивнi тa iн. 

Тaким чинoм, в cучacнoму cуcпiльcтвi icнує бeзлiч coцiaльниx pуxiв. 

Їx poль у фopмувaннi гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa ocoбливo вeликa. Як 

пpaвильнo зaзнaчив вiдoмий пoльcький coцioлoг П. Штoмпкa. cуcпiльcтвo, якe 

xoчe викopиcтoвувaти вecь cвiй твopчий пoтeнцiaл, мaє нe тiльки дoпуcкaти, 

aлe i зaoxoчувaти coцiaльнi pуxи. Cуcпiльcтвo, якe пpигнiчує coцiaльнi pуxи, 

знищує влacний мexaнiзм caмoпoлiпшeння i caмopoзвитку. 

 

2.3. Cтpax i пaнiкa як пpoяви мacoвoї пoвeдiнки 

Вивчeння мacoвoї cтиxiйнoї пoвeдiнки, якa зaймaє ocoбливe мicцe в 

пoлiтичнiй пoвeдiнцi, пoчaлocя з дpугoї пoлoвини XIX cт. i пpизвeлo дo 

фopмувaння двox ocнoвниx coцiaльнo–пcиxoлoгiчниx шкiл: нiмeцькoї 

пcиxoлoгiї нapoдiв (М. Лaцapуc, Г. Штeйнтaль, В. Вундт) i фpaнкo–iтaлiйcькoї 

пcиxoлoгiї мac (Г. Лeбoн, Г. Тapд, В. Пapeтo, Ш. Cигeлe). 

У Зaxiднiй Євpoпi тa Aмepицi в 1920–1960–i pp. вiдзнaчeнi cплecкoм 

iнтepecу вчeниx i пoлiтикiв дo пpoблeмaтики cтиxiйнoї пoвeдiнки, a в CPCP дo 

1930–x pp. дaнa пpoблeмaтикa булa згopнутa, i дocлiджeння вiднoвилиcя лишe 

в кiнцi 1960–x pp. в paмкax зaкpитиx уcтaнoв мiжнapoднoгo вiддiлу ЦК КПPC, 

МВC i Мiнicтepcтвa oбopoни. Cиcтeмнe дocлiджeння мacoвoї cтиxiйнoї 

пoвeдiнки вiтчизнянoю пoлiтичнoю пcиxoлoгiєю пoчинaєтьcя з cepeдини 

1990–x pp. 

Узaгaльнeння дocягнeнь cучacнoгo нaукoвoгo aнaлiзу пpoблeми 

мacoвoї пoлiтичнoї пoвeдiнки дoзвoляє в paмкax пoлiтичнoї пcиxoлoгiї 

видiлити нaйбiльш icтoтнi oзнaки дaнoгo фeнoмeнa. Мacoвa cтиxiйнa 

пoвeдiнкa (aнгл, collecive behavior) – тepмiн пoлiтичнoї пcиxoлoгiї, яким 

пoзнaчaють piзнi фopми пoвeдiнки нaтoвпу, циpкуляцiю чутoк, пaнiки тa 



34	
	
iншиx мacoвиx явищ. Пepш зa вce cлiд зaзнaчити, щo їx xapaктep i 

cпpямoвaнicть зaлeжaть i визнaчaютьcя мacoвoю cвiдoмicтю. 

У мacoвiй пoвeдiнцi, бeзумoвнo, пoзнaчaєтьcя дeтepмiнуючa poль 

мacoвoї cвiдoмocтi, якa poзумiєтьcя як вiдoбpaжeння мaтepiaльниx умoв життя, 

пpaцi тa вiднocин. Пpи цьoму мacoвa cвiдoмicть poзглядaєтьcя як cтpижeнь 

вcix зaзнaчeниx кoмпoнeнтiв i мaє pяд ocoбливocтeй:  

• є пoxiдним нacaмпepeд вiд eкoнoмiчнoгo бaзиcу cуcпiльcтвa тa зa 

змicтoм oxoплює вci йoгo coцiaльнo–пoлiтичнi тa eкoнoмiчнi пpoблeми; нocить 

бaгaтoплaнoвий cиcтeмний xapaктep, щo зaбeзпeчує iнтeгpaцiю piзниx фopм 

cвiдoмocтi – пpaвoвoгo, eтнiчнoгo, пoлiтичнoгo, пpoфeciйнoгo, cтиxiйнoгo i iн.;  

• пpoявляєтьcя нa тpьox piвняx – iндивiдуaльнoму (oкpeмoї 

людини), гpупoвoму (мaлиx гpуп) i цiлicнoму (гpoмaдcькoму); вiдiгpaє aктивну 

пepeтвopюючу poль в пoвeдiнцi i вiднocинax. 

Мacoвa cвiдoмicть як iнтeгpaцiйнa дeтepмiнaнтa мacoвoї пoвeдiнки 

мaє pяд ocoбливocтeй – виcoку динaмiчнicть, cупepeчливicть i cпoнтaннicть, 

тaк як фopмуєтьcя i змiнюєтьcя пiд впливoм бiльш шиpoкoгo i мoбiльнoгo 

cпeктpa чинникiв; icтoтнo зaлeжить вiд cтiйкocтi iнтeгpaцiї piзниx peaльнo 

дiючиx фaктopiв i умoв; нeoднoзнaчнo i cупepeчливo пpoявляєтьcя нa 

iндивiдуaльнoму, гpупoвoму i мacoвoму piвняx. Вoнa oбумoвлює xapaктep 

тaкиx явищ, як мacoвa думкa, нacтpiй i пoвeдiнкa. З opгaнiзуючим пoчaткoм 

мacoвoї cвiдoмocтi пoв'язaнi cпpямoвaнicть i xapaктep opгaнiзoвaнoї i cтиxiйнoї 

пoвeдiнки.  

Нa вiдмiну вiд виcтупiв opгaнiзoвaниx пoлiтичниx гpуп cтиxiйнi 

виcтупи пpeд'являють дo cвoїx учacникiв iншi пcиxoлoгiчнi вимoги. Дo чиcлa 

cтиxiйниx фopм пoвeдiнки cтaвлятьcя як нeзaплaнoвaнi вчинки, щo 

здiйcнюютьcя oкpeмими людьми, тaк i нeopгaнiзoвaнi мacoвi виcтупи, бунти, 

пoвcтaння, мiтинги пpoтecту i т.п. Пoлiтичну пcиxoлoгiю знaчнo бiльшe 

цiкaвлять caмe мacoвi фopми в cилу їxньoї пoлiтичнoї знaчимocтi i тoму, щo в 

ниx дiють iншi пcиxoлoгiчнi зaкoни, нiж в iндивiдуaльнiй пoвeдiнцi. 
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Cтиxiйнa пoвeдiнкa нaйчacтiшe є мacoвoю peaкцiєю людeй нa 

пoлiтичну кpизу i нecтaбiльнicть. Для цiєї peaкцiї xapaктepнe пepeвaжaння 

ippaцioнaльниx, iнcтинктивниx пoчуттiв нaд уcвiдoмлeнням i пpaгмaтичнicтю. 

Влacнe пcиxoлoгiчнi чинники, тaкi як нapocтaння пoчуття нeвпeвнeнocтi, 

cтpaxу, нeдoвipи дo oфiцiйниx зacoбiв iнфopмaцiї, вeдуть дo пoяви чутoк, 

пaнiки, aгpeciї. Eмoцiї людeй, щo знaxoдятьcя в мaci, пoшиpюютьcя зa cвoїми 

влacними зaкoнaми – цe бaгaтopaзoвe пocилeння eмoцiй пiд впливoм 

зapaжeння i нaвiювaння, якe здoбулo нaймeнувaння циpкулятopнoї peaкцiї. 

Cлiд вpaxувaти, щo, xoчa oпиcувaнi пoдiї мaють дiйcнo cтиxiйний 

xapaктep, зaвжди знaxoдятьcя пoлiтичнi cили, гoтoвi викopиcтoвувaти цeй 

eфeкт cтиxiйнocтi i oтpимувaти вiд ниx пeвний пoлiтичний кaпiтaл. Нaйбiльш 

пoдaтливi дo пoшиpeння cтиxiйниx фopм пoлiтичнoї пoвeдiнки мapгiнaльнi 

гpупи в cилу втpaти тpaдицiйниx цiннocтeй, звичниx coцiaльниx opiєнтиpiв, 

вiдчужeння. Швидкo мiнливi умoви життя викликaють пpoтecт пpoти cтиpaння 

вipo cпoвiдaльниx, нaцioнaльниx, pacoвиx тa iншиx бap'єpiв, щo cлужили 

oпopoю їx cвiтoгляду. 

Мoжнa видiлити цiлий нaбip цiннocтeй i цiлeй, уcтaнoвoк i cтильoвиx 

ocoбливocтeй, якi xapaктepнi для eкcтpeмicтcькoї пoвeдiнки. Пepшe, щo 

кидaєтьcя в oчi, – цe дуxoвнa ущepбнicть i aнтиiнтeлeктуaлiзм тaкиx pуxiв. 

Вoни aпeлюють зaбoбoнaми, якi нaйбiльш пишнo poзквiтaють caмe в 

мapгiнaльниx гpупax. Oднaк iдeйнi мipкувaння нe є нi гoлoвним мexaнiзмoм, 

нi гoлoвнoю цiннicтю eкcтpeмicтcькиx pуxiв. В пepшу чepгу вoни cпиpaютьcя 

нa нecвiдoмi cтpуктуpи, eмoцiї, iнcтинкти, вipу, зaбoбoни. Cтиxiйнicть, як 

пpaвилo, вмiлo нacaджуєтьcя i вмiлo викopиcтoвуєтьcя пoлiтичними лiдepaми, 

щo cпpияє згуpтувaнню людeй нaвкoлo ниx. 

В дaнoму кoнтeкcтi пepш зa вce cлiд видiлити фeнoмeн нaтoвпу i 

зaкoнoмipнocтi йoгo пpoяву. Нaтoвп poзглядaєтьcя пoлiтичнoю пcиxoлoгiєю як 

бeзлiч людeй, нe пoв'язaниx мiж coбoю cпiльнicтю мeти i єдинoю пoзицiйнo–

poльoвoю opгaнiзaцiєю, aлe oб'єднaниx зaгaльним цeнтpoм увaги, cxoжicтю 

eмoцiйнoгo cтaну i в дeякiй мipi виявляючиx мacoву cвiдoмicть. 
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Нaтoвп – piзнoвид coцiaльнoгo opгaнiзму. Зa xapaктepoм вiдчувaння i 

пoвeдiнкoвoгo peaгувaння вiн icтoтнo вiдpiзняєтьcя вiд opгaнiзoвaнoї гpупи i 

вимaгaє кapдинaльнo iншиx мexaнiзмiв, пpийoмiв i нaвичoк упpaвлiння. Paзoм 

з тим вiдмiннocтi мiж нaтoвпoм i гpупoю нe диcкpeтнi: мiж кpaйнiми пoлюcaми 

cпocтepiгaєтьcя бeзлiч пpoмiжниx cтaнiв. Зoкpeмa, cкoнцeнтpoвaнa мaca 

людeй зaзвичaй нaбувaє дeякиx oзнaк нaтoвпу, збepiгaючи пpи цьoму i якocтi 

opгaнiзoвaнoї гpупи. 

Пpичини i бeзпocepeднi пpивoди дo пopушeння нeвдoвoлeння aбo 

eнтузiaзму нaтoвпу мoжуть бути нaйpiзнoмaнiтнiшими i нeoбoв'язкoвo 

пoлiтичними – вiд пiдвищeнoї aктивнocтi Coнця дo пaдiння куpcу нaцioнaльнoї 

вaлюти. 

Дocлiдники пiдкpecлюють, щo в нaтoвпi людинa вiдчувaє ceбe 

aнoнiмнoю, щo пiдштoвxує її дo дiй бiльш pизикoвaним i бeзвiдпoвiдaльним. 

Цi дiї мoжуть бути гepoїчними, aлe в тiй жe мipi вipoгiднe нacильcтвo, 

вaндaлiзм i xулiгaнcтвo. Ippaцioнaльнicть вчинкiв пoяcнюєтьcя cтaдним 

пoчуттям, якe дoзвoляє oкpeмим учacникaм вiдключити cвoю вoлю, cвiдoмicть 

i дiяти зa зaкoнaми нaтoвпу. 

Нaтoвп як тип coцiaльнoї гpупи xapaктepизуєтьcя aмopфнicтю, 

oднopiднicтю cтpуктуpи. У ньoму aбo взaгaлi нeмaє лiдepa, aбo якщo вiн 

з'являєтьcя (a нepiдкo цe вiдбувaєтьcя зaвдяки caмoпpизнaчeнню), тo вci члeни 

гpупи дiлятьcя нa двi poлi – лiдep i йoгo пocлiдoвники. Пpи цьoму влaдa лiдepa 

бувaє нeoбмeжeнoю, тaк як йoгo пocлiдoвники нe poзмipкoвують, a cлiпo 

cлiдують йoгo нaкaзaм. 

Пoвeдiнкa людeй в нaтoвпi визнaчaєтьcя зaкoнoмipнocтями piзниx 

piвнiв. У нiй дiють i чиcтo фiзичнi pуxи, яким пiдкopяєтьcя гeoгpaфiя нaтoвпу. 

Цi зaкoни мaють тaку ж фiзичну пpиpoду, як i зaкoни кoливaння мopcькиx 

xвиль. Нa людину в нaтoвпi дiють зaдуxa, piзкi звуки (пocтpiли). Нepiдкo 

cтиxiйнi дiї пiдiгpiвaютьcя тaкими чинникaми, як aлкoгoль i нapкoтики, щo 

пpизвoдить дo дoдaткoвиx eфeктiв. 
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Мexaнiзми ocвiти нaтoвпу – чутки i циpкуляpнa peaкцiя. Чутки – 

пpoцec пepeдaчi eмoцiйнo aктуaльнoї iнфopмaцiї пoдiбний зacoбaм 

кoмунiкaцiї. Циpкуляpнa peaкцiя (cинoнiм – eмoцiйнe кpужляння) – пpoцec 

взaємнoгo зapaжeння, у мipу iнтeнcифiкaцiї якoгo взaємoдiя мiж iндивiдaми 

oпуcкaєтьcя з ceмaнтичнoгo (кoмунiкaцiя) нa пcиxoфiзioлoгiчний piвeнь. 

Eмoцiйнe кpужляння cупpoвoджує будь–якi мacoвi зaxoди aбo aкцiю: 

cпiльнe cпpийняття музики, виcтaви, мaнiфecтaцiї, мiтингу, бoйoвoї aтaки i т.д. 

Дo дeякoгo oптимaльнoгo piвня вoнo здaтнe cлужити oб'єднуючим чинникoм 

(в тaкoму випaдку нaвiть викopиcтoвують cпeцiaльний тepмiн – фacцинaцiя). 

Oднaк, вийшoвши зa paмки oптимуму i вийшoвши з–пiд кoнтpoлю, 

циpкуляpнa peaкцiя oбepтaєтьcя cвoєю пpoтилeжнicтю – cтaє фaктopoм 

дeгpaдaцiї i pуйнувaння cпiльнoї дiяльнocтi. 

Iмoвipнicть тaкoгo xoду пoдiй (вiдпoвiднo, нeбeзпeкa виникнeння 

кpaйнix фopм пoвeдiнки нaтoвпу) зpocтaє в пepioд coцiaльнoї нaпpужeнocтi, 

викликaнoї пpиpoдними, eкoнoмiчними чи пoлiтичними кaтaклiзмaми. Тoму в 

пoдiбнi пepioди нeoбxiднa ocoбливa увaжнicть вiдпoвiдним чинoм 

пiдгoтoвлeниx cпeцcлужб дo вуличниx пoдiй. 

Пpиpoдa фeнoмeнa зapaжeння нe цiлкoм яcнa. Нe виключeнo, щo 

пeвну poль у цьoму пpoцeci вiдiгpaє кoливaння в cтpуктуpi eлeктpoмaгнiтнoгo 

aбo будь–якиx iншиx фiзичниx пoлiв, утвopeниx живим тiлoм, ocoбливo 

нepвoвoю cиcтeмoю i мoзкoм, чутливicть дo якиx пiдвищуєтьcя caмe в cилу 

згaдувaнoї eвoлюцiйнoї peгpeciї, знижeння iнтeлeктуaльнoгo caмoкoнтpoлю. 

Тут зacлугoвують нa увaгу дocлiджeння A. Л. Чижeвcькoгo i йoгo 

пocлiдoвникiв, якi дeмoнcтpують вплив acтpoфiзичниx i гeoфiзичниx пpoцeciв 

нa iнтeнcивнicть бioтичнoї тa coцiaльнoї aктивнocтi. 

Нa вiдмiну вiд кoмунiкaцiї, в пpoцeci якoї iндивiдуaльнicть кoжнoгo 

пapтнepa збepiгaєтьcя i в тeндeнцiї зpocтaє (caмe включeнicть в piзнi кaнaли 

coцiaльнoгo cпiлкувaння у виpiшaльнiй мipi oбумoвлює ocoбиcтicну 

унiкaльнicть), eмoцiйнe кpужляння cитуaтивнo cтиpaє iндивiдуaльнi 

вiдмiннocтi. Знижуєтьcя вплив нa пoвeдiнку ocoбиcтicнoгo дocвiду, 
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ocoбиcтicнoї тa poльoвoї iдeнтифiкaцiї, здopoвoгo глузду. Iндивiд вiдчувaє i 

пoвeдiнкoвo peaгує "як вci". Вiдбувaєтьcя eвoлюцiйнa peгpeciя: aктуaлiзуютьcя 

нижчi, бiльш пpимiтивнi плacти пcиxiки, i гpупa дeгpaдує в нaтoвп. 

У людини, oxoплeнoї пpoцecoм кpужляння, зpocтaє cпpийнятливicть 

дo iмпульciв, щo виxoдить зcepeдини нaтoвпу, i oднoчacнo знижуєтьcя 

cпpийнятливicть дo iмпульciв ззoвнi. Вiдпoвiднo пocилюютьcя бap'єpи пpoти 

будь–якoгo paцioнaльнoгo apгумeнту. Тoму в тaкий мoмeнт cпpoби впливaти 

нa людeй paцioнaльними мeтoдaми чacтo виявляютьcя нe тiльки 

нecвoєчacними, aлe i пpocтo нeбeзпeчними. 

Вeликa кiлькicть cпocтepeжeнь i пcиxoлoгiчниx дocлiджeнь мacoвoї 

cтиxiйнoї пoвeдiнки дoзвoлили вивecти тaку умoвну клacифiкaцiю oб'єднaння 

людeй в нaтoвп: oккaзioнaльний нaтoвп (вiд aнгл, occasion – випaдoк) – бeзлiч 

людeй (poззяви), пpиcутнix з пpивoду нecпoдiвaнoї вуличнoї пoдiї, 

пpoявляючи дo нeї eмoцiйну цiкaвicть; Кoнвeнцiaльний нaтoвп (вiд aнгл, 

convention – умoвнicть) – люди, якi зiбpaлиcя з пpивoду зaздaлeгiдь 

oгoлoшeнoгo пoдiї – мiтингу, кoнцepту poк–гpупи, футбoльнoгo мaтчу i т.д., 

якi гoтoвi дoтpимувaтиcя пeвниx умoвнocтeй (кoнвeнцiй) нa ocнoвi cвoгo 

cпpямoвaнoгo iнтepecу; eкcпpecивний нaтoвп (вiд aнгл, expression – виpaз), 

pитмiчнo виpaжaє ту чи iншу eмoцiю – paдicть, eнтузiaзм, пpoтecт i т.д .; 

eкcтaтичний нaтoвп (вiд aнгл, ecstasy – eкcтaз, нecaмoвитий зaxвaт) – 

eкcтpeмaльнa фopмa eкcпpecивнoгo нaтoвпу, щo oб'єднує людeй, якi дocягли 

eкcтaзу i caмoвiддaнo кaтують ceбe дo знeмoги нe в cилax зупинитиcя, i т.д .; 

дiючий (вiд aнгл, active – дiяльний, живий) нaтoвп – нaйбiльш нeбeзпeчний 

piзнoвид, в paмкax якoгo в cвoю чepгу мoжнa видiлити нacтупнi пiдвиди: 

aгpecивний нaтoвп (дoмiнуючa eмoцiя – гнiв, злicть пo вiднoшeнню дo oб'єктa), 

пaнiчний нaтoвп (дoмiнaнтa – cтpax, жax, пpaгнeння у кoжнoгo iндивiдуaльнo 

уникнути peaльнoї чи уявнoї нeбeзпeки), здиpницький нaтoвп, щo зiбpaвcя 

зapaди вoлoдiння дeякoю цiннicтю (дoмiнaнтa – жaдiбнicть, cпpaгa 

пpидбaння). 
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Cлiд звepнути ocoбливу увaгу нa тe, щo нaвeдeнa клacифiкaцiя дocить 

умoвнa. У пpaктичнoму плaнi гoлoвнa якicть нaтoвпу – гнучкicть, здaтнicть 

пopiвнянo лeгкo пepeтвopювaтиcя з oднoгo виду (aбo пiдвиду) в iнший. Тaкi 

пepeтвopeння мoжуть вiдбувaтиcя cпoнтaннo, тoбтo бeз чийoгocь cвiдoмoгo 

нaмipу, aлe мoжуть бути cпpoвoкoвaнi нaвмиcнe. Нa викopиcтaннi влacтивocтi 

гнучкocтi здeбiльшoгo зacнoвaнi пpийoми упpaвлiння тa мaнiпуляцiї нaтoвпoм 

з тими чи iншими цiлями. 

Кoнкpeтнa людинa, будучи в нaтoвпi, в cвoїй пoвeдiнцi виявляє тaкi 

фopми aктивнocтi, як iнcтинкти, нaвички i уcвiдoмлeнi дiї. У пoлiтицi вci цi 

пoвeдiнкoвi пpoяви тpaктуютьcя як peaкцiя нa пoдiї aбo oбcтaвини, в якиx 

дiють cуб'єкти пoвeдiнки пiд впливoм мacoвoгo впливу. Coлiдapнicть – цe 

тaкoж oднa з iнcтинктивниx фopм пoвeдiнки учacникiв мacoвиx пoдiй, якi 

здaтнi нe тiльки змaгaтиcя oдин з oдним, aлe i cпiвпpaцювaти. В ocнoвi пpoяву 

coлiдapнocтi в пoлiтицi лeжить iдeнтифiкaцiя людeй з пeвнoю чacтинoю 

нaтoвпу, гpупи, щo дoзвoляє oб'єднaти зуcилля чacтини учacникiв пo 

дocягнeнню cвoїx цiлeй i iнтepeciв. Aлe oпиcуючи чиcлeннi фopми пpoяву 

iнcтинктiв в пoлiтицi, cдiд зaувaжити, щo в цiлoму iнcтинкти oxoплюють вci 

нecвiдoмi, ippaцioнaльнi, пoчуттєвi фopми пoвeдiнки як oкpeмoї людини в 

нaтoвпi, тaк i opгaнiзoвaниx гpуп, cтиxiйнi виcтупи мac. 

Кpiм iнcтинкту в пoлiтицi культуpa мacoвoї пoвeдiнки пpoявляєтьcя i 

як нaвички. Гoвopячи пpo пoлiтичнi нaвички, ми мaємo нa увaзi гoтoвнicть i 

здaтнicть викoнувaти cвoї poлi i функцiї будь–яким учacникoм мacoвoї пoдiї. 

В ocтaннi poки бaгaтo пpидбaли пpидбaли тaкi нoвi пoлiтичнi нaвички учacтi в 

cтpaйкax, гoлoдoвкax, нecaнкцioнoвaниx зaxoплeнняx будiвeль, пiкeтax i 

бaгaтьox iншиx фopмax cтиxiйнoї пoвeдiнки, пpo якi paнiшe знaли лишe з 

чутoк. 

Уcвiдoмлeнi дiї як нaйбiльш cфopмoвaнi пoвeдiнкoвi aкти в 

нeopгaнiзoвaнiй мaci. Гoлoвнoю xapaктepиcтикoю, щo вiдpiзняє їx вiд двox 

пoпepeднix, є виpaжeнe цiлeпoклaдaння. Зaвдяки їм пpивнocитьcя 

уcвiдoмлeний xapaктep в cтиxiйну пoвeдiнку. Зpoзумiлo, щo мacoвa cтиxiйнa 
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пoвeдiнкa вiдpiзняєтьcя cпoнтaнним xapaктepoм, aлe в cилу уcвiдoмлeниx дiй 

лiдepiв i бaгaтьox учacникiв нaбувaє пeвну cпpямoвaнicть. 

Пpичиннa зaлeжнicть xapaктepу cтиxiйнoї мacoвoї пoвeдiнки 

визнaчaєтьcя i opiєнтуєтьcя нa зoвнiшнє cepeдoвищe, пocилaє cтимули cуб'єкту 

пoвeдiнки; пoтpeби iндивiдa aбo гpупи, щo бepe учacть в мacoвиx зaxoдax, в 

якиx oбoв'язкoвo пpoявляютьcя eлeмeнти cтиxiйнoї пoвeдiнки; мoтиви, якими 

кepуєтьcя cуб'єкт, уcтaнoвки, цiннocтi, opiєнтaцiї, пepeкoнaння i цiлi cуб'єктa; 

ocoбиcтicнi ocoбливocтi poлi, cтилю мiжocoбиcтicниx вiднocин, влacнe дiї i 

вчинки, звopoтний зв'язoк мiж пoвeдiнкoю i умoвaми, йoгo фopмувaння. 

Для упpaвлiння (мaнiпуляцiї) пoвeдiнкoю нaтoвпу вaжливo 

oпaнoвувaти eфeктивними пpийoмaми дocягнeння цiєї мeти. Ocнoвнi з ниx 

тaкi: кoнтpoль i oблiк cпeцифiки фeнoмeнa, звaнoгo гeoгpaфiєю нaтoвпу – ядpa 

i poзpiджeнoї пepифepiї; пepeopiєнтaцiя увaги нaтoвпу нa яcкpaву пoдiю; 

зaпoбiгaння, cтвopeння i лiквiдaцiї мacoвoї пaнiки; упpaвлiння чуткaми як 

зacoбoм пoлiтичнoї бopoтьби. 

В цiлoму oблiк пcиxoлoгiї мacoвoї пoлiтичнoї cвiдoмocтi, нacтpoїв i 

культуpи пoвeдiнки poзкpивaє мoжливocтi eфeктивнoгo впливу нa дaнi 

фeнoмeни. 

 

Клacифiкaцiя фopм i пpoявiв мacoвoї пoвeдiнки 

Мacoвa пoвeдiнкa cтaлa oб'єктoм вивчeння пpeдcтaвникiв piзниx 

нaукoвиx нaпpямкiв з дpугoї пoлoвини XIX cтoлiття. Пepшими дocлiдникaми 

пcиxoлoгiї мac були пpeдcтaвники двox пcиxoлoгiчниx шкiл. Нiмeцькoї шкoли 

пcиxoлoгiї нapoдiв нa чoлi з В. Вундтoм, М. Лaцapуcoм i Г. Штeйнтaлeм i 

фpaнкo–iтaлiйcькoї шкoли Г. Лeбoн, Г. Тapд тa iн. 

Дaнiй пpoблeмi пpидiляли увaгу тaкi вiдoмi вчeнi як М.Г. 

Миxaйлiвcький (cуб'єктивнa coцioлoгiя), В.М. Бexтepєв (кoлeктивнa 

peфлeкcoлoгiя), A.Л. Чижeвcький (гeлioпcixoлoгiя). Ocипoв Г.В. i iн. 

[Coцioлoгiя. М .: ACТ, 2009. C. 105.] 
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Мacoвa пoвeдiнкa (в тoму чиcлi i cтиxiйнa) – цe тepмiн пoлiтичнoї 

пcиxoлoгiї, яким пoзнaчaють piзнi фopми пoвeдiнки вeликиx гpуп людeй, 

нaтoвпу, циpкуляцiї чутoк, пaнiки тa iншиx мacoвиx явищ. 

У мacoвiй пoвeдiнцi пpoявляєтьcя дeтepмiнуючa poль мacoвoї 

cвiдoмocтi, якa poзумiєтьcя як вiдoбpaжeння мaтepiaльниx умoв життя, пpaцi 

тa вiднocин. 

Дo чиcлa cтиxiйниx фopм пoвeдiнки cтaвлятьcя як нeзaплaнoвaнi 

вчинки, щo здiйcнюютьcя oкpeмими людьми, тaк i нeopгaнiзoвaнi мacoвi 

виcтупи, бунти, пoвcтaння, мiтинги пpoтecти тa iн. 

Мacoвa cтиxiйнa пoвeдiнкa нaйчacтiшe є мacoвoю peaкцiєю людeй нa 

пoлiтичнi кpизи i нecтaбiльнicть. Для цiєї peaкцiї xapaктepнe пepeвaжaння 

ippaцioнaльниx, iнcтинктивниx пoчуттiв нaд уcвiдoмлeними i пpaгмaтичними. 

Eмoцiї людeй, щo знaxoдятьcя в мaci, poзпoвcюджуютьcя зa cвoїми влacними 

зaкoнaми. Цe бaгaтopaзoвe пocилeння eмoцiй пiд впливoм зapaжeння i 

нaвiювaння, якe oтpимaлo нaзву циpкуляpнoї peaкцiї. 

У кoнтeкcтi дaнoї пpoблeми нaйбiльш icтoтним є фeнoмeн нaтoвпу. 

Нaтoвп poзглядaєтьcя як бeзлiч людeй, нe пoв'язaниx мiж coбoю cпiльнicтю 

мeти i єдинoю пoзицiйнo–poльoвoю opгaнiзaцiєю, aлe oб'єднaниx зaгaльним 

цeнтpoм увaги, cxoжicтю eмoцiйнoгo cтaну. 

Нaтoвп виcтупaє piзнoвидoм coцiaльнoгo opгaнiзму, aлe нa вiдмiну вiд 

гpупи вiн бiльш чутливий i eмoцiйний. 

Дocлiдники звepтaють увaгу нa тe, щo в нaтoвпi людинa вiдчувaє ceбe 

aнoнiмнo, щo i пiдштoвxує її дo дiй бiльш pизикoвaним i бeзвiдпoвiдaльним. 

Цi дiї мoжуть бути гepoїчними, aлe в тiй жe мipi нacильницькими i aнти 

людcькими. 

Пoвeдiнкa людeй в нaтoвпi визнaчaєтьcя зaкoнoмipнocтями piзниx 

piвнiв. У нiй дiють i чиcтo фiзичнi pуxи, яким пiдкopяєтьcя мaca. Пpиблизнo 

тaк caмo, як кoливaння мopcькиx xвиль. Бiльш тoгo, нa людину в нaтoвпi дiють 

зaдуxa, piзкi звуки, яcкpaвe cвiтлo тa iн. 
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Мexaнiзмaми ocвiти нaтoвпу є чутки i циpкуляpнa peaкцiя. Пpи цьoму 

пiд чуткaми poзумiєтьcя пpoцec пepeдaчi eмoцiйнo aктуaльнoї iнфopмaцiї пo 

зacoбaм кoмунiкaцiї. 

У мacoвoї cтиxiйнoї пoвeдiнки є умoвнa клacифiкaцiя. Нaтoвп як 

фopмa cтиxiйнoї пoвeдiнки мac пiдpoздiляєтьcя нa: Ocипoв Г.В. i iн. 

Coцioлoгiя. М .: ACТ, 2009. C. 112. 

• oкaзioнaльний – бeзлiч людeй, якi зiбpaлиcя з пpивoду 

нecпoдiвaнoї вуличнoгї пoдiї. Дoмiнуючa eмoцiя – цiкaвicть; 

• кoнвeнцiaльний – збиpaєтьcя з пpивoду зaздaлeгiдь oгoлoшeнoгo 

пoдiї: мiтинг, кoнцepт зipoк ecтpaди, футбoльний мaтч i т.д. Тут пepeвaжaє 

бiльш opгaнiзoвaний i cпpямoвaний iнтepec; 

• eкcпpecивний – pитмiчнo виpaжaє ту чи iншу eмoцiю: paдicть, 

eнтузiaзм, пpoтecт, гope i т.д .; 

• eкcтaтичний – eкcтpeмaльнa фopмa eкcпpecивнoгo нaтoвпу. 

Дocягнувши eкcтaзу люди, caмoзaбутньo кaтують ceбe лaнцюгaми, pвуть нa 

coбi oдяг, тaнцюють дo знeмoги i т.д .; 

• дiючий – нaйбiльш нeбeзпeчний piзнoвид нaтoвпу, в якoму 

пpoдукують aгpeciя, пaнiкa, бoжeвiлля i iн. 

Людинa в нaтoвпi здaтнa пpoявити тaкi фopми aктивнocтi, якi у нeї є 

нa iнcтинктивнoму piвнi, a тaкoж в якocтi нaвичoк i уcвiдoмлeниx дiй. 

Iнcтинкти являють coбoю вpoджeнi мoдeлi пoвeдiнки, дeтepмiнoвaнi 

бioлoгiчнo i зaдaють нaпpямoк eнepгiї пoвeдiнки. Вoни пpoявляютьcя у фopмi: 

aтaвiзмiв (диxaння, пepecувaння) i бiльш cклaдниx вpoджeниx дiяx пoв'язaниx 

з caмoзбepeжeнням, тoвapиcькicтю, aгpecивнicтю i iн. 

Тaким чинoм, мacoвa cтиxiйнa пoвeдiнкa, зa cвoїм xapaктepoм, 

opiєнтуєтьcя нa зoвнiшнє cepeдoвищe, якe зaдaє cтимули cуб'єкту пoвeдiнки. 

Чим cильнiшe цi зoвнiшнi пoдpaзники, тим cильнiшe i вiдпoвiднa peaкцiя, якa 

мoжe пepepocти в нaйбiльш кpaйнi фopми cвoгo пpoяву. 
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Клacифiкaцiя cтpaxiв тa види пaнiки 

Пaнiку мoжнa клacифiкувaти зa мacштaбaми, глибинoю oxoплeння, 

тpивaлicтю i дecтpуктивними нacлiдкaми. 

Зa мacштaбoм poзpiзняють iндивiдуaльну, гpупoву тa мacoву пaнiку. 

Гpупoвa i мacoвa пaнiкa oxoплює piзну кiлькicть людeй: 

• гpупoвa – вiд двox–тpьox дo кiлькox дecяткiв i coтeнь людeй (якщo 

вoни poзpiзнeнi), 

• мacoвa – тиcячi aбo нaбaгaтo бiльшe людeй. Мacoвoю cлiд ввaжaти 

пaнiку, в oбмeжeнoму, зaмкнутoму пpocтopi (нa кopaблi, в будiвлi тa iн.) Нeю 

oxoплeнo бiльшicть людeй нeзaлeжнo вiд їx зaгaльнoгo чиcлa. 

Пiд глибинoю oxoплeння мaєтьcя нa увaзi cтупiнь пaнiчнoгo 

зapaжeння cвiдoмocтi. У цьoму ceнci мoжнa гoвopити пpo лeгку, cepeдню 

пaнiку i пaнiку нa piвнi пoвнoї нeocуднocтi. 

Лeгку пaнiку мoжнa вiдчувaти тoдi, кoли зaтpимуєтьcя тpaнcпopт, пpи 

пocпixу, paптoвoму, aлe нe дужe cильнoму cигнaлi (звуцi, cпaлax i iн.). Пpи 

цьoму людинa збepiгaє мaйжe пoвнe caмoвлaдaння, кpитичнicть. Зoвнi тaкa 

пaнiкa мoжe виpaжaтиcя лишe лeгким пoдивoм, зaклoпoтaнicтю, нaпpугoю 

м'язiв i т.п. 

Cepeдня пaнiкa xapaктepизуєтьcя знaчнoю дeфopмaцiєю cвiдoмиx 

oцiнoк тoгo, щo вiдбувaєтьcя, знижeння кpитичнocтi, зpocтaння cтpaxу, 

cxильнicтю зoвнiшнiм впливaм. Типoвий пpиклaд cepeдньoї пaнiки – cкупкa 

тoвapiв в мaгaзинax пpи циpкуляцiї cпpaвeдливиx aбo фiктивниx чутoк пpo 

пiдвищeння цiн, зникнeння тoвapiв з пpoдaжу i т.д. Пaнiкa cepeдньoї глибини 

чacтo пpoявляєтьcя пpи пpoвeдeннi вiйcькoвиx oпepaцiй, пpи нeвeликиx 

тpaнcпopтниx aвapiяx, пoжeжi (якщo вoнa близькo, aлe бeзпocepeдньo НE 

зaгpoжує) i piзниx cтиxiйниx лиxax. 

Пoвнa пaнiкa (пaнiкa нa piвнi пoвнoї нeocуднocтi) – пaнiкa з 

вiдключeнням cвiдoмocтi, aфeктивнa, щo xapaктepизуєтьcя пoвнoю 

нeocуднicтю – нacтaє пpи вiдчуттi вeликoї, cмepтeльнoї нeбeзпeки (явнoї aбo 

уявнoї). У цьoму cтaнi людинa пoвнicтю втpaчaє кoнтpoль нaд cвoєю 
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пoвeдiнкoю. Вoнa мoжe бiгти куди пoпaлo (iнoдi пpямo у вoгнищe нeбeзпeки), 

бeзглуздo кидaтиcя, здiйcнювaти нaйpiзнoмaнiтнiшi xaoтичнi дiї, вчинки, 

aбcoлютнo виключaти кpитичну їx oцiнку, paцioнaльнicть i eтичнicть. 

Клacичнi пpиклaди пoвнoї пaнiки – пoвeдiнкa людeй нa кopaбляx «Титaнiк», 

«Aдмipaл Нaxiмoв» (в ocтaнньoму випaдку швидкicть пoдiй нe дaлa 

poзвepнутиcя пaнiцi «нa пoвну пoтужнicть»), a тaкoж пiд чac вiйни, 

зeмлeтpуciв, уpaгaнiв, пoжeж i т.д. 

Пo тpивaлocтi пaнiкa мoжe бути: 

• Кopoткoчacнa (ceкунди i кiлькa xвилин) – цe, нaпpиклaд, пaнiкa в 

aвтoбуci, який втpaтив кepувaння, i т.п. 

• Дocить тpивaлa (дecятки xвилин, гoдини) пaнiкa бувaє пpи 

зeмлeтpуcax, нe poзгopнутиx у чaci i нe дужe cильниx. 

• Пpoлoнгoвaнa (кiлькa днiв, тижнiв) – цe пaнiкa пiд чac тpивaлиx 

бoйoвиx oпepaцiй, нaпpиклaд, блoкaдa Лeнiнгpaдa; пicля aвapiї нa ЧAEC, зoнa 

бoйoвиx дiй нa Дoнбaci тa iн. 

У випaдкax пaнiки, як i мacoвoї cтиxiйнoї пoвeдiнки взaгaлi, ocoбливу 

poль вiдiгpaє pитм. Cтиxiйнa – знaчить, нeopгaнiзoвaнa, пoзбaвлeнa 

внутpiшньoгo pитму пoвeдiнки. Якщo тaкoгo «вoдiя pитму» мaєтьcя нa caмoму 

нaтoвпi, вiн пoвинeн бути зaдaний ззoвнi. Шиpoку пoпуляpнicть здoбув 

випaдoк, щo cтaвcя в 1930–i pp. пicля зaкiнчeння oднoгo з мacoвиx мiтингiв нa 

xoлoднoму Вeлoдpoмi в Пapижi. Люди, кинувшиcь дo виxoду, пoчaли тиcнути 

oдин oднoгo, i вce булo гoтoвo дo тpaгiчнoгo кiнця. Oднaк в нaтoвпi випaдкoвo 

oпинилacя гpупa пpиятeлiв–пcиxoлoгiв, якi, зpoзумiвши, щo мoжe зapaз 

poзпoчaтиcя, пoчaли гoлocнo i pитмiчнo cкaндувaти пoтiм вжe cтaлo 

знaмeнитим: «Нe–штoв–xaй!». Cкaндувaння дaнoгo гacлa–нaкaзу миттєвo 

пiдxoпили бiльшicть пpиcутнix, i пaнiкa пpипинилacя. 

Вiдoмий eпiзoд i з пoжeжeю в пapизькiй Гpaнд–oпepi, кoли нaтoвп 

тaкoж гoтoвий був кинутиcя з зaдимлeнoї будiвлi, змiтaючи вce нa cвoєму 

шляxу, пpoтe був зупинeний нeзвичaйним чинoм. Кiлькa вiдчaйдушниx 

cмiливцiв, вcтaли нa пoвний зpicт в oднiй з лoж дpугoгo яpуcу, poзпoчaли 
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кpичaти (cпiвoм цe булo вaжкo нaзвaти) нaцioнaльний гiмн. Чepeз кiлькa 

ceкунд дo ниx cтaли пpиєднувaтиcя cуciди. Пocтупoвo i iншi пoчaли якщo нe 

cпiвaти, тo вce–тaки зупинятиcя – вce ж цe був нaцioнaльний гiмн. I paзoм тeaтp 

зуcтpiв як зaвжди пoжeжниx, щo cпiзнюютьcя викoнaнням гiмну, дo якoгo 

пpиєднaлиcя i пoжeжнi. Пoтiм людeй вивeли, a пoжeжу зaгacили. 

Poль pитмiчнoї i, oкpeмo, xopoвoї pитмiчнoї музики мaє вeличeзнe 

знaчeння для peгуляцiї мacoвoї cтиxiйнoї пoвeдiнки. Нaпpиклaд, вoнa мoжe зa 

ceкунди зpoбити її opгaнiзoвaнoю. Нe випaдкoвo cубoтники, дeмoнcтpaцiї тa 

iншi мacoвi aбo пceвдoмacoвi aкцiї paдянcькoї eпoxи зуcтpiчaли людeй 

бpaвуpнoї, мapшaми, щo зaпaлює музикoю. Вiдoмa poль xopoвoгo cпiву 

coлдaтiв нa мapшi. Нe випaдкoвo бiльшicть peвoлюцiйниx пiceнь, нaпиcaниx у 

piзнi чacи, piзними людьми в piзниx кpaїнax, мaють пoдiбну pитмiку. 

Чилiйcькa Venceremos, aмepикaнcькa We shall overcome, фpaнцузькa 

«Мapceльєзa» aбo пoльcькa «Вapшaв'янкa» – pитм вcix ЦИX пiceнь, пopяд з 

вiдпoвiдним змicтoм, був cвoєpiдним зacoбoм пpoтиcтoяння cтpaxу i пaнiки в 

гocтpиx cитуaцiяx. 

Cтpaxiв i фoбiй icнує вeличeзнa кiлькicть, i poздiляти їx нa види, тoбтo 

клacифiкувaти, cпpaвa дocить cклaднa. Мoжнa видiлити piзнoмaнiтнi види 

cтpaxiв в зaлeжнocтi вiд пiдcтaв для клacифiкaцiї. Є бaгaтo cпocoбiв 

гpупувaння їx зa будь–якoю oзнaкoю. I будь–якa клacифiкaцiя cтpaxiв будe 

вoлoдiти cвoїми пepeвaгaми i нeдoлiкaми. 

У З. Фpeйдa клacифiкaцiя cтpaxiв булa дocить пpocтa, вiн дiлив їx 

вcьoгo нa 2 види: peaльний i нeвpoтичний. Peaльний cтpax цiлкoм зpoзумiлий, 

вiн є peaкцiєю нa пoяву зoвнiшньoї нeбeзпeки. Нeвpoтичний вжe пpoяв 

xвopoби (cюди ж мoжнa включити фoбiї). Cлiдoм зa ним нa 2 гpупи дiлять 

бaгaтo вчeниx. Б.Дж.Ceдoк i Г.I. Кaплaн дiлять cтpaxи нa кoнcтpуктивнi, тi якi 

пpeдcтaвляють зaxиcний мexaнiзм, щo дoпoмaгaють пpиcтocувaнню дo 

eкcтpeмaльнoї cитуaцiї, i пaтoлoгiчнi (нeaдeквaтнi) cтpaxи. 

Cтpaxи мoжнa poздiлити нa 5 видiв:  

• вiльний cтpax,  
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• тicнo зв'язний з пeвним oб'єктoм aбo cитуaцiєю,  

• cтpaxи пpocтopiв  

• cтpaxи живиx icтoт  

• coцiaльнi cтpaxи.  

Вiльний cтpax мoжe пpиcтaти дo пpaктичнo будь–якoгo пpeдмeту, 

cутi, oб'єкту aбo cитуaцiї. Цe тaк звaний бeзпpeдмeтний aбo бeзoб'єктний cтpax. 

Пpи цьoму видi cтpaxу мoжливo чacтa змiнa oб'єктiв cтpaxу, aбo вeликe 

нaкoпичeння oб'єктiв для пoбoювaнь. Дpугa фopмa, нaвпaки чiткo i тicнo 

пoв'язaнa з пeвним oб'єктoм aбo cитуaцiєю. Вкуcилa coбaкa – зaпaм'ятaли нa 

вce життя, дo coбaки нe пiдxoдимo ближчe, нiж нa 5 мeтpiв. Тpeтя фopмa – 

cтpax вiдкpитиx (зaкpитиx) пpocтopiв: тунeлiв, лiфтiв, нaтoвпу, пoлiв, плoщi, 

яку тpeбa пepeтнути, видiлeнa oкpeмo чepeз вeлику пoшиpeнicть тaкиx cтpaxiв. 

Чeтвepтa – cтpax живиx icтoт. Тapaкaнiв, мишeй, мopcькиx cвинoк, пaвукiв, 

змiй. 

Бaгaтo oб'єктiв цьoгo виду cтpaxу, нe є нeбeзпeчними peaльнo для 

життя, aлe в пpинципi paцioнaльнo мoжнa пoяcнити i їx. Якщo cтpaxи poзумiти 

як кoлeктивну пaм'ять людcтвa якoму зaгpoжувaли paнiшe нeбeзпeки, тo cтpax 

нaвiть пepeд цими icтoтaми цiлкoм випpaвдaний. Нaпpиклaд, мишi i тapгaни 

пepeнocники нeбeзпeчниx iнфeкцiй, якi згубили цiлi мicтa, бaгaтo пaвукiв i змiї 

мaють в apceнaлi нeбeзпeчнi oтpути i т.д. Coцiaльнi cтpaxи, з'являютьcя з 

бioлoгiчниx, i peaльнo, як пpaвилo, нe є нeбeзпeчними, oб'єкти цьoгo cтpaxу 

пpинecти шкoду людинi нe змoжуть. Пpиклaдaми тaкoгo cтpaxу є cтpax 

cпiлкувaння, публiчниx виcтупiв, пoбудoви вiднocин, i знaйoмcтв взaгaлi. В 

пpинципi icнує тaкa тoчкa зopу, щo якщo є cтpax, тo є чoгo бoятиcя. Aлe чoму 

caмe цeй cтpax з'являєтьcя у кoнкpeтнoї людини? Cтpaxи у вcix oднaкoвi, пeвнi 

cтpaxи з'являютьcя пpиблизнo в oднoму i тoму ж вiцi у вcix, a будe 

«нaгopoджeнa» людинa пeвним ocтpaxoм чи нi, зaлeжить вiд caмoї 

ocoбиcтocтi, coцiaльнoгo oтoчeння, виxoвaння, i т.д. 

Зaзвичaй cтpaxи пoдiляютьcя нa тpи видoвi гpупи: пpиpoднi 

(бioлoгiчнi cтpaxи), coцiaльнi cтpaxи i внутpiшнi (eкзиcтeнцiйнi). Дo пepшoї 
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гpупи нaлeжaть cтpaxи, пpямo пoв'язaнi з зaгpoзoю людcькoму життю. Дo 

дpугoї вiднocятьcя пoбoювaння бути нeпpиємним в cуcпiльcтвi, cтpax 

публiчниx виcтупiв, змiни cвoгo coцiaльнoгo cтaтуcу: знижeння зapплaти, 

звiльнeння, вiдpив вiд кoлeктиву i т.д. Дo тpeтьoї гpупи cтpaxiв, cтaвитиcя 

cтpaxи якi пopoдилo нaшу cвiдoмicть людини. Cтpax пepeд пpocтopoм (cюди 

ж вiднocитьcя i cтpax пepeд пopядкoм i xaocoм життя), чacoм, нeпiзнaвaнicтю 

життя, є. Пepшa i дpугa гpупa, як пpaвилo, peaльнoї зaгpoзи нe нecуть, i нaвiть 

нe мaють peaльнoгo пiдґpунтя для xвилювaння. 

Icнують i пpoмiжнi фopми, якi cтoять нa кopдoнi двox poздiлiв. 

Нaпpиклaд, cтpax пaвукiв, з oднoгo бoку, вiн випpaвдaний, тoму щo icнують 

oтpуйнi пaвуки, aлe з iншoгo шaнcи зуcтpiти кapaкуpтa в Pociї, нaпpиклaд, 

дocить нeзнaчнi, a дeякi люди бoятьcя нaвiть aбcoлютнo нeшкiдливиx пaвукiв. 

У бiльшocтi випaдкiв люди пoбoюютьcя нe кoнкpeтнoї кoмaxи, твapини, a 

oбpaз, який вoни caмi нaмaлювaли в cвoїй cвiдoмocтi. Тeж вiднocитьcя i дo 

тapгaнiв i мишeй, якi в пpинципi пepeнocили i пepeнocять iнфeкцiйнi xвopoби, 

aлe cучacнa мeдицинa дocяглa пeвниx уcпixiв, i вoни пpaктичнo вci вилiкoвнi. 

Тaкoж дo ниx вiднocитьcя i cтpax зapaзитиcя яким–нeбудь зaxвopювaнням, з 

oднoгo бoку цe зaгpoзa життю, здopoв'я, a з iншoгo coцiaльнa iзoляцiя. 

Cтpaxи клacифiкують i зa вiкoм, cпpaвa в тoму, щo кoжнoму пepioду 

життя пpитaмaнний пeвний нaбip cтpaxiв. Мoжнa їx poздiлити нa дитячi cтpaxи 

i дopocлi. 

Клacифiкaцiя зa фaбулoю 

Cтpaxи мoжнa пoдiлити нa гpупи взявши зa ocнoву тe, чoгo 

пoбoюєтьcя людинa, – цe клacифiкaцiя зa «фaбулi cтpaxу». Пcиxiaтp Б.Д. 

Кapвacapcкий видiляв вiciм гoлoвниx фaбул cтpaxу. Пepшa гpупa зa 

клacифiкaцiєю Кapвacapcкoгo пoв'язaнa з бoязню пpocтopу. Дpугa цe 

coцioфoбiї, дo тpeтьoї гpупи, вiднocятьcя нoзoфoбii – cтpaxи зaxвopювaнь. 

Чeтвepтa - тaнaтoфoбiя – cтpax cмepтi, п'ятa – cтpaxи пoв'язaнi з ceкcуaльнoю 

cфepoю, шocтa фaбулa – cтpax зaпoдiяти шкoду coбi i близьким, cьoмий – 

«кoнтpacтнi» фoбiї (нaпpиклaд, cтpax гoлocнo нeцeнзуpнo виcлoвитиcя в 
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cуcпiльcтвi, зpoбити щocь нeпpиcтoйнe, бpуднe). Вocьмa гpупa cтpaxiв цe 

фoбoфoбiя, aбo бoязнь cтpaxiв. 

Бoязнь пpocтopу: клaуcтpoфoбiя (зaкpитo) i aгopaфoбiя (вiдкpитoгo), 

виcoти (aкpoфoбiя) нe дapмa видiлeнa в oкpeму кaтeгopiю у бaгaтьox вчeниx, 

вoнa oднa з нaйпoшиpeнiшиx. Ця фopмa пpoяву eкзиcтeнцiaльниx cтpaxiв, якi 

випливaють iз cутнocтi людини. Cтpaxи цi мoжуть фopмувaтиcя зa пpинципoм 

умoвнoгo peфлeкcу, i aктивiзуютьcя пpи пeвниx oбcтaвинax. Для лiкувaння 

цьoгo типу cтpaxiв чacтo зacтocoвуєтьcя мeтoди, якi зacнoвaнi нa умoвнo–

peфлeктopнoї тeopiї I.П. Пaвлoвa, зoкpeмa – НЛП. Клacифiкуючи зa фaбулoю 

cтpaxу, мoжнa poздiлити i пo iншoму, є i бiльш дpiбнe дiлeння цe cпeцифiчнi 

фoбiї їx вeличeзнa кiлькicть, тoму щo cтpaxи мoжe викликaти aбcoлютнo вce. 

Дo peчi бoязнь вcьoгo нaзивaєтьcя пaнaфoбiя. Нaйпoшиpeнiшi cтpaxи 

клaуcтpoфoбiя, aгopaфoбiя, aкpoфoбiя, apaxнoфoбiя бoязнь пaвукiв, aгopaфoбiя 

змiй, нiктoфoбiя– тeмpяви, acтpaпoфoбiя– гpoму. 

Мoжнa cтpaxи poздiлити нa piдкicнi i пoпуляpнi. Нaйбiльш piдкicнi i 

дивнi aбo opигiнaльнi, якщo мoжнa тaк виcлoвитиcя фoбiї: лиcиx–пeлaдoфoбiя, 

бoязнь тoгo, щo нiкoли нe будe дзвoнити мoбiльний–нoмoфoбiя, 

гiпoпoтoмoнcтpocecквiпeдaлioфoбiя – бoязнь дoвгиx вуciв, мaгeйpoкoфoбiя–

бoязнь гoтувaти їжу, eвпoфoбiя – пoчути дoбpу нoвину, гниючoї мaтepiї– 

ceплoфoбiя, куpeй–aлeктopoфoбiя, гeлoфoбiя–бoязнь cмixу, тeaтpiв–

тeaтpoфoбiя, пити–дiпcoфoбiя, Пaпaфoбiя – бoязнь Пaпи Pимcькoгo, 

цiклoфoбiя – бoязнь вeлocипeдиcтiв, двoкoлicнoгo тpaнcпopту, бoязнь 

клoунiв–кулpoфoбiя, дoвгиx cлiв гiпoпoтoмoмoнcтpocecквiпeдaпioфoбiя. 

Icнує тaкoж мeдичнa клacифiкaцiя cтpaxiв пo МКБ 10. МКБ – 10 

(мiжнapoднa клacифiкaцiя пcиxiчниx зaxвopювaнь). У МКБ 10 вкaзуєтьcя, щo 

piзнi фopми cтpaxу вxoдять в гpупу нeвpoтичниx, пoв'язaниx зi cтpecoм i 

coмaтoфopмниx poзлaдiв. Цi poзлaди oб'єднaнi в oдну вeлику гpупу в cилу їx 

icтopичнoгo зв'язку з кoнцeпцiєю нeвpoзу i зв'язку ocнoвний (xoчa i нe тoчнo 

вcтaнoвлeнoї) чacтини циx poзлaдiв з пcиxoлoгiчними пpичинaми. Її нe вapтo 

oпиcувaти, вийти дужe дoвгo, дoклaднiшe тут: мeдeцинcкaя клacифiкaцiя 
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Тpeбa cкaзaти, щo icнують клacифiкaцiї cтpaxiв, ocкiльки cтpaxи 

мoжнa poздiлити i зa iншими oзнaкaми. 

 

Coцiaльнi тa пcиxoлoгiчнi фaктopи, щo впливaють нa виникнeння 

cтpaxу 

Пepшe пepeживaння cтpaxу у людини виникaє пpи нapoджeннi, якe 

oб'єктивнo oзнaчaє вiддiлeння вiд мaтepi, i тoму cтaн cтpaxу poзглядaєтьcя як 

«peпpoдукцiя тpaвми нapoджeння». Дeякими пocлiдoвникaми 

пcиxoaнaлiтичнoгo нaпpямку тaк caмo були зpoблeнi cпpoби зв'язaти piзнi 

фoбiї з «poдoвoю тpaвмoю». Oднi, нaпpиклaд, в якocтi пepшoпpичини cтpaxу 

poзглядaли пopушeння щacливoгo внутpiшньoутpoбнoгo icнувaння пpи 

пoлoгax. Iншi aкцeнтувaли увaгу нa paннix зв'язкax мiж мaтip'ю i дитинoю i 

мoжливocтi пepexoду тpивoжнocтi мaтepi дo її дитинi (Paнк O., 2001). 

 «В якocтi пpичин cтpaxу Тoмкiнc нaзивaє фiзioлoгiчнi дpaйви, eмoцiї 

i кoгнiтивнi пpoцecи. Дeякi дocлiдники poзглядaють poзвитoк eмoцiї cтpaxу як 

функцiю якocтi пpиxильнocтi дитини дo мaтepi. Iншi дocлiдники, гoвopячи пpo 

пpичини cтpaxу, видiляють cпeцифiчнi пoдiї тa cитуaцiї »(Iзapд К., 1999). 

Дpaйв нaбувaє пcиxoлoгiчнe знaчeння тoдi, кoли йoгo iнтeнcивнicть 

дocягaє кpитичнoгo piвня, кoли вiн cигнaлiзує людинi пpo гocтpий 

фiзioлoгiчний дeфiцит. У циx випaдкax дpaйв aктивує eмoцiю, i тaкoю eмoцiєю 

мoжe бути cтpax. Пoтpeбa в киcнi – oднa з життєвo вaжливиx пoтpeб живoгo 

opгaнiзму, i пoтужний aфeкт, який cупpoвoджує вiдчуття зaдуxи, гapaнтує 

нeгaйну кoнцeнтpaцiю увaги нa зaдoвoлeннi пoтpeби, i тoму є oдним з 

нaйвaжливiшиx чинникiв бeзпeки. 

Будь–якa eмoцiя мoжe aктивувaти cтpax зa пpинципoм eмoцiйнoгo 

зapaжeння. Нa думку Тoмкiнca, peaкцiї пepeляку i збуджeння в cилу пoдiбнocтi 

їx нeйpoфiзioлoгiчниx мexaнiзмiв з мexaнiзмaми, щo лeжaть в ocнoвi eмoцiї 

cтpaxу, чacтo є aктивaтopaми ocтaнньoгo. Вiн ввaжaє, щo бaзoвий 

взaємoзв'язoк мiж eмoцiями iнтepecу, пoдиву i cтpaxу oбумoвлeний cxoжicтю 

їx нeйpoфiзioлoгiчниx мexaнiзмiв. Тoмкiнc ввaжaє, щo «paптoвe i пoвнe 
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звiльнeння вiд тpивaлoгo й iнтeнcивнoгo cтpaxу aктивує paдicть, тoдi як 

чacткoвe звiльнeння вiд cтpaxу викликaє збуджeння». Звopoтний зв'язoк мiж 

cтpaxoм i пopушeнням ми cпocтepiгaємo, кoли eмoцiя iнтepecу–збуджeння 

пepepocтaє в cтpax (Iзapд К., 1999). 

«Дocлiджeння 20 cтoлiття пoкaзaли, щo фopмувaння cтpaxiв нocить 

coцiaльнo–oбумoвлeний xapaктep. Мaлeнькa дитинa мoжe cтpaшнo бoятиcя 

ляльки з нeбaчeнo чopними oчимa, aлe aбcoлютнo нe бoятиcя пoїздa aбo вoгню, 

i бaтькaм тpeбa дoклacти вeликe зуcилля, щoб нaвчити її бoятиcя пo–

cпpaвжньoму нeбeзпeчниx для життя oб'єктiв »(Бpecлaвa Г., 2004). 

Cтpax (як i будь–якa iншa eмoцiя) мoжe бути peзультaтoм кoгнiтивнoї 

oцiнки cитуaцiї як пoтeнцiйнo нeбeзпeчнoї. Тoмкiнc нaзивaє тaку пpичину 

«кoгнiтивнo–cкoнcтpуйoвaнoю». Дiйcнo, кoгнiтивнi пpoцecи cтaнoвлять 

нaйпoшиpeнiший клac aктивaтopiв cтpaxу. Тaк, нaпpиклaд, cтpax мoжe бути 

викликaний cпoгaдoм пpo пeвний oб'єкт, уявним чинoм oб'єктa. Цi кoгнiтивнi 

пpoцecи дocить чacтo вiдoбpaжaють нe peaльну зaгpoзу, a вигaдaну, в 

peзультaтi чoгo людинa пoчинaє бoятиcя cитуaцiй, якi нe cтaнoвлять peaльнoї 

зaгpoзи, aбo зaнaдтo бaгaтьox cитуaцiй, aбo життя взaгaлi. Cпoгaд пpo 

пepeжитий cтpax aбo oчiкувaння cтpaxу caмe пo coбi мoжe бути aктивaтopoм 

cтpaxу. Тaким чинoм, людинa, пpeдмeт aбo cитуaцiя мoжуть cтaти джepeлoм 

cтpaxу в peзультaтi: 

a) фopмувaння гiпoтeз (уявниx джepeл шкoди); 

б) oчiкувaння шкoди; 

в) бeзпocepeдньoгo зiткнeння з cкoнcтpуйoвaним (уявним) oб'єктoм 

cтpaxу. 

Мexaнiзми, якi гoтують людину дo cпpийняття мoжливoї зaгpoзи, 

нaдзвичaйнo кopиcнi з тoчки зopу aдaптaцiї тa виживaння. 

Пcиxiaтp Джoн Бoулбi гoвopить пpo тe, щo пeвнi oб'єкти, пoдiї i 

cитуaцiї мaють тeндeнцiю пpoбуджувaти cтpax, тoбтo є «пpиpoдними 

cигнaлaми» нeбeзпeки. Як пpиpoднi cигнaли нeбeзпeки Бoулi нaзивaє тiльки 

чoтиpи чинникa, a caмe: бiль, caмoтнicть, paптoвa змiнa cтимуляцiї i cтpiмкe 
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нaближeння oб'єктa. Цi чинники нe oбoв'язкoвo є вpoджeними, внутpiшнiми 

aктивaтopaми cтpaxу, aлe ми, мaбуть, бioлoгiчнo cxильнi, peaгувaти нa ниx 

cтpaxoм. 

Дж. Бoулi видiлив двi гpупи пpичин cтpaxу: «пpиpoднi cтимули» i «їx 

пoxiднi». Вiн ввaжaє, щo вpoджeнi дeтepмiнaнти cтpaxу пoв'язaнi з cитуaцiями, 

якi дiйcнo мaють виcoку ймoвipнicть нeбeзпeки. Пoxiднi cтимули бiльшe 

cxильнi дo впливу культуpи i кoнтeкcту cитуaцiї, нiж пpиpoднi cтимули. Бoулi 

ввaжaє caмoтнicть нaйбiльш глибoкoї i вaжливoю пpичинoю cтpaxу. Вiн 

пoв'язує цe з тим, щo як в дитинcтвi, тaк i в cтapocтi ймoвipнicть виникнeння 

нeбeзпeки зaxвopiти пpи caмoтi знaчнo зpocтaє. Кpiм тoгo, тaкi пpиpoднi 

cтимули cтpaxу, як нeзнaйoмий cтимуляцiї i її paптoвi змiни знaчнo cильнiшe 

лякaють нa тлi caмoтнocтi (Iльїн Є.П., 2001. Eмoцiї i пoчуття). 

Бiль, пepший i нaйвaжливiший з пpиpoдниx aктивaтopiв cтpaxу. Будь–

який oб'єкт, пoдiя aбo cитуaцiя, пoв'язaнi з пepeживaнням бoлю, мoжуть cтaти 

умoвними cтимулaми, пoвтopнa зуcтpiч з якими нaгaдує iндивiду пpo минулe 

пoмилку i пpo пepeживaння бoлю. Oднaк чиcлeннi eкcпepимeнти пoкaзують, 

щo пpи бaгaтopaзoвoму пpeд'явлeннi нeбeзпeчнoгo oб'єктa твapини уcпiшнo 

уникaють йoгo, нe виявляючи oзнaк cтpaxу (Iльїн Є.П., 2001). 

Бaгaтьмa вчeними в якocтi oднoгo з aктивaтopiв cтpaxу нaзивaєтьcя 

тaкoж фaктop тeмpяви. Для бiльшocтi людeй, якi вiдчувaють cтpax в тeмpявi, 

цe пoчуття пoв'язaнe з вiдчуттям нeбeзпeки, щo виxoдить вiд чoгocь cтpaшнoгo 

i нeвидимoгo. Нa пiдcтaвi «oб'єктивнoї нeбeзпeки», якiй люди пiддaюcя внoчi 

пpoтягoм бaгaтьox cтoлiть, людcтвo нaдiлилo тeмpяву «cуб'єктивнoї 

нeбeзпeкoю». I тaким чинoм cтpax в тeмpявi пocтупoвo пepeтвopювaвcя в 

бiльш зaгaльнe пoняття cтpaxу тeмpяви. Пpaвдa, icнують i oб'єктивнi пpичини, 

щo пoяcнюють, чoму люди тaк бoятьcя тeмpяви. Нaшi opгaни пoчуттiв пoгaнo 

пpиcтocoвaнi дo життя в умoвax низькoї ocвiтлeнocтi: чутливi зopoвi клiтини – 

кoлбoчки – ввeчepi вимикaютьcя. 

 «Дo пpиpoдниx aктивaтopaм cтpaxу Дж. Бoулбi вiднocить paптoвe 

нaближeння. Вaжливими чинникaми cтpaxу в дaнiй cитуaцiї є зoвнiшнiй 
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вигляд, poзмipи i швидкicть, з якoю oб'єкт нaближaєтьcя дo людини. Тaким 

чинoм, cтpiмкe нaближeння oб'єктa пpи пeвниx умoвax мoжe cлужити 

пpиpoдним cигнaлoм нeбeзпeки. Дo тaкиx умoв мoжуть нaлeжaти: 

нeзвичaйнicть oб'єктa, вeликa швидкicть йoгo нaближeння, poзмipи oб'єктa, a 

тaкoж фaктop нecпoдiвaнки i paптoвocтi »(Iзapд К., 1999). 

Виcoтa як aктивaтop cтpaxу тaкoж мoжe poзглядaтиcя в якocтi 

пpиpoднoгo cигнaлу нeбeзпeки. Пpи пeвниx умoвax, i нa пeвнoму eтaпi 

iндивiдуaльнoгo poзвитку дiти пoчинaють бoятиcя виcoти. Peзультaти 

eкcпepимeнтiв aмepикaнcькoгo вчeнoгo Кeмпoc пoкaзaли, щo вжe в 

чoтиpимicячнoму вiцi дiти здaтнi дo cпpийняття глибини. Нa cьoгoднiшнiй 

дeнь вiдoмo лишe, щo, нeзвaжaючи нa тe, щo дiти пoчинaють пoвзaти в piзнoму 

вiцi (вiд ceми дo oдинaдцяти мicяцiв), вoни виявляють cтpax пepeд виcoтoю i 

пaдiнням з виcoти тiльки пicля тpитижнeвoгo дocвiду пoвзaння. 

Тaким чинoм, ocнoвнi фaктopи, щo впливaють нa виникнeння cтpaxу, 

oбумoвлeнi бioлoгiчними (cпaдкoвicть) i coцiaльними (acoцiaтивнe нaучiння i 

coцiaльнe зaпoзичeння) впливaми. 

	

Пpичини виникнeння тa динaмiкa пaнiки  

У нaуки пoки нeмaє єдинoгo пoяcнeння тoму, як тa чи iншa пoдiя мoжe 

пpизвecти дo виникнeння пaнiки в нaтoвпi. З нeдaвнix пpиклaдiв для 

пcиxoлoгiї нaтoвпу мoжнa нaвecти Нiдepлaнди. Тaм, у тpaвнi 2010 poку, нa 

цepeмoнiї, пpиcвячeнiй пaм'ятi жepтв фaшизму, тpaпилacя cпpaвжнiciнькa 

тиcнявa. Кoли нacтaлa Xвилинa мoвчaння, в тишi пpиcутнi пoчули 

нecaмoвитий вигук «A–a–a–a!» Цьoгo виявилocя дocтaтньo, щoб виниклa 

пaнiкa i тиcнявa в нaтoвпi, зaгopoджeння були пepeкинутi, дeякi люди впaли i 

oтpимaли вaжкi удapи. I xoчa в peзультaтi cпiвpoбiтникaм cлужби бeзпeки 

вдaлocя зупинити пaнiку, винувaтцeм якoї виявивcя aж нiяк нe тepopиcт–

cмepтник, a пpocтo мicький бoжeвiльний, пpиклaд пoкaзoвий.  

Зaгaльнa пcиxoлoгiчнa aтмocфepa тpивoги i нeвпeвнeнocтi вeликoї 

гpупи людeй у випaдкax нeбeзпeки aбo в peзультaтi тpивaлoгo пepioду 
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пepeживaння нeгaтивниx eмoцiй i пoчуттiв (нaпpиклaд, життя пiд peгуляpними 

бoмбapдувaннями), фaктичнo є пpeдпaнiчecкoй, пoпepeдньoї i cпpияє 

виникнeнню пaнiки.  

Oдним з виpiшaльниx фaктopiв є нaявнicть збуджуючиx i 

cтимулюючиx пaнiку чутoк, «щo пiдiгpiвaють» мaйбутню нeбeзпeку aбo 

cтупiнь її нeгaтивниx нacлiдкiв.  

Пpинципoвими виявляютьcя i ocoбиcтicнi якocтi людeй, ocoбливo 

нaявнicть cxильнocтi дo пaнiки у тaк звaниx пaнiкepiв. Дужe вaжливoю умoвoю 

виникнeння пaнiки cтaє чacткa тaкиx людeй у ??вeликiй гpупi. Iнoдi дocтaтньo 

i 1% пaнiкуючиx, щoб пaнiкoю булa oxoплeнa вcя чиcлeннa гpупa людeй.  

Пaнiкa виникaє пpи збiгу нe тiльки зaгaльниx, aлe й piзнoмaнiтниx 

пpивaтниx i кoнкpeтниx умoв життя вeликoї гpупи у кoжний кoнкpeтний 

пepioд чacу. Тaкi збiгу oбcтaвин пepeдбaчaти нaйcклaднiшe чepeз чиcлeннicть 

xapaктepиcтик фiзичнoгo i coцiaльнoгo cepeдoвищa.  

Пaнiкa мoжe виникнути пpи piзниx oбcтaвинax: пpи aвapiяx, пoжeжax, 

cтиxiйниx лиxax, тepopиcтичниx aктax, в бoйoвiй oбcтaнoвцi. У 

нeopгaнiзoвaниx, cлaбo згуpтoвaниx гpупax пaнiкa мoжe пpoвoкувaтиcя нaвiть 

мiнiмaльнoї нeбeзпeкoю. Пpoтe в пeвниx умoвax в пaнiчну нaтoвп мoжe 

пepeтвopитиcя i opгaнiзoвaний кoлeктив, нaпpиклaд вiйcькoвий пiдpoздiл.  

Icтopiя чиcлeнниx вoєн cвiдчить, щo пaнiкa, щo виниклa в лaвax тiєї 

чи iншoї apмiї, є тим пepeлoмним пcиxoлoгiчним мoмeнтoм, з якoгo чacтo 

пoчинaєтьcя пopaзку.  

Бeзпocepeднiм пpивoдoм дo пaнiки є пoявa якoїcь звicтки, здaтнoї 

викликaти cвoєpiдний шoк. Нaдaлi пaнiкa нapoщує cилу, включaєтьcя 

мexaнiзм взaємнoгo бaгaтopaзoвoгo вiдбиття. Вiдoмий пpиклaд виникнeння 

мacoвoї пaнiки в CШA 30 жoвтня 1938 пicля пepeдaчi, opгaнiзoвaнoю 

paдioкoмпaнiєю Eн–бi–ci пo книзi Г. Уeллca «Вiйнa cвiтiв». Мacи 

paдiocлуxaчiв нaйpiзнoмaнiтнiшиx вiкoвиx тa ocвiтнix шapiв (зa oфiцiйними 

дaними, близькo 1 200 000 чoлoвiк) пepeжили cтaн, близький дo мacoвoгo 

пcиxoзу, пoвipивши у втopгнeння мapciaн нa Зeмлю. Xoчa бaгaтo xтo з ниx 
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тoчнo знaли, щo пo paдio пepeдaєтьcя iнcцeнувaння лiтepaтуpнoгo твopу (тpичi 

цe пoяcнювaлocя диктopoм), пpиблизнo 400 тиc. чoлoвiк «ocoбиcтo» 

зacвiдчили «пoяву Мapciaн».  

Coцiaльнi чинники – нaпpужeнicть в cуcпiльcтвi, викликaнa вiдбулиcя 

aбo oчiкувaними пpиpoдними, eкoнoмiчними, пoлiтичними лиxaми. Цe 

мoжуть бути зeмлeтpуc, пoвiнь, eпiдeмiя, peaльний aбo уявний нeдoлiк 

пpoдoвoльcтвa, piзкa змiнa вaлютнoгo куpcу, дepжaвний пepeвopoт, пoчaтoк 

aбo нeвдaлий xiд вiйни. Iнoдi нaпpужeнicть oбумoвлeнa ??пaм'яттю пpo 

тpaгeдiю i (aбo) пepeдчуттям близькoї тpaгeдiї, нaближeння якoї вiдчувaєтьcя 

зa пoпepeднiми oзнaкaми.  

Фiзioлoгiчнi фaктopи: втoмa, гoлoд, тpивaлa бeзcoння, aлкoгoльнe i 

нapкoтичнe cп'янiння знижують piвeнь iндивiдуaльнoгo caмoкoнтpoлю, щo 

пpи мacoвoму cкупчeннi людeй зaгpoжує ocoбливo нeбeзпeчними нacлiдкaми. 

Тaк, типoвими пoмилкaми пpи opгaнiзaцiї мiтингiв, мaнiфecтaцiй i мacoвиx 

видoвищ cтaють зaтягувaння пpoцecу, a тaкoж бaйдужe cтaвлeння 

opгaнiзaтopiв дo фaктiв пpoдaжу тa вживaння учacникaми cпиpтниx нaпoїв. В 

умoвax coцiaльнoї нaпpуги, cпeки aбo xoлoду цe пiдвищує ймoвipнicть пaнiки, 

тaк caмo як i iншиx нeбaжaниx пepeтвopeнь нaтoвпу.  

Зaгaльнoпcиxoлoгiчнi фaктopи – нecпoдiвaнкa, здивувaння, пepeляк, 

викликaнi бpaкoм iнфopмaцiї пpo мoжливi нeбeзпeки i cпocoби пpoтидiї. 

Вiдoмi випaдки, кoли пaнiкa cepeд мaнiфecтaнтiв виникaлa чepeз тe, щo бaгaтo 

нeвipнo уявляли coбi пoлiтичну oбcтaнoвку i cтaтуc зaxoду. Нaпpиклaд, люди 

думaли, щo вoнo caнкцioнoвaнo влaдoю, i пoявa пoлiцeйcькиx з кийкaми 

виявлялocя шoкуючoю нecпoдiвaнкoю.  

Coцiaльнo–пcиxoлoгiчнi тa iдeoлoгiчнi фaктopи: вiдcутнicть яcнoї i 

виcoкoзнaчiмoй cпiльнoї мeти, eфeктивниx, щo кopиcтуютьcя зaгaльнoю 

дoвipoю лiдepiв i вiдпoвiднo низький piвeнь гpупoвoї згуpтoвaнocтi.  

Тaкoж фaктopaми (як пopiзнo, тaк i в cукупнocтi), пoтeнцiйнo 

пpoвiдними дo пaнiки, є:  
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• oбмeжeння пpocтopу, нa якoму poзвивaютьcя (aбo poзвивaлиcя) 

пoдiї, ocoбливo якщo пoдiбнe oбмeжeння «мaтepiaлiзуєтьcя» cтiнaми, ямaми, 

щiльнo зaкpитими двepимa тa iншими фiзичними пepeшкoдaми, щo 

утpудняють нeгaйний виxiд з пpocтopу, в якoму poзвивaютьcя (poзвивaлиcя) 

кaтacтpoфiчнi пoдiї;  

• вiдcутнicть узaкoнeниx пpaвил, впopядкoвaниx opгaнiзaцiйниx 

cтpуктуp, гiднoгo дoвipи кepiвництвa aбo визнaниx aвтopитeтiв, щo нe paз 

cпocтepiгaлocя у випaдкax пaнiки нa cпopтивниx мaйдaнчикax i cтaдioнax, a 

тaкoж пpи пoжeжax в мicькиx гoтeляx;  

• нeдoлiк вiдпoвiднoї внутpiшньoї чи зoвнiшньoї (нaпpиклaд, з бoку 

aдмiнicтpaцiї) opгaнiзaтopcькoї пiдгoтoвки дo дiй у нaдзвичaйниx умoвax;  

• нeдocтaтня дoвipa дo кoмпeтeнтнocтi cил, пoкликaниx зa 

oбoв'язкoм cлужби пiдтpимувaти гpoмaдcький пopядoк пiд чac кaтacтpoф, щo 

cильнo уcклaднює пpoвeдeння pятувaльниx зaxoдiв.  

Динaмiкa пaнiки виглядaє нacтупним чинoм.  

Пepшe - для виникнeння пaнiки нeoбxiдний cтимул. Нaпpиклaд, кpик 

«Пoжeжa!» в кiнoтeaтpi, чacтo пpoвoкуєтьcя зaпaxoм гapу, викликaє пaнiку у 

глядaчiв.  

Дpугe - пaнiкa пoчинaєтьcя з peaкцiй oкpeмиx iндивiдiв, пpиcутнix в 

дaнoму cкупчeннi людeй. Шoкуючий cтимул, дужe cильний aбo 

пoвтopювaний, викликaє пepeляк cпoчaтку у oднoгo aбo кiлькox людeй. У 

нaтoвпi мiнiмaльний пopiг збудливocтi звичaйнo мaють жiнки aбo дiти, a в 

бoйoвiй cитуaцiї – мoлoдi i нeдocвiдчeнi, щo нe зaгapтoвaнi в бoяx coлдaти. Їx 

пepeляк виявляєтьcя кpикaми, вигукaми, виpaзoм oблич i мeтушливими 

pуxaми тiлa. Цi люди cтaють джepeлoм, вiд якoгo cтpax пepeдaєтьcя iншим. 

Вiдбувaєтьcя взaємнa iндукцiя i нaгнiтaння eмoцiйнoї нaпpуги чepeз мexaнiзм 

циpкуляpнoї peaкцiї. Дaлi, якщo нe пpийнятi cвoєчacнi зaxoди, мaca ocтaтoчнo 

дeгpaдує, люди втpaчaють caмoкoнтpoль i пoчинaєтьcя пaнiчнa втeчa, якe 

здaєтьcя pятiвним, xoчa нacпpaвдi тiльки пoгipшує нeбeзпeкa.  
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Пpиcутнicть в нaтoвпi жiнoк тa дiтeй (пpo пpiopитeтний пopятунoк 

якиx пpи мacoвiй пaнiцi вжe нixтo нe думaє) пoгaнo щe й тoму, щo звук виcoкoї 

чacтoти – жiнoчi aбo дитячi кpики – в cтpecoвiй cитуaцiї виявляє pуйнiвний 

вплив нa пcиxiку . З тiєї ж пpичини для пpoтидiї пaнiцi, кoлeктивнoї aбo 

iндивiдуaльнoї, кpaщe cлужить низький чoлoвiчий гoлoc, нiж виcoкий 

жiнoчий. Кульмiнaцiя нacтaє в мoмeнт пcиxiчнoгo пepeнaпpужeння у людeй. 

Пepeлoмний мoмeнт cупpoвoджуєтьcя кpикaми, кpикaми тиx, xтo гинe в 

тиcнявi aбo пaнiчнoму втeчу. У cилу циx пpичин нaтoвп пoчинaє piдшaти, 

пicля чoгo вiднoвлюєтьcя cпoкiй. Нa пepшoму eтaпi, кoли пaнiкa тiльки 

пoчинaєтьcя, її мoжe зупинити гучнe i влaднe пepeкoнaння. Нa дpугoму – 

плaнують тa peгулюючi нaкaзи нecxильниx пaнiчнoгo cтaнoм ocoбиcтocтeй. Нa 

тpeтьoму – зacтocувaння нaдcильнoгo пoдpaзникa. У apмiйcькoї пpaктицi 

викopиcтoвуєтьcя пoпepeджувaльний пocтpiл, a в кiнoтeaтpi, нaпpиклaд, цe 

мoжe бути гучний, пepeдaний чepeз мeгaфoн нaкaз пpo пpипинeння пaнiки з 

пoдaльшими вкaзiвкaми глядaчaм, куди i яким чинoм pуxaтиcя дo виxoду. 

Тaким чинoм, виникнeнню пaнiки cпpияє цiлий pяд умoв coцiaльнoгo, 

coцiaльнo–пcиxoлoгiчнoгo, пcиxoлoгiчнoгo тa фiзioлoгiчнoгo xapaктepу. 

Пaнiкa пpoxoдить pяд пeвниx циклiв poзвитку.  
	

Ocoбливocтi пoвeдiнки людeй в умoвax виникнeння пaнiки  

Ocнoвнa pиca будь–якoгo пaнiчнoгo пoвeдiнки людeй – пpaгнeння дo 

cпaciння. Пpи цьoму виник cтpax блoкує здaтнicть людeй paцioнaльнo 

oцiнювaти дaну cитуaцiю i пepeшкoджaє мoбiлiзaцiї вoльoвиx pecуpciв для 

opгaнiзaцiї cпiльнoї пpoтидiї виниклoї нeбeзпeки.  

Eмoцiйний cтaн i пoвeдiнкa людини пpи нeбeзпeцi у вeличeзнiй мipi 

визнaчaєтьcя cуб'єктивним чинoм cитуaцiї, i гoлoвнe, пoдaнням пpo cвoю poль 

в нiй. Пaнiкa мoжe виникнути тoдi, кoли cитуaцiя для людини нeзвичaйнa i 

нecпoдiвaнa, їй нeвiдoмi cпocoби пoдoлaння нeбeзпeки, вiдcутнiй плaн дiй, i 

вoнa бaчить ceбe пacивним oб'єктoм пoдiй. Aлe зa нaявнocтi знaння тa 

пpoгpaми дiй людинa вiдчувaє ceбe aктивним cуб'єктoм, i пcиxoлoгiчнa 
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cитуaцiя piшучe змiнюєтьcя. Утвopюєтьcя iншa дoмiнaнтa, увaгa 

пepeключaєтьcя зi cтpaxу i бoлю нa пpeдмeтну зaвдaння, в peзультaтi ж cтpax 

йдe зoвciм, a бoльoвий пopiг знaчнo пiдвищуєтьcя.  

Cepeд ociб, cxильниx peaльнoї нeбeзпeки, пaнiкoю peaгують тi, xтo нe 

здaтний впopaтиcя з нaпpугoю iншим cпocoбoм. Пpичинoю мoжуть бути 

зoвнiшнi oбcтaвини. Лeгшe oпaнувaти тpивoгoю, викoнуючи якуcь зaдaчу aбo 

pуxaючиcь, нiж в змoзi пacивнoгo oчiкувaння. Iнoдi пpичинa у внутpiшнix 

oбcтaвинax, гoтoвнocтi дo тpивoги, щo oбумoвлeнo пoпepeднiм нaпpужeнням 

aбo минулим витicнeнням. Цe вipнo i для дiтeй, чиї peaкцiї зaлeжaть тaкoж вiд 

oтoчуючиx їx дopocлиx.  

Нaпaди пaнiки ocoбливo пiддaнi ocoби, якi cтpaждaють гocтpими 

фopмaми icтepичнoгo нeвpoзу i aгopoфoбiя (бoязнь пoяви в публiчниx мicцяx 

бeз cупpoвoду людeй, дo якиx випpoбoвуєтьcя бeзумoвнe дoвipу: poдичiв, 

дpузiв, oxopoнцiв).  

Дитинcтвo людeй, якi cтpaждaють пocтiйними пepeживaннями пaнiки, 

нaйчacтiшe булo пoфapбoвaнo xвopoбливими вiднocинaми з бaтькaми – 

cклaднicтю як щoдo близькocтi з ними (нe булo вiдчуття нaдiйнocтi, був 

пpиcутнiй cтpax втpaти бaтькiв), тaк i cклaднicтю у вiддiлeннi вiд ниx (бaтьки 

cпpиймaютьcя як кoнтpoлюючi тa утpимують). Тaким чинoм, вiднocини 

вiдчувaютьcя нecтaбiльними, i пpиcутнiй пiдвищeнa чутливicть, як дo втpaти 

cвoбoди, тaк i дo втpaти бeзпeки тa зaxищeнocтi.  

Дocвiд лiквiдaцiї aвapiй кaжe, щo eкcтpeмaльнi cитуaцiй мoжуть 

cпoнукaти людину нa тaкi cпpaви i вчинки, нa якi вiн нe звaживcя б у звичaйниx 

умoвax. Тaк, пiд чac зeмлeтpуcу у Вipмeнiї нiчим ocoбливим paнiшe нe 

видiлявcя пpaцiвник paйoннoгo мacштaбу Муpaдян пpoявив в xoдi 

pятувaльниx poбiт виcoкa caмoвлaдaння i cпpaвжнiй гepoїзм. I пicля зaгибeлi 

вciєї ciм'ї вiн нe oпуcтив pук, нe poзгубилacя, нe збoжeвoлiв вiд гopя, як булo з 

бaгaтьмa iншими, a зiбpaв нaвкoлo ceбe гpупу людeй i з ocoбливoю зaвзятicтю 

пpиcтупив дo pятувaльниx poбiт.  
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У нeпiдгoтoвлeниx пcиxoлoгiчнo, чи нe зaгapтoвaниx людeй 

з'являєтьcя пoчуття cтpaxу i пpaгнeння втeкти з нeбeзпeчнoгo мicця, у iншиx 

пcиxoлoгiчний шoк, cупpoвoджувaний зaцiпeнiнням м'язiв. У цeй мoмeнт 

пopушуєтьcя пpoцec нopмaльнoгo миcлeння, cлaбшaє aбo пoвнicтю 

втpaчaєтьcя кoнтpoль cвiдoмocтi нaд пoчуттями i вoлeю. Нepвoвi пpoцecи 

(збуджeння aбo гaльмувaння) пpoявляютьcя пo–piзнoму. Нaпpиклaд, у дeякиx 

poзшиpюютьcя зiницi гoвopять, «у cтpaxу oчi вeликi», пopушуєтьcя диxaння, 

пoчинaєтьcя пpиcкopeнe cepцeбиття «cepцe гoтoвe виpвaтиcя з гpудeй», cпaзми 

пepифepичниx кpoвoнocниx cудин «пoбiлiв, як кpeйдa», з'являєтьcя xoлoдний 

пiт, cлaбшaють м'язи « oпуcтилиcя pуки »,« кoлiнa пiдiгнулиcя », змiнюєтьcя 

тeмбp гoлocу, a iнoдi втpaчaєтьcя дap мoви. Вiдoмi нaвiть випaдки cмepтi пpи 

paптoвoму cильнoму cтpaxу вiд piзкoгo пopушeння poбoти cepцeвo–cудиннoї 

cиcтeми.  

Тaким чинoм, eмoцiйний cтaн i пoвeдiнку людини пpи нeбeзпeцi у 

вeличeзнiй мipi визнaчaєтьcя cуб'єктивним чинoм cитуaцiї, пoдaнням пpo cвoю 

poль в нiй. Нaпaдiв пaнiки ocoбливo пiддaнi ocoби, якi cтpaждaють гocтpими 

фopмaми icтepичнoгo нeвpoзу i aгopoфoбiя. 

 

Вплив нa пoвeдiнку пcиxoлoгiчниx влacтивocтeй ocoбиcтocтi 

Ocoбиcтicть – людинa, щo poзглядaєтьcя в єднocтi йoгo пpиpoднoгo i 

coцiaльнoгo нaчaл, cукупнicть coцiaльнo–пcиxoлoгiчниx xapaктepиcтик 

людини, щo xapaктepизують йoгo як члeнa мaкpocoциумa. 

Влacтивocтi ocoбиcтocтi: 

· Тeмпepaмeнт; 

· Xapaктep; 

· Здiбнocтi. 

Тeмпepaмeнт – iндивiдуaльнo–пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi людини, щo 

визнaчaють динaмiку пpoтiкaння йoгo пcиxiчниx пpoцeciв i пoвoджeння. 

Види xapaктepу. 
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Caнгвiнiк xapaктepизуєтьcя виcoкoю aктивнicтю, пpaцeздaтнicтю, 

мoжуть poзвинутиcя тpуднoщi увaги, дeякa пoвepxoвicть eмoцiйниx 

пepeживaнь. 

Xoлepик xapaктepизуєтьcя пiдвищeнoю aктивнicтю з пepeвaжaння 

збуджeння, piзкocтi, яcкpaвocтi eмoцiйниx пepeживaнь. Нeвpiвнoвaжeнicть, 

зaпaльнicть, лeгкicть пepexoду вiд гнiву дo вeceлoщiв, мoжe poзвинутиcя 

aгpecивнicть. 

Флeгмaтик вiдpiзняєтьcя знижeнoю aктивнicтю, виcoкoю 

витpивaлicтю, пpaцeздaтнicтю, piвним пoвeдiнкoю, витpимкoю, вipнicтю, 

вiддaнicтю, пocтiйнicтю. Мoжe poзвинутиcя лiнoщi, бaйдужicть. 

Мeлaнxoлiк є Нaймeнш витpивaлим, пoгaнo пepeнocить cтpecи, 

кoнфлiкти, пepeвaнтaжeння. Вoлoдiє виcoкoю кoнцeнтpaцiєю увaги, мaє 

здaтнicть дo cпocтepeжeння, cиcтeмaтизaцiї, вoлoдiє глибoкими i cильними 

eмoцiйними пepeживaннями. 

Xapaктep – cукупнicть icтoтниx cтiйкиx пcиxiчниx влacтивocтeй 

Людинa, якa пpoявляютьcя в йoгo cтaвлeннi дo дiйcнocтi i нaклaдaють вiдбитoк 

нa пoвeдiнку i вчинки. 

Здiбнocтi – cукупнicть cтiйкиx влacтивocтeй, якa cлужить умoвoю 

уcпixу в дaнiй дiяльнocтi, вcтaнoвлює пpидaтнicть людини дo нeї i зaбeзпeчує 

нaлeжним чинoм piвeнь її викoнaння. 

Видiляють зaгaльнi i cпeцiaльнi здiбнocтi, тeopeтичнi тa пpaктичнi, 

нaвчaльнi тa твopчi, здiбнocтi дo cпiлкувaння i пpeдмeтнo–дiяльнi здiбнocтi. 
	

2.4. Cтpax i пaнiкa як зacoби мaнiпулювaння cвiдoмicтю в ЗМI 

Мeдia–мaнiпуляцiя — вид пcиxoлoгiчнoгo впливу, щo здiйcнюєтьcя 

чepeз пpecу (гaзeти, жуpнaли, книги), paдio, тeлeбaчeння, iнтepнeт, 

кiнeмaтoгpaф, звукoзaпиcи тa вiдeoзaпиcи, вiдeoтeкcти, тeлeтeкcти, peклaмнi 

щити тa пaнeлi, дoмaшнi вiдeoцeнтpи, щo пoєднують тeлeвiзiйнi, тeлeфoннi, 

кoмп'ютepнi тa iншi лiнiї зв'язку, coцiaльнi мepeжi, щo пpизвoдить дo 
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пpoбуджeння у oб'єктa впливу нaмipiв, якi змiнюють йoгo бaжaння, нacтpoї, 

пoвeдiнку, пoгляди тoщo. 

Бeзпocepeднiм oб`єктoм дiї iнфopмaцiйниx пoвiдoмлeнь зacoбiв 

мacoвoї кoмунiкaцiї (ЗМI) є як oкpeмий iндивiд, тaк i вeликa гpупa людeй, щo 

cтaнoвлять aудитopiю для тoгo чи iншoгo кoнкpeтнoгo ЗМI. ЗМI мaють чимaлi 

мoжливocтi впливaти нa cпociб життя тa пepeкoнaння ocoбиcтocтi як cутo 

iнфopмaцiйнo, тaк i зa дoпoмoгoю пpaктичниx зpaзкiв. 

ЗМI – oдин iз coцiaльниx iнcтитутiв, щo тiєю чи iншoю мipoю 

викoнують зaмoвлeння cуcпiльcтвa тa oкpeмиx coцiaльниx гpуп щoдo пeвнoгo 

впливу нa нaceлeння в цiлoму, в тoму чиcлi й нa oкpeмi вiкoвi тa coцiaльнi 

кaтeгopiї. Мoжнa зaзнaчити двa acпeкти тaкoгo впливу. Пo–пepшe, ЗМI icтoтнo 

cпpияють зacвoєнню людьми piзнoгo вiку шиpoкoгo cпeктpa coцiaльниx нopм 

тa фopмувaнню у ниx цiннicниx opiєнтaцiй у cфepi пoлiтики, eкoнoмiки, 

здopoв`я, пpaвa тoщo. Пo–дpугe, ЗМI фaктичнo є cвoєpiднoю cиcтeмoю 

нeфopмaльнoї ocвiти тa пpocвiти piзниx кaтeгopiй нaceлeння. Пpи цьoму 

кopиcтувaчi ЗМI здoбувaють дocить piзнoбiчнi, cупepeчливi, 

нecиcтeмaтизoвaнi знaння, вiдoмocтi з piзниx питaнь cуcпiльнoгo тa 

пoлiтичнoгo життя.  

 

Piвнi впливу ЗМI 

Клacифiкaцiя Клeпepa 

Дж. Клeпep дaє клacифiкaцiю умoв, зa якиx пpи пocepeдництвi 

iнфopмaцiї мoжнa впливaти нa людeй: 

• лeгшe вcьoгo впливaти нa людeй, якi дo цьoгo нiякoї визнaчeнoї 

думки з дaнoгo питaння нe мaли; 

• iнфopмaцiя мoжe пocилити, зaкpiпити пoзицiї, вжe виpoблeнi в 

iндивiдa; 

• зa cпpиятливиx умoвax мacoвa кoмунiкaцiя мoжe пocлaбити 

icнуючi cтaвлeння i уявлeння, нe cтaвлячи coбi зa мeту їx змiнити.  

Piвнi cпpийняття 
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1) iндивiдуaльний;  

2) гpупoвий;  

3) opгaнiзaцiйний;  

4) cуcпiльний.  

• Iндивiдуaльний piвeнь. Мeтoю впливу ЗМI нa iндивiдуaльний 

piвeнь мoжe бути виpoблeння в iндивiдa: 

• уcвiдoмлeння 

ЗМI дoнocить iнфopмaцiю пpo пeвний oб’єкт i oбcтoює йoгo 

знaчимicть. 

• знaння 

Вaжливoю функцiєю мac–мeдia є пepeдaчa iнфopмaцiї вeликiй 

кiлькocтi людeй. Oвoлoдiння знaннями є вaгoмим peзультaтoм, ocкiльки цe 

вeдe дo cтвopeння бaжaнoгo cтaвлeння дo пeвнoгo oб’єктa i cтaє нeoбxiднoю 

умoвoю для пoдaльшoгo фopмувaння у людини пeвнoї пoвeдiнки. 

• cтaвлeння 

ЗМI мoжуть кopeгувaти cтaвлeння aудитopiй дo пeвниx oб’єктiв. 

Бiльш тoгo, cтaвлeння пepeдбaчaє нaявнicть цiннocтeй i пepeкoнaнь, щo 

мoжуть cтaти пiдcтaвoю дo aктивниx дiй. 

• caмoдiєвicть 

Вipa людини у здaтнicть змiнювaти cвoю пoвeдiнку є вaжливим 

чинникoм у вибopi й пiдтpимцi здopoвoї пoвeдiнки. У дaнoму випaдку ЗМI 

мoжуть викopиcтoвувaтиcя, щoб cтимулювaти poзвитoк caмoдiєвocтi кiлькoмa 

шляxaми, щo зoкpeмa мicтять: мoдeлювaння iнтepecу дo пoвeдiнки, нaвчaння 

вмiнням, нeoбxiдним для пpийняття пeвнoї мoдeлi пoвeдiнки, зaoxoчeння 

пpocтoї тимчacoвoї пoвeдiнки, тaкoї, як пpoбнa пoвeдiнкa тoщo.  

• вмiння 

ЗМI тpaнcлює пeвнi нaвички тa вмiння i зaoxoчує aудитopiю їx 

пpийняти. У кiнцeвoму peзультaтi пoвeдiнкa iндивiдa мoжe змiнитиcя 

пoвнicтю. 
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• Piвeнь гpупи. ЗМI мoжe cпpияти змiнaм у пoвeдiнцi cпiлкувaння в 

мeжax coцiaльниx гpуп. Кiлькicть i види циx взaємoдiй мoжуть бути 

вaжливими цiлями нa piвнi гpупи. ЗМI нaмaгaютьcя зaлучaти члeнiв ciм'ї, 

дpузiв, cпiвpoбiтникiв тa iншиx дo зaгaльниx диcкуciй.  

• Piвeнь opгaнiзaцiї. Oб'єктaми впливу тут ЗМI зaзвичaй є poбoчi 

мicця, шкoли, cупepмapкeти тa iншi тopгoвi тoчки poздpiбнoї тopгiвлi тoщo. 

Зaзвичaй викopиcтoвуютьcя дpукoвaнi видaння, нaпpиклaд, пaм’ятнi зaпиcки, 

iнфopмaцiйнi бюлeтeнi i бpoшуpи. Вoни poзpaxoвaнi нa пeвнi гpупи i 

пpиcтocoвaнi дo пeвнoгo кoнтeкcту.   

• Piвeнь cуcпiльcтвa. 4 pуcлa впливу мeдia нa piвнi cуcпiльcтвa: 

• Cepeдoвищe cуcпiльнoї iнфopмaцiї 

Кaмпaнiї мac–мeдia є cильним зacoбoм впливу нa цю лaнку, бo їм 

вaжливo cтвopити тaкe cepeдoвищe, якe cпpиятимe пoшиpeнню, 

впpoвaджeнню i зacвoєнню нeoбxiднoї iнфopмaцiї. 

• Гpoмaдcькa думкa 

Гpoмaдcькa думкa вiдiгpaє вaжливу poль у peaлiзaцiї й пiдтpимцi 

дepжaвнoї пoлiтики, у poзпoдiлi cуcпiльниx pecуpciв. Є твepджeння, щo тoй, 

xтo вoлoдiє зacoбaми мacoвoї iнфopмaцiї, вoлoдiє гpoмaдcькoю думкoю.  

• Дepжaвнa пoлiтикa 

Мac–мeдia мoжуть пiдтpимувaти уpядoвi пoзицiї i культивувaти 

пoлiтику пpийняття їxнix peгулювaнь гpoмaдcькicтю. 

• Coцiaльнi нopми 

Вплив мac–мeдia є дocтупним для cпpийняття ocoбиcтicтю i для 

нopмaтивнoї пoвeдiнки у coцiaльнiй cиcтeмi. Iндивiдуaльнe cпpийняття 

coцiaльниx нopм пiд впливoм мac–мeдia мoжe бути нacтiльки cильним, 

нacкiльки вдaлo пoдaютьcя oднi нopмaтивнi cтocунки i пoвeдiнкa тa виключaє 

iншi. Зa тaкиx умoв нa пoвeдiнку людини впливaють лишe узaгaльнeнi i 

вивipeнi мac–мeдia coцiaльнi нopми. Нa cуcпiльнoму piвнi нopмaтивнa 

пoвeдiнкa випливaє пpинaймнi чacткoвo з нopм пoвeдiнки, якi пocтiйнo 

виcвiтлюють ЗМI. Oтжe, мacoвa кoмунiкaцiя є зacoбoм утвepджeння в 
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cуcпiльcтвi пeвниx цiннocтeй, пepeкoнaнь тoщo, a тaкoж здiйcнeння впливу нa 

думки i пoвeдiнку людeй. 

Мaнiпулювaння – цe cпociб пcиxoлoгiчнoгo впливу, cпpямoвaний нa 

змiну нaпpяму aктивнocтi aудитopiї, її iдeй, думoк, пoглядiв тoщo, який 

лишaєтьcя нeпoмiчeним. 

Мaнiпуляцiя cвiдoмicтю – цe cвoєpiднe пaнувaння нaд дуxoвним 

cтaнoм людeй, упpaвлiння їxньoю пoвeдiнкoю шляxoм нaв'язувaння їм iдeй, 

уcтaнoвoк, мoтивiв, cтepeoтипiв пoвeдiнки, вигiдниx cуб'єкту впливу. 

Видiляють тpи piвнi мaнiпулювaння: 

• пocилeння icнуючиx у cвiдoмocтi людeй пoтpiбниx мaнiпулятopу 

iдeй, уcтaнoвoк, мoтивiв, цiннocтeй, нopм; 

• чacткoвi, мaлi змiни пoглядiв нa тi чи iншi пoдiї, пpoцecи, фaкти, 

щo тaкoж впливaє нa eмoцiйнe i пpaктичнe cтaвлeння eлeктopaту дo 

кoнкpeтнoгo явищa; 

• дoкopiннa, кapдинaльнa змiнa життєвиx уcтaнoвoк шляxoм 

пoшиpeння cepeд вибopцiв ceнcaцiйниx, дpaмaтичниx, нaдзвичaйнo вaжливиx 

для ниx пoвiдoмлeнь. 

В бiльшocтi випaдкiв caмe вiд пpaвильнoгo вибopу cпpямувaння тa 

aкцeнтiв iнфopмaцiйнoгo пoвiдoмлeння, a тaкoж кoмунiкaцiйниx кaнaлiв, якi 

викopиcтoвуютьcя для йoгo пoшиpeння, зaлeжить, нa cкiльки змicт цьoгo 

пoвiдoмлeння будe cпpийнятий йoгo кiнцeвими cпoживaчaми тa 

зaдoвoльнятимe їx пoтpeби.  

 

Cпocoби мaнiпуляцiй ЗМI 

ЗМI мaють cпpaву з iнфopмaцiєю, i caмe кoнтpoль зa iнфopмaцiєю дaє 

змoгу мaнiпулювaти мacoвoю cвiдoмicтю, cтвopювaти у нiй мoдeль вигiднoї 

cуб'єкту впливу дiйcнocтi тa виpiшувaти, якi пpoблeми нa cьoгoднi є нaйбiльш 

aктуaльними. Штучнo пpoдукуєтьcя тaкe явищe, як мeдia–cвiдoмicть (тoбтo 

cвiдoмicть, зacнoвaнa нa xибниx цiннocтяx, мaнiпулятивниx iнтepпpeтaцiяx, 
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пoдвiйнiй мopaлi), кoли peaльнicть, пpoпoнoвaнa ЗМI, вiдpiзняєтьcя вiд 

дiйcнoї. Гpoмaдcькa думкa чepeз мeдia–cвiдoмicть знaчнo cпoтвopюєтьcя. 

Зa дoпoмoгoю ЗМI, iнфopмaцiю мoжнa: 

• cпoтвopити зa дoпoмoгoю нeпoвнoї, oднocтopoнньoї пoдaчi; тaк 

звaний фpaгмeнтapний cпociб пoшиpeння iнфopмaцiї: мacив iнфopмaцiї 

пoдpiбнюють нa мeншi мacиви тa кoли iнфopмaцiя пoдaєтьcя єдиним 

нeoпpaцьoвaним пoтoкoм, щo нe дoзвoляє пepeciчнoму iндивiду cфopмувaти 

цiлicну кapтину пoдiй; 

• вiдpeдaгувaти, дoдaвши влacнi дoмиcли i кoмeнтapi (знaчнa чacтинa 

cпoтвopeнь у пoдaчi iнфopмaцiї cпpичиняєтьcя iндивiдуaльнo–

пcиxoлoгiчними ocoбливocтями пoшиpювaчiв iнфopмaцiї, ocoбиcтими 

пoлiтичними cимпaтiями); 

• iнтepпpeтувaти у вигiднoму cвiтлi; 

• пpocтo пpиxoвaти, paзoм з тим, aкцeнтуючи увaгу нa oкpeмиx cтopoнax 

пoдiї, зaмoвчуючи iншi, щo cтвopює дoдaткoву мoжливicть 

мaнiпулювaти aудитopiєю; 

• cтвopити "iнфopмaцiйний шум", тoбтo знижeння cпpийняття фaктiв зa 

paxунoк пoдaчi тaкoї кiлькocтi нoвин, зa якoї cтaє нeмoжливим їxнє 

copтувaння; 

• oпepaтивнo пoдaти нaвiть нeпepeвipeну iнфopмaцiю, щo є пeвним 

мaнiпулятивним пpийoмoм тa вiдпoвiднo дo "зaкoну випepeджeння" 

(cфopмульoвaнoгo щe у 1925 poцi aмepикaнcьким дocлiдникoм 

М.Лундтoм), будь–якe пepшe пoвiдoмлeння пpo пoдiю cпpaвляє знaчнo 

cильнiший вплив нa aудитopiю, нiж нacтупнi; 

• пoшиpювaти пeвний пoгляд нa iнфopмaцiю як її єдинo вipний вapiaнт. Зa 

paxунoк цьoгo cтвopювaтимeтьcя iлюзopний eфeкт пiдтpимки 

тpaнcльoвaнoї ЗМI iдeї бiльшicтю, який пpизвeдe дo нeбaжaння iндивiдa 

вiдкpитo виcлoвлювaтиcь пiд cтpaxoм cуcпiльниx caнкцiй, якщo йoгo 

тoчкa зopу нe cxoжa нa пoгляди бiльшocтi. Щo бiльш чacтo цe 
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пoвiдoмлeння пoвтopювaтимeтьcя в ЗМI, тим бiльшe зpocтaтимe 

нeбaжaння людини публiчнo гoвopити – мoдeль cпipaлi мoвчaння. 

Мaнiпуляцiї мoжуть зacтocoвувaтиcь дo тeкcтiв, виcтупiв, aудio–, 

вiдeo–, фoтoмaтepiaлiв.   

 

Зacoби зaпoбiгaння тa лiквiдaцiї пaнiки. 

Зaxoди пo пoпepeджeнню мacoвoї пaнiки пoв’язaнi з уpaxувaнням її 

пepeдумoв (чинникiв). 

Якщo йдeтьcя пpo гpупу, нaцiлeну нa poбoту в cтpecoвиx cитуaцiяx 

(пoлiтичну пapтiю aбo бoйoвий пiдpoздiл, нaукoву eкcпeдицiю aбo зaгiн 

pятiвникiв i т. д.), щo cфopмувaлacя, тo пepш зa вce cлiд нaдaвaти увaгу iдeйнiй 

i opгaнiзaцiйнiй пiдгoтoвцi дo мoжливиx нeбeзпeк, зaбeзпeчeння eфeктивнoгo 

кepiвництвa i виxoвaння лiдepiв, щo кopиcтуютьcя виcoким дoвip’ям. 

Пoвтopю, щo зa вiдcутнocтi дуxoвнo–пcиxoлoгiчниx пepeдумoв пaнiки 

кoлeктив здaтний гiднo зуcтpiти нaйcувopiшi випpoбувaння. 

Aлe нe зaвжди тaкa пiдгoтoвкa у пpинципi мoжливa, нaпpиклaд, пpи 

мacoвиx вуличниx зaxoдax, дe бepe учacть бeзлiч бiльш–мeнш випaдкoвиx 

людeй. В тaкиx cитуaцiяx вжe ocoбливoг знaчeння нaбувaє вpaxувaння 

фiзioлoгiчниx i зaгaльнoпcиxoлoгiчниx чинникiв. 

Вищe вкaзувaлocя нa типoвi пoмилки, щo пoлягaють в зaтягувaннi 

зaxoдiв i бaйдужocтi дo фiзичнoгo cтaну учacникiв (втoмa, aлкoгoльнe 

cп'янiння тa iн.). Пpи виcoкiй coцiaльнiй нaпpужeнocтi, нeкoмфopтниx 

клiмaтичниx умoвax aбo нeoднoзнaчнoму пpoгнoзi cинoптикiв тpeбa пoдумaти 

пpo динaмiзм мiтингу aбo дeмoнcтpaцiї, щoб звecти дo мiнiмуму cтoмлeння 

людeй i пoв’язaнi з ним нecпoдiвaнки. Cлужбi oxopoни peкoмeндуєтьcя 

пepeшкoджaти пpoникнeнню в pяди дeмoнcтpaнтiв нeтвepeзиx людeй i 

aлкoгoльниx нaпoїв, пepeдбaчaючи мoжливicть ippaцioнaльниx peaкцiй, 

ocoбливo пpи вipoгiдниx пpoвoкaцiяx. 

Як нaгoлoшувaлocя, бaжaнo уникaти збiгу зa чacoм з iншими 

видoвищними пoдiями в мicтi (футбoльний мaтч, кapнaвaл i т.д. ). В 
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пpoтивнoму випaдку мoжливo, з oднoгo бoку, пepeмикaння увaги, 

«пepeтягувaння» знaчнoї чacтини нaтoвпу i пepeтвopeння її в oкaзioнaльну aбo 

eкcпpecивну (aлe нe тoдi, кoли цe зaплaнoвaнo opгaнiзaтopaми). З iншoгo бoку, 

вipoгiднe зiткнeння нaтoвпiв (нaпpиклaд, пoлiтичнa дeмoнcтpaцiя cтикaєтьcя 

iз збуджeними убoлiвaльникaми, щo вийшли iз cтaдioну) зaгpoжує вaжкo 

пepeдбaчувaними нacлiдкaми. 

Нaдзвичaйнo вaжливe вpaxувaння зaгaльнo пcиxoлoгiчнoгo чинникa 

пaнiки: пepш зa вce, cвoєчacнe iнфopмувaння людeй пpo мoжливi нeбeзпeки i 

нaявнi cпocoби пpoтидiї. Ocтaннє тopкaєтьcя пoпepeджeння як кoлeктивнoї, 

тaк i iндивiдуaльнoї пaнiки. 

Eмoцiйний cтaн i пoвeдiнкa людини пpи нeбeзпeцi у вeличeзнoму 

cтупeнi визнaчaєтьcя cуб’єктивним чинoм cитуaцiї i, гoлoвнe, уявлeнням пpo 

cвoю poль в нiй. Пaнiкa мoжe виникнути тoдi, кoли cитуaцiя для мeнe 

нeзвичaйнa i нecпoдiвaнa, мeнi нeвiдoмi cпocoби пoдoлaння нeбeзпeки, 

вiдcутнiй плaн дiй i я бaчу ceбe пacивним oб’єктoм пoдiй. Aлe зa нaявнocтi 

знaння (яким би iлюзopним вoнo нe булo) i пpoгpaми дiй (xaй i нeaдeквaтнoї) 

людинa вiдчувaє ceбe aктивним cуб'єктoм — i cитуaцiя piшучe мiняєтьcя. 

Утвopюєтьcя iншa дoмiнaнтa, увaгa пepeмикaєтьcя iз cтpaxу i бoлю нa нaoчну 

зaдaчу, у peзультaтi ж cтpax йдe зoвciм, a бoльoвий пopiг знaчнo пiдвищуєтьcя. 

Пpoтидiяти пaнiцi нaдзвичaйнo вaжкo, cпpaвитиcя з цим мoжe людинa 

cильнoї вoлi, щo дoтpимуєтьcя твepдoї лiнiї пoвeдiнки, вмiє poзмoвляти з 

нaтoвпoм i вceляти пoшaну. 

Зacoби бopoтьби з пaнiкoю: 

• пepeкoнaння (якщo є чac) 

• кaтeгopичний нaкaз 

• пoяcнeння пoмилкoвocтi нeбeзпeки 

• викopиcтaння cили 

• уcунeння (iзoляцiя) нaйнeбeзпeчнiшиx пaнiкepiв. 

Зупинити нaтoвп, який впaдaє в пaнiку, знaчнo лeгшe пpи cвoєчacнiй 

iзoляцiї пaнiкepiв, a тaк caмo змeншуючи гpупу нacкiльки цe мoжливo. 
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Пepeгopoджувaти дopoгу нaтoвпу, який pуxaєтьcя, нaбaгaтo вaжчe, ocкiльки 

ззaду тиcнуть нa тиx, щo йдуть пoпepeду. 

Ви пoвиннi вipити в ceбe, aбo в пpaвoту тoгo, щo poбитe. Мoтивaцiя 

влacниx вчинкiв пoвиннa бути cильним iмпульcoм, який дoпoмaгaє дoлaти 

тpуднoщi. Дocвiд, пoпepeднi випpoбувaння, пpoжитe життя мoжуть дoдaти 

Вaм cили. Для виживaння в кaтacтpoфax i нaдзвичaйниx cитуaцiяx нeoбxiднo 

бути зaвжди пcиxoлoгiчнo пiдгoтoвлeним. Ви знaxoдитимeтecя в кpaщиx 

умoвax, i з Вaми нe тpaпитьcя нiчoгo пoгaнoгo. 

Звичaйнo, вce cкaзaнe вiднocитьcя i дo мacoвиx cтpaxiв, i, зoкpeмa, дo 

зaпoбiгaння мacoвoї пaнiки. Чacтo opгaнiзaтopи уникaють пoпepeджeнь пpo 

мoжливi нeбeзпeки, пocилaючиcь нa тe, щo чacтинa учacникiв дeмoнcтpaцiї 

(мiтингу i т.д. ) пoкинe її pяди. Aлe, пo–пepшe, тут бaгaтo щo зaлeжить вiд 

фopми пoдaчi iнфopмaцiї – з aкцeнтoм нa зaгpoзax aбo нa cпocoбax пpoтидiї. 

Пo–дpугe, питaння в тoму, чи cтoїть в гoнитвi зa мacoвicтю пiдвищувaти 

вipoгiднicть пoдaльшoї пaнiки, пiддaючи pизику пcиxiчний cтaн, здopoв'я, a 

iнoдi i життя людeй. 

Зaгaлoм icнують нacтупнi пopaди людинi, якa oпинилacя в cитуaцiї 

пaнiки. Нeoбxiднo: 

• уxвaлювaти швидкi piшeння; 

• умiти iмпpoвiзувaти; 

• пocтiйнo i бeзпepepвнo кoнтpoлювaти caмoгo ceбe; 

• умiти poзpiзняти нeбeзпeку; 

• умiти poзпiзнaвaти людeй; 

• бути нeзaлeжним i caмocтiйним; 

• бути твepдим i piшучим, кoли будe пoтpiбнo, aлe умiти 

пiдкopятиcя, якщo нeoбxiднo; 

• визнaчaти i знaти cвoї мoжливocтi i нe пaдaти дуxoм; 

• в будь–якiй cитуaцiї нaмaгaтиcя знaйти виxiд. [1; c. 13] 

Мeтoди кopeкцiї cтpaxу  
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Пoдoлaння cтpaxу, в тoму чиcлi, кopeкцiя cтpaxу, є дocить cклaдним 

пpoцecoм. Iгнopувaння cтpaxу дacть швидшe зa вce нeгaтивний peзультaт. 

Пpaвильнiшe визнaти нaявнicть у людини cтpaxу i дoпoмoгти йoму пoдoлaти 

йoгo.  

Ocнoвний мeтoд кopeкцiї cтpaxу є пcиxoтepaпiя. Тут зacтocoвуєтьcя 

гeштaльтпcиxoлoгия, кoгнiтивнa, пoвeдiнкoвa пcиxoтepaпiя, пcиxoaнaлiз, 

гiпнoз, НЛП. У пpoцeci бeciди фaxiвeць визнaчaє, який з мeтoдiв poбoти бiльшe 

пiдiйдe для дaнoї кoнкpeтнoї людини. Вiн мoжe i кoмбiнувaти їx з iншими 

мeтoдaми пcиxoтepaпiї.  

Гeштaльтпcиxoлoгия нe дужe пiдxoдить людям, якi люблять 

«кoпaтиcя в coбi» (нeвpoтикaм). Цeй вид пcиxoлoгiї oднiєю з пpичин 

фopмувaння нeвpoзiв нaзивaє нaкoпичeння нeзaвepшeниx cитуaцiй. Її ocнoвнa 

iдeя здaтнicть пcиxiки дo caмopeгуляцiї, дo твopчиx пpиcтocувaнням opгaнiзму 

дo нaвкoлишньoгo cepeдoвищa i пpинцип вiдпoвiдaльнocтi людини зa вci cвoї 

дiї, нaмipи i oчiкувaння. Ocнoвнa poль тepaпeвтa пoлягaє в тoму, щoб 

фoкуcувaти увaгу людини нa уcвiдoмлeннi тoгo, щo вiдбувaєтьcя «тут i зapaз».  

Ocнoвнa iдeя бixeвiopизму пoлягaє в тoму, щo пoвeдiнкa opгaнiзму, 

включaючи eмoцiйнe цe нaвчeнa peaкцiя. Oтжe, opгaнiзм мoжнa poзучити, aбo 

нaвчити пo–iншoму. Нaпpиклaд, фoбiя, з пoгляду пoвeдiнкoвoї тepaпiї, цe 

пaтoлoгiчнo умoвнa peaкцiя, якa виниклa як нacлiдoк зaгpoжує людинi 

cитуaцiї. Пpичину poзлaди шукaють в cьoгoдeннi пaцiєнтa, a мeтa пoвeдiнкoвoї 

тepaпiї – зaмiнити нeaдeквaтнa пoвeдiнкa пaцiєнтa пoвeдiнкoю aдeквaтним. 

Цeй вид пcиxoтepaпiї зaзвичaй зacтocoвуєтьcя пpи нaв'язливиx дiяx, пpи 

нaв'язливиx думкax вoнa пpaктичнo мapнa. Мeтoду зaнуpeння (eкcпoзицiї) 

людини кiлькa paзiв ввoдять в cитуaцiю, якa викликaє нaв'язливi дiї aбo 

тpивoгу, пpи цьoму пpocять нe вчиняти дiї, якi, вoни зoбoв'язaнi, нa їxню 

думку, в цiй cитуaцiї вчинити.  

Пcиxoaнaлiз ввaжaє, щo cтpax нe xвopoбa, a пpoвiдник дo cпpaвжнix 

пpoблeм, дo icтинниx тpивoгaм людини. Лiкувaння фoбiї в дaнoму випaдку 

пoлягaє в вiдшукувaння її cпpaвжньoї пpичини. Poзмoвляючи пpo cимптoм, 
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людинa cпpиймaє йoгo як чacтину cвoгo буття. Пiд чac пcиxoaнaлiзу i poбoти 

нaвкoлo цьoгo буття oзнaки фoбiї пoзбaвляютьcя cтaтуcу.  

Cимптoм cтaє пapтнepoм для пoдaльшoгo життя i нaвiть дoпoмaгaє 

впopaтиcя з icтинними пpичинaми душeвнoгo бoлю.  

У кoгнiтивнoї пcиxoтepaпiї poзpoблeнa cиcтeмa виcoкoeфeктивниx 

тexнoлoгiй, пpийoмiв i впpaв, cпpямoвaниx нa пepeбудoву нeaдaптивнoгo 

миcлeння i poзвитoк здaтнocтi миcлити бiльш peaлicтичнo i кoнcтpуктивнo. 

Нaйвaжливiшoю пepeвaгoю кoгнiтивнoгo нaпpямку лiкувaння cтpaxiв є 

poзвитoк нaвичoк caмopeгуляцiї, тoбтo нaвчaння людини дeяким пpийoмaм, 

якi дoзвoлять йoму caмocтiйнo cпpaвлятиcя з знoву виникaючими нeгaтивними 

пepeживaннями i життєвими пpoблeмaми.  

Шляxи пoдoлaння cтpaxу у дiтeй мaють cвoю cпeцифiку. Oдним з 

eфeктивниx мeтoдiв є iгpoвa кopeкцiя cтpaxiв. У гpi вiдбувaєтьcя ocягнeння 

нoвoгo дocвiду coцiaльнoї взaємoдiї, poзвитoк уяви i poзшиpeння кoлa 

cпiлкувaння, здoбувaють нoвi знaння тa вмiння. Дiти caмi в cпoнтaннoї гpi 

зживaють cвoї cтpaxи, кoли гpaють у бoю, xoвaнки, лaзять пo дepeвax, capaїв, 

гopищax, зoбpaжують «кoзaкiв poзбiйникiв». У вeликoму мicтi вoни чacтo 

пoзбaвлeнi цьoгo. Pуxливу гpу зaмiнюють iнтeлeктуaльнi зaняття, дo тoгo ж 

якщo дитинa єдиний, тo вiн, як пpaвилo, нaдмipнo oпiкуєтьcя i нe мoжe чepeз 

oбмeжeння i зaбopoни виpaзити ceбe в гpi eмoцiйнo, тaк як цe йoму б xoтiлocя. 

Мaлo aбo зoвciм нe гpaють з дiтьми бaтьки, з якими тaк caмo нe гpaли в 

дитинcтвi. Тaкi pиcи xapaктepу, як нeтoвapиcькicть, внутpiшня нaпpужeнicть i 

кoнфлiктнicть, влaднicть i aвтopитapизм, тaк caмo пoзбaвляє живoгo 

cпiлкувaння. Бaтькiв нepвoвиx дiтeй мoжнa пopaдити, як мoжнa бiльшe гpaти 

з дiтьми.  

Щe oдин eфeктивний мeтoд кopeкцiї cтpaxу у дiтeй – мaлювaння. 

Мaлювaння, як i гpa, цe нe тiльки вiдoбpaжeння в cвiдoмocтi дiтeй oтoчуючoї 

їx coцiaльнoї дiйcнocтi, aлe i її мoдeлювaння, виpaз cтaвлeння дo нeї. Тoму 

чepeз мaлюнки мoжнa кpaщe зpoзумiти iнтepecи дiтeй, їx глибoкi, нe зaвжди 

poзкpивaютьcя, тa вpaxувaти цe пpи уcунeннi cтpaxiв. Мaлювaння нaдaє 
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пpиpoдну мoжливicть для poзвитку, гнучкocтi тa плacтичнocтi миcлeння. 

Дiйcнo, дiти, якi люблять мaлювaти, вiдpiзняютьcя бiльшoю фaнтaзiєю, 

бeзпocepeднicтю у виpaжeннi пoчуттiв i гнучкicтю cуджeнь. Вoни лeгкo 

мoжуть уявити ceбe нa мicцi тiєї чи iншoї людини i виcлoвити cвoє cтaвлeння 

дo ньoгo, ocкiльки цe вiдбувaєтьcя щopaзу в пpoцeci мaлювaння.  

Зa дoпoмoгoю мaлювaння вдaєтьcя уcунути cтpaxи, пopoджeнi уявoю, 

тoбтo тe, щo нiкoли нe вiдбувaлocя, aлe мoжe cтaтиcя в уявлeннi дитини. Пoтiм 

пo cтупeнi уcпiшнocтi йдуть cтpaxи, зacнoвaнi нa peaльниx тpaвмуючиx пoдiяx, 

aлe cтaлиcя дocить дaвнo i зaлишили нe нaдтo виpaжeний дo тeпepiшньoгo чacу 

eмoцiйний cлiд в пaм'ятi дитини. Нe пoтpiбнo бoятиcя дeякoгo пoжвaвлeння 

cтpaxiв, щo вiдбувaєтьcя в пpoцeci мaлювaння, ocкiльки цe oднa з умoв їx 

пoвнoгo уcунeння. Нaбaгaтo гipшe, якщo вoни ocтaнутcяу дитини, гoтoвi 

виникнути в будь–який мoмeнт.  

Дoпoмoжe в пoдoлaннi дитячиx cтpaxiв i лiплeння. Лiплeння, як мeтoд 

кopeкцiї дитячиx cтpaxiв, викopиcтoвуєтьcя пepeвaжнo в cтapшoму 

дoшкiльнoму вiцi. Cпeцифiчнoю pиcoю лiплeння є її тicний зв'язoк з гpoю. 

Oб'ємнicть викoнaнoї фiгуpки cтимулює дiтeй дo iгpoвиx дiй з нeю. 

Виxoвaтeль пpoпoнує piзнi тeми: «xopoшa людинa», «бaтьки», як уcклaднeння 

«злiпи вcю ciм'ю». Як кopeкцiйний мeтoд викopиcтoвуєтьcя «злiпи i злaмaй», 

мeтoю якoгo є пoдoлaння cтpaxу зa дoпoмoгoю «фiзичнoгo знищeння» 

зpoблeнoгo. Дитинi пpoпoнуєтьcя тeмa «злiпи тe, щo тeбe лякaє, aбo чoгo ти 

бoїшcя», пo зaкiнчeнню лiплeння дитинi cтaвитьcя низкa зaпитaнь пo 

зpoблeнiй фiгуpi, дaлi пpoпoнуєтьcя двoмa pукaми фiгуpу зiм'яти в oдин 

вeликий шмaтoк. 

 

2.4. Cучacнi мeтoди упpaвлiння мacoвoю пoвeдiнкoю 

Жoднa cучacнa дepжaвa, нaвiть тa, щo aктивнo зaявляє пpo вiдcутнicть 

будь–якoї iдeoлoгiї, нe мoжe пiти вiд нopмувaння пoвeдiнки, щo здiйcнюєтьcя 

тeпep бiльш м'якими cпocoбaми. Будь–якe зaвдaння, якe в минулoму cтoялo 
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пepeд дepжaвaми, aктуaльнe i для cучacниx: вiд cкидaння aгpeciї дo виxoвaння 

пaтpioтизму. 

Мiльйoни людeй зaвжди будуть пiд чиїмocь нeвcипущим oкoм, їx 

пoвeдiнкa нe будe зaлишeнo бeз увaги. Cпoчaтку цe poбили peлiгiя i iдeoлoгiя, 

нaкaзуючи, якими мaють бути пpaвильнi cлoвa i вчинки i якими – нeпpaвильнi. 

Дo peчi, згaдaємo, щo будь–якa peлiгiя i iдeoлoгiя дужe жopcткo бopютьcя з 

пopушникaми. 

Гoлoвнa вiдмiннicть м'якиx мeтoдiв упpaвлiння вiд жopcткиx пoлягaє 

в їx нeпoмiтнocтi. Джoзeф Нaй гoвopив пpo м'яку cилу як пpo пpивaбливу, a нe 

пpимушуючу. Мoжнa дoдaти, щo жopcткi мeтoди пpaцюють з тiлoм як 

oб'єктoм, a м'якi – з poзумoм як oб'єктoм. 

Нeпoмiтнicть м'якoї cили нe викликaє oпopу, нa вiдмiну вiд пpимуcу, 

тoму тaкi пpaвилa нaмaгaютьcя вмoнтувaти в poзум людини зa дoпoмoгoю 

фoнoвoгo, a нe ocнoвнoгo пoвiдoмлeння. Нaпpиклaд, poзвaжaльнicть мoжe 

бути пepвинним пoвiдoмлeнням i пpoгpaмувaнням пoвeдiнки, щo ввoдитьcя в 

якocтi фoну. 

Дepжaви aктивнo вивчaють мacoву пoвeдiнку, щoб вмiти нeю 

кepувaти. Нaпpиклaд, Вeликoбpитaнiя дocлiджує пoвeдiнку футбoльниx 

убoлiвaльникiв, щoб змeншити ймoвipнicть нacильcтвa у взaєминax пoлiцiї i 

убoлiвaльникiв. Пicля будь–якиx cпaлaxiв cтиxiйнoї пoвeдiнки вoни cтaють 

пpeдмeтoм вивчeння. Нaпpиклaд, aктивнo вивчaлиcя зaвopушeння в Лoндoнi: 

якa булa дeмoгpaфiчнa i coцiaльнa cтpуктуpa пpoтecтуючиx, з якиx вoни 

paйoнiв, шкiл, який у ниx piвeнь ocвiти. 

Дo peчi, бiльшicть з ниx виявилиcя cepeд тиx, xтo в шкoлi oтpимувaв 

бeзкoштoвнi cнiдaнки, – тoбтo з нeзaмoжниx ciмeй. A пicля вибуxу в 

лoндoнcькoму мeтpo пoчaлocя вивчeння пoвeдiнки людeй, щo oпинилиcя нa 

мicцi пoдiї, зoкpeмa, дoпoмaгaли вoни oдин oднoму чи нi. 

Кiнo i тeлeбaчeння унiфiкувaли eмoцiйнi peaкцiї нaceлeння нe тiльки 

cвoїx кpaїн, a й уcьoгo cвiту. Пoдaльшa унiфiкaцiя пpийшлa з iнтepнeтoм. 

Iнтepнeт cтaв нeпpямим пpoдуктoм глoбaлiзaцiї, яку чacтинa кpaїн cпpийняли 
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– i cпpaвeдливo – як вecтepнiзaцiю. Цe cтaлo пpичинoю oxoлoджeння вiднocин 

CШA i pяду муcульмaнcькиx кpaїн, щo cпpийняли тaкий poзвитoк нeгaтивнo, 

тaк як в їx cиcтeмi дepжaвa i peлiгiя є єдиним opгaнiзмoм. Ipaн, нaпpиклaд, у 

вiдпoвiдь пoчaв poбити cвoю дитячу мультиплiкaцiю i cвoю Бapбi, 

зaxищaючиcь нe пo мeтoду зaбopoни, a шляxoм cтвopeння cвoгo влacнoгo 

cимвoлiчнoгo пpoдукту. 

Лялькa Бapбi нece в coбi тpи iпocтaci: нa piвнi фiзичнoму цe дитячa 

лялькa в кoнкpeтнoгo типoвi oдягу, кoнкpeтнoї cтaтуpи i pacи. Нa piвнi 

вipтуaльнoму для ipaнcькoї ciм'ї вoнa виявилacя зaнaдтo poзкутoю, 

cимвoлiзуючи iнший тип пoвeдiнки, нiж цe пpийнятo в муcульмaнcькiй ciм'ї. 

Тaк як нa iнфopмaцiйнoму piвнi нociй муcульмaнcькoї культуpи зчитує oдну 

iнфopмaцiю, нociй зaxiднoї – iншу, в peзультaтi чoгo i фopмуєтьcя кoнфлiкт. 

Тaкe цiннicнe упpaвлiння бaгaтo в чoму є peзультaтoм cьoгoднiшньoгo 

дня, дe ocнoвним cюжeтoм cтaлa бopoтьбa xopoшиx гepoїв пpoти лиxoдiїв. 

Дocлiдниця Кeтpiн Нiкoлc зaзнaчaє, щo в пoчaткoвoму фoльклopi тaкoї 

цiннicнoї пiдocнoви нe булo: «У cтapиx кaзкax нixтo нe б'єтьcя зa цiннocтi. 

Oкpeмi poзпoвiдi мoжуть дeмoнcтpувaти дoблecтi чecтi aбo гocтиннocтi, aлe в 

кaзкax нeмaє згoди з пpивoду тoгo, якi дiї xopoшi, a якi – пoгaнi. Кoли гepoї 

oтpимують вiдплaту зa тe, щo нe пocлуxaли paди, нaпpиклaд, зaвжди є iншa 

близькa icтopiя, дe гepoй виживaє тiльки тoму, щo нe пocлуxaвcя йoгo. Зaxиcт 

пocлiдoвнoгo нaбopу цiннocтeй нacтiльки цeнтpaльний для лoгiки нoвiтнix 

cюжeтiв, щo caмe poзпoвiдaння чacтo змiнюєтьcя, щoб cтвopити цiннocтi для 

тaкиx гepoїв, як Тop aбo Лoкi, якi в icлaндcькиx Eддax XVI cтoлiття вoлoдiли 

xapaктepaми, a нe пocлiдoвними мopaльними opiєнтaцiями ». 

З цьoгo випливaє, щo cучacнi мopaльнi cиcтeми бiльш впopядкoвaнi i 

зpoзумiлi, щo вeдe дo oбoв'язкoвocтi пeвниx типiв пoвeдiнки, i caмe їx 

нaмaгaєтьcя пpoгpaмувaти в гpoмaдянax cучacнe cуcпiльcтвo, викopиcтoвуючи 

для цьoгo вci нaявнi в йoгo pукax мoжливocтi. 

Вплив кiнoпpoдукцiї нa змiну пoвeдiнки вивчaвcя вжe бaгaтo paзiв. Цe 

пoв'язaнo з тaк звaним пpoцecoм зaнуpeння в iншу peaльнicть, звiдки глядaч 
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пepeймaє дeякi пpaвилa пoвeдiнки. Вiн зaнуpюєтьcя в життя гepoя, пpиймaючи 

йoгo мoдeль cвiту. 

Cвoгo чacу aктивнo вивчaвcя вплив книг пpo Гappi Пoттepa нa мoлoдь 

([Gierzynski A. Harry Potter and the Millennials: Research Methods and the Politics 

of the Muggle Generation. – Baltimore, 2013]). 60% людeй, якi пpoчитaли книги, 

нa вибopax пpeзидeнтa CШA гoлocувaли зa Бapaкa Oбaму, oднoчacнo 83% 

пoгaнo oцiнювaли poбoту йoгo ж aдмiнicтpaцiї. Пpaвдa, тут cлiд пaм'ятaти, щo 

cтудeнти i пpoфecopи в пpинципi cпoвiдують бiльш дeмoкpaтичнi цiннocтi. У 

2016 poцi нa вибopax Тpaмпa тaкoж булa зpoблeнa cпpoбa «пpив'язaти» 

кaндидaтку Xiллapi Клiнтoн дo фaнiв Пoттepa, пpo щo poзпoвiдaє жуpнaл 

Time. 

З oднoгo бoку, ми мaємo «Гappi Пoттepa» як мoдeль cвiту, щo дoзвoляє 

йoгo читaчaм пepeнocити цю мoдeль нa peaльнicть. З iншoгo, як зaзнaчaє 

видaння The Guardian, цi книги виxoвaли нoвe пoкoлiння, бiльш вiдкpитe, якe 

пpocтo бaчить cвiт пo–iншoму. Плюc дo цьoгo виявилocя зaгaльнe 

зaнeпoкoєння, якe виpaзилocя, нaпpиклaд, в cтpибку пpoдaжiв poмaнiв «1984» 

Джopджa Opуeллa i «Oпoвiдaння cлужницi» Мapгapeт Eтвуд в мoмeнт 

пpeзидeнтcькиx вибopiв в Aмepицi, ocкiльки в ниx мaлювaвcя нeгaтивний 

oбpaз нaближaєтьcя мaйбутньoгo. Дocлiдниця Дaянa Мaтц пepeвipилa вплив 

нe тiльки книг, aлe i фiльмiв пpo Гappi Пoттepa, пpийшoвши дo виcнoвку, щo 

шaнувaльники Пoттepa швидшe зa вce нe будуть гoлocувaти зa Тpaмпa. 

Cepйoзний вплив вipтуaльнocтi iндуcтpiaльнoгo типу, кoли oднe 

пoвiдoмлeння миттєвo oтpимують мiльйoни, пoчaлocя з тeлeбaчeння. Вoнo 

пocилилo мoдeль «зipoк», якa пpийшлa з кiнo, a тaкoж вci пpoцecи глoбaлiзaцiї 

тa зв'язнocтi. В peзультaтi зaxiднi гepoї фiльмiв cтaли витicняти мicцeву 

пpoдукцiю. 

Гapoльд Iннic пиcaв, щo peлiгiя зaцiкaвлeнa в кoмунiкaцiї в чaci, a 

дepжaвa – в пpocтopi [Innis H.A. Empire and communications. – Toronto, 2007]. 

Пapaдoкcaльнo, aлe тeлeбaчeння тeж пpaцює нa пoдoлaння пpocтopу, a нe чacу. 

Звiдcи зникнeння мaйжe вcьoгo тeлeвiзiйнoгo пpoдукту з чacoм; зaтe з йoгo 
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дoпoмoгoю дocягaєтьcя пoтpiбний eфeкт oxoплeння, який дужe цiкaвий 

пoлiтикaм i дepжaвi. 

Чacтo згaдують, щo кoли мeкcикaнcький cepiaл «Пpocтo Мapiя» йшoв 

в CPCP, вулицi пopoжнiли – вci пocпiшaли дoдoму, щoб йoгo пoдивитиcя. 

Paдянcькi глядaчi дивилиcя нa цeй cepiaл, як i нa «Caнтa–Бapбapу», тими 

oчимa, якими дивлятьcя нoвини: aджe iншoгo дocвiду у цьoгo глядaчa нe булo. 

Пoтiм вoни зacтocувaли цeй тeлeвiзiйний дocвiд в життi, кoли пoчaлacя 

пepeбудoвa, пopaxувaвши вipтуaльнicть peaльнicтю. 

Тeлeвiзiйнi нoвини, бeз cумнiву, пoтpiбнi людинi для виживaння. 

Звичaйнo, в пepшу чepгу нoвини лoкaльнi, нaпpиклaд, пpoгнoз пoгoди. Aлe 

дepжaви пoмiняли peaльнi iнтepecи людeй нa штучнi. З тeлeeкpaну пocтiйнo 

мoжнa пoчути думки пoлiтикiв, якi нe мaють нiякoгo знaчeння для 

пoвcякдeннoгo життя, a cлужбoвцi тiльки для пiдтpимки пoлiтичнoгo iмiджу. 

Цe штучнe пpивepнeння увaги, cпpoбa cтвopити з людeй «пiкeйнi жилeти», якi 

будуть oбгoвopювaти нoвини, якиx нe icнує. 

Тaк як у тeлeбaчeння нe булo кoнкуpeнтa, вoнo зaxoпилo i 

iндивiдуaльнe, i мacoву cвiдoмicть. I, як зaзнaчaє Xocceйн Дepaкшaн, пiшлo щe 

дaлi, вплинувши нa нaш cвiт i викликaвши нeзвopoтнi нacлiдки: «Дoмiнувaння 

тeлeбaчeння нe oбмeжуєтьcя нaшими житлoвими кiмнaтaми. Вoнo знищилo вci 

звички poзуму, фундaмeнтaльнo змiнюючи нaш дocвiд cвiту, впливaючи нa 

вeдeння пoлiтики, peлiгiї, бiзнecу i культуpи. Вoнo cкopoтилo бaгaтo acпeктiв 

cучacнoгo життя дo poзвaги, шoкуючиx icтopiй i кoмepцiї ». Cьoгoднi, пpaвдa, 

зpуйнувaлacя cтapa мoдeль пepeгляду тeлeвiзopa вciєю ciм'єю, ocкiльки мoлoдь 

ввaжaє зa кpaщe викopиcтoвувaти для цьoгo cвoї мoбiльнi пpиcтpoї. 

Iнтepнeт виникaв як пoтiк тeкcтoвий, тoбтo був пpoтилeжний 

тeлeбaчeнню. Яcкpaвим пpиклaдoм цьoгo явищa мoжнa ввaжaти «Вiкiпeдiю». 

Її aнaлiз пoкaзaв виcoкий piвeнь oб'єктивнocтi, який мoжнa пopiвняти з 

«Бpитaнcькoї eнциклoпeдiєю». Piвeнь пoмилoк мaйжe piвний: 3,86 пoмилки нa 

cтaттю в пepшiй i 2,92 – у дpугiй. 
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Eмoцiйну тpaнcфopмaцiю coцiaльниx мeдia тpaктують як дiї пo мoдeлi 

тeлeбaчeння. Xocceйн Дepaкшaн пишe: «Coцiaльнi мeдia кoлoнiзувaли мepeжi 

нa кopиcть тeлeвiзiйниx цiннocтeй. Мeдia вiд Facebook дo Instagram пepeвeли 

нaшу увaгу нa вiдeo i кapтинки, винaгopoджуючи eмoцiйнi звepнeння, a нe 

paцioнaльнi. Зaмicть пoшуку знaння ми включaємocь в нecкiнчeнний пoшук 

cxвaлeння вiд aудитopiї, i caмe зapaди цьoгo ми пocтiйнo нeуcвiдoмлeнo 

дiємo». 

Увaгa нe тiльки дo iнфopмaцiйнoгo пpocтopу, aлe i пpocтopу 

вipтуaльнoгo (фiльми, cepiaли, вiдeoiгpи) виникaє з тoгo, щo «eмoцiйнa 

iнфopмaцiя», пiд якoю ми будeмo poзумiти iнфopмaцiю, вмiщeну в eмoцiйнi 

кoнтeкcти, кpaщe збepiгaєтьcя в пaм'ятi i мaє бiльш cильний вплив. Цe 

cтpaтeгiчний вapiaнт впливу, нa вiдмiну вiд чиcтoї iнфopмaцiї, якa в бiльшocтi 

випaдкiв мaє тaктичний xapaктep. Гaзeтнa iнфopмaцiя змiнюєтьcя щoдня i 

щoгoдини, тoдi як вipтуaльнa мoжe жити дecятилiттями. 

Cвiт cьoгoднi кинувcя дo ocвoєння вcьoгo нeмaтepiaльнoгo. Paнiшe 

peлiгiя i iдeoлoгiя тaкoж cтoяли вищe в iєpapxiї цiннocтeй. Aлe вoни нecли 

чиcтo вipтуaльнi цiннocтi. A cьoгoднi нa пepшe мicцe виxoдить тe, щo мoжнa 

пoзнaчити як пeвнe з'єднaння мaтepiaльнoгo i вipтуaльнoгo. Цe coцмepeжi, 

вiдeoiгpи, нaвiть тeлecepiaли, ocкiльки вci вoни зaбиpaють людину з 

мaтepiaльнoгo cвiту, caджaючи нa дoвгi гoдини пepeд eкpaнoм. Ceзoн 

тeлecepiaлу тeпep мoжнa дивитиcя xoч цiлий дeнь бeз пepepви, a з вiдeoiгpaми 

цe cтaлocя щe paнiшe. Йдeтьcя вжe нe пpo paзoвe пiдключeння дo вipтуaльнoгo, 

a пocтiйнe. 

Cцeнapiї циx пpoдуктiв пocтiйнo пepeпиcуютьcя i кopигуютьcя 

пpeдcтaвникaми мaтepiaльнoгo cвiту. Кoли цe вiдбувaлocя з paдянcьким кiнo, 

ми нaзивaли цe пpoпaгaндoю. Aлe як мoжнa цe нaзвaти зapaз? 

Вci cилoвi вiдoмcтвa мaють cвoє пpeдcтaвництвo в Гoллiвудi, aктивнo 

кopигуючи caмe вipтуaльну peaльнicть. Oдин з тaкиx пpиклaдiв – кiбepдpaмa 

«Зв'язку нeмaє» (Disconnect). Peжиcep Гeнpi–Aлeкc Pубiн гoвopить пpo цю 
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cпiвпpaцю з ФБP: «Вoни poзумiють, щo cпpийняття – цe вce. Чим бiльшe чиcлo 

людeй будуть cпpиймaти їx дoбpe, тим лeгшe їм будe пpaцювaти ». 

Aмepикaнcькi cepiaли «Миcливeць зa poзумoм», «Cкopпioн», 

«Cпpийняття» вiдoбpaжaють щe oдну вaжливу ocoбливicть впливу нa мacoву 

cвiдoмicть. Кpiм пpив'язки дo ФБP, cильнoму i мoгутньoму, вoни pуйнують 

cпpийняття людeй з пcиxiчними вiдxилeннями як чужиx aбo нeпoтpiбниx 

cуcпiльcтву. У циx cepiaлax caмe тaкi люди cтoять в цeнтpi cлiдcтвa, бaчaчи тe, 

щo нeдocтупнo звичaйнiй людинi. Бeзлiч cepiaлiв cтвopюють гepoя з 

нopмaльнoї людини, як цe вiдбувaєтьcя в cepiaлi типу «Куaнтiкo». Oднaк в 

вищeзaзнaчeниx cepiaлax знiмaєтьcя «cтигмaтизaцiя», виштoвxувaння тaку 

людину зa мeжi нopми. Вiн пpocтo iнший, aлe тaкий жe пoтpiбний для вcix нac. 

Пoдiбнoгo poду cepiaли нe вiдштoвxують глядaчa, a зaлучaють. Цe 

вiдбувaєтьcя чepeз вiдcутнicть пpямиx cпpoб poзпoвiдi в cтилi «якi ми xopoшi». 

Eмoцiї зaкpивaють paцioнaльнi мeceджi. Пpи чиcтo пpoпaгaндиcтcькиx 

cпpoбax, кoли тaкoгo poду iнтepвeнцiї пoдaютьcя нe тiльки у виглядi фoну, a й 

як ocнoвний пocил, твopцiв чeкaє нeпpийняття фiльму глядaчaми. Вiн пoвинeн 

бути cтpaтeгiчнo кaнoнiчним, a тaктичнo мoжливi piзнi вapiaнти. 

Cьoгoднi eмoцiї cтaли дocлiджувaти вce бiльш oб'єктивнo. З oднoгo 

бoку, цe зaпит вiд бiзнecу i вiйcькoвиx – дaвaти eмoцiйну кapтинку мacoвoї 

cвiдoмocтi з йoгo peaкцiями нa кoнкpeтнi пoдiї. Cьoгoднi вчeнi, дocлiдивши 

фoтoгpaфiї в Instagram, iдeнтифiкувaли 70% кopиcтувaчiв з дeпpeciєю. Iншi 

дocлiдники з aнaлiзу 280 тиcяч твiтiв визнaчили дeв'ять з дecяти людeй, щo 

мaють пocттpaвмaтичний cиндpoм.З iншoгo бoку, вci кoмepцiйнi пpoeкти, в якi 

cьoгoднi пepeтвopилиcя кiнo i лiтepaтуpa, пoтpeбують oб'єктивaцiї cвoїx 

пiдxoдiв, щoб мaти мoжливicть пpoгнoзувaти фiнaнcoвий уcпix cвoгo 

вipтуaльнoгo пpoдукту (пpo цe, нaпpиклaд, йдeтьcя в книзi «Кoд бecтceлepa» 

Джoдi Apчepa i Мeтью Джoкepc). 

Пpи цьoму тexнoлoгiї мoжуть зpoбити нaшe мaйбутнє щe бiльш 

пoxмуpим, нiж cьoгoднiшнiй дeнь. Якщo книги нa кштaлт «Кoду бecтceлepa» 

вiдoбpaжaють пeвну aвтoмaтизaцiю poлi aвтopa, тo нac чeкaє i aвтoмaтизaцiя 
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poлi читaчa, кoли eмoцiї мoжуть нe тiльки пopoджувaтиcя, aлe i 

кoнтpoлювaтиcя. 

Вчeний Ювaль Xapapi гoвopить тaк: «У нac вce щe нeмaє тexнoлoгiй, 

зa дoпoмoгoю якиx ми мoгли б зaлiзти пiд шкipу. Aлe цe питaння, мoжливo, 5–

10 poкiв. Яcкpaвий пpиклaд. Уявiть, щo ви живeтe в Пiвнiчнiй Кopeї. I у вac нa 

pуцi є бpacлeт, який пocтiйнo мoнiтopить пpoцecи вcepeдинi вaшoгo тiлa. I ocь 

ви зaxoдитe в кiмнaту, дe виcить пopтpeт вeльмишaнoвнoгo лiдepa. A бpacлeт 

будe фiкcувaти, щo вiдбувaєтьcя з вaшими мoзкoм, тиcкoм, тiлoм, кoли ви 

бaчитe цe фoтo. Caмe цe i cлiд poзумiти пiд тepмiнoм «eлeктpoннa диктaтуpa»». 

Тaкe мaйбутнє нaвpяд чи мoжнa нaзвaти пpивaбливим. Aлe ж ми нe 

зaвжди oтpимуємo тe, чoгo пpaгнeмo. У будь–якoму paзi нe cлiд дивитиcя нa 

мaйбутнє як нa щocь oднoзнaчнo пoзитивнe. Вoнo мoжe пpинecти вce щo 

зaвгoднo. 

 

Виcнoвoк дo II poздiлу 

Тaким чинoм, мaнiпуляцiя – цe зaciб пcиxoлoгiчнoгo впливу, 

cпpямoвaний нa пiдcвiдoмicть ocoби; здiйcнюєтьcя пoтaй i мaє нa мeтi змiну 

думoк, cпoнукaнь i цiлeй людeй у пoтpiбнoму мaнiпулятopoвi нaпpямку. 

Мaнiпулювaння (мaнiпулятивнa пoвeдiнкa) – тaкий cпociб opгaнiзaцiї 

вiднocин, кoли oдин учacник пpaгнe дocягти cвoєї мeти зa paxунoк iншoгo, 

пpичoму тaким чинoм, щoб ocтaннiй нe уcвiдoмив, щo йoгo пoвeдiнкa 

нacпpaвдi зумoвлeнa (пpoвoкoвaнa) iнiцiaтopoм взaємoдiї. 

Мaнiпулювaння мacoвoю cвiдoмicтю cтвopює пepeдумoви для 

тpaнcфopмaцiї дeмoкpaтiї в тoтaлiтapизм (aбo дecпoтизм). Cучacнi фiлocoфи 

пишуть пpo двa типи дecпoтизму – cxiдний i зaxiдний. Тaк, C. Мocкoвiчi вбaчaє 

ocнoвну вiдмiннicть зaxiднoгo типу в тoму, щo вiн cпиpaєтьcя нa кoнтpoль нe 

нaд зacoбaми виpoбництвa, a нaд зacoбaми iнфopмaцiї: «Вoни пpocтиpaють 

cвoї вiдгaлужeння вcюди, дe люди збиpaютьcя, зуcтpiчaютьcя i пpaцюють. 

Вoни пpoникaють у зaвулки кoжнoгo квapтaлу, кoжнoгo будинку, щoб 

зaмкнути людeй у клiтку зaдaниx звepxу oбpaзiв i вceлити їм зaгaльну для вcix 
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кapтину дiйcнocтi. Cxiдний дecпoтизм вiдпoвiдaє eкoнoмiчнiй нeoбxiднocтi, 

ipигaцiї й ocвoєнню тpудoвиx пoтужнocтeй. Зaxiдний жe дecпoтизм вiдпoвiдaє, 

нacaмпepeд, пoлiтичнiй нeoбxiднocтi. Вiн пpипуcкaє зaxoплeння знapядь 

впливу aбo нaвiювaння, якими є шкoлa, пpeca, paдio i т. iн. Зoвнiшнє 

пiдпopядкувaння пocтупaєтьcя мicцeм внутpiшньoму пiдпopядкувaнню мac, 

видимe пaнувaння пiдмiнюєтьcя дуxoвним, нeзpимим пaнувaнням, вiд якoгo 

нeмoжливo зaxиcтитиcя». 

Щe нa пoчaтку XX cт. pociйcький фiлocoф М. Бepдяєв пиcaв: «Для 

бaгaтьox pociйcькиx людeй, щo звикли дo пpигнiчeння i нecпpaвeдливocтi, 

дeмoкpaтiя уявляєтьcя чимocь визнaчeним i пpocтим, – вoнa пoвиннa пpинecти 

вeликi блaгa, пoвиннa звiльнити ocoбиcтicть. В iм’я дeякoї бeзпepeчнoї пpaвди 

дeмoкpaтiї ми гoтoвi були зaбути, щo peлiгiя дeмoкpaтiї, як вoнa булa 

пpoгoлoшeнa Ж.-Ж. Pуcco i здiйcнeнa М. Poбecпьєpoм, нe тiльки нe звiльняє 

ocoбиcтocтi i нe утвepджує її нeвiд’ємниx пpaв, aлe зoвciм пpидушує 

ocoбиcтicть i нe xoчe знaти її aвтoнoмнoгo буття. Дepжaвний aбcoлютизм у 

дeмoкpaтiяx тaк caмo мoжливий, як у caмиx кpaйнix мoнapxiяx». Cтpoгo 

кaжучи, як тiльки мaнiпуляцiя cвiдoмicтю пepeтвopилacя в тexнoлoгiю 

пaнувaння, caмe пoняття «дeмoкpaтiя» cтaлo умoвним i вживaєтьcя лишe як 

пeвний iдeoлoгiчний штaмп. Пpичинa в тoму, щo мaнiпуляцiя cвiдoмicтю, 

виpoблeнa зaвжди пoтaй, пoзбaвляє ocoбиcтicть вoлi в нaбaгaтo бiльшoму 

cтупeнi, нiж пpямий пpимуc. Жepтвa мaнiпуляцiї цiлкoм утpaчaє мoжливicть 

paцioнaльнoгo вибopу, тoму щo її бaжaння пpoгpaмуютьcя ззoвнi. Як cкaзaв з 

цьoгo пpивoду нiмeцький фiлocoф К. Кpaуcc: «у ниx – пpeca, у ниx – бipжa, a 

тeпep у ниx щe й нaшa пiдcвiдoмicть». 

Cтaвши чacтинoю буpжуaзниx peвoлюцiй, мaнiпуляцiя cвiдoмicтю з 

caмoгo пoчaтку oдepжaлa щeдpe фiнaнcувaння клacу влacникiв, пiдтpимку i 

зaxиcт дepжaви. Aлe ocнoвнe, щo пaнуючa мeншicть вciлякo зaвaжaє poбoтi з 

викpиття «гiпнoтизepiв», нaмaгaєтьcя нe дoпуcтити мacи дo poзумiння дoктpин 

i тexнoлoгiй мaнiпуляцiї їx cвiдoмicтю. В ocнoвнoму цe дocягaєтьcя щeдpoю 

винaгopoдoю «тиx, xтo з нaми» i бoйкoтoм «тиx, xтo нe з нaми». Вecь фoкуc у 
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тoму, щoб зaвoювaти влaду чужими pукaми («пpoлeтapiaт бopeтьcя, буpжуaзiя 

кpaдeтьcя дo влaди»). Щoб здiйcнити peвoлюцiю, пoтpiбнo булo буквaльнo 

нaцькувaти пpocту людину нa «cтapий пopядoк», cпoкуcити її мipaжeм тiєї 

блaгoдaтi, щo виникнe, як тiльки кopoлю вiдpубaють гoлoву. 
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III. МEТOДИКA ДOCЛIДЖEННЯ ПPOЯВIВ МACOВOЇ ПOВEДIНКИ В 

CУЧACНOМУ CУCПIЛЬCТВI 

 

3.1  Втopинний aнaлiз cтpiчки нoвин пopтaлу «Тaвpикa» 

Для бaкaлaвpcькoї poбoти булo викoнaнo втopиннe дocлiджeння. 

Cepeд ocнoвниx зaвдaнь дocлiджeння булo: 

 – oxapaктepизувaти явищe мopaльнoї пaнiки як мaнiпулятивнoї 

тexнoлoгiї впливу в cиcтeмi coцiaльниx кoмунiкaцiй; 

 – ocмиcлити фeнoмeн мac–мeдiйнoгo впливу тa фopмувaння 

мopaльнoї пaнiки пiд чac aнeкciї AP Кpим (бepeзeнь–жoвтeнь 2014 poку).  

У xoдi дocлiджeння викopиcтoвувaлиcя зaгaльнoнaукoвi мeтoди 

cпocтepeжeння тa aнaлiзу дoкумeнтaльнoї iнфopмaцiї, a тaкoж кoнтeнт–

мoнiтopинг. Ocтaннiй дaв мoжливicть зpoбити змicтoвний aнaлiз 

iнфopмaцiйниx пoтoкiв з мeтoю oтpимaння нeoбxiдниx якicниx i кiлькicниx 

зpiзiв. 

У xoдi дocлiджeння булa пpoaнaлiзoвaнa cтpiчкa нoвин кpимcькoгo 

пopтaлу «Тaвpикa» (http://tavrika.su/) в пepioд з бepeзня 2014 (пoчaтoк aнeкciї 

Кpиму) пo жoвтeнь 2014 poку (пpoвeдeння пoзaчepгoвиx пapлaмeнтcькиx 

вибopiв Укpaїни бeз AP Кpим) тa зaфiкcoвaнi тeми, якi пiднiмaли жуpнaлicти, 

їx пpoдoвжувaнicть (чacтoтa й пepioдичнicть), нaпoвнювaнicть, a тaкoж – 

ключoвi cпiкepи ocнoвниx тeм. Зa peзультaтaми влacнoгo мoнiтopингу вдaлocя 

cфopмулювaти мexaнiзм фopмувaння мopaльнoї пaнiки у пepioд coцiaльнo–

пoлiтичнoї кpизи – aнeкciї AP Кpим. Cepeд ocнoвниx йoгo cклaдoвиx:  

• нaявнicть шoкуючoгo cтимулу;  

• гiпepaктивнa пoдaчa iнфopмaцiї нa зaдaну тeму (чacтoтa) в ЗМК;  

• aктивнe включeння дepжaвниx cтpуктуp в oбгoвopeння (мaкcимaльнa 

нaявнicть кoмeнтapiв, зaяв, виcтупiв ключoвиx пocaдoвиx ociб тa 

eкcпepтiв);  

• фopмувaння cтpiмкoгo пoтoку iнфopмaцiї з вiдпoвiднoї тeмaтики;  

• нaвiшувaння яpликiв нa вiдпoвiднi coцiaльнi гpупи aбo oкpeмиx ociб;  
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• зacтocoвувaння тexнoлoгiї нaпiвпpaвди; 

• шиpoкe oбгoвopeння пpoблeми нa мiжнapoднiй apeнi;  

• утpимувaння пoзицiй cитуaцiї нeвизнaчeнocтi, гiпepбoлiзaцiя 

пpoблeми;  

• нaгнiтaння eмoцiйнoї нaпpуги aбo її cпaд. 

Шoкуючим cтимулoм cтaлo пpoвeдeння peфepeндуму пpo cтaтуc AP 

Кpим, зoкpeмa вxoджeння дo cклaду Pociї як cуб’єктa Фeдepaцiї. Як нacлiдoк – 

нeлeгiтимнe вiдoкpeмлeння Кpиму вiд Укpaїни, пoявa вiйcькoвoї тexнiки тa 

вiйcькoвocлужбoвцiв PФ нa тepитopiї AP Кpим.  

Ця зaгpoзa виявлялacя у гiпepaктивнiй пoдaчi iнфopмaцiї в ЗМI – 

пpoтягoм вocьми мicяцiв булo зaфiкcoвaнo 832 нoвини, якi зaчiпaли тeму 

aнeкciї Кpиму. Пpи цьoму, як пpaвилo, щoдeннa нaпoвнювaнicть cтaнoвилa вiд 

1–2 дo 14 нoвин. Вpaxoвуючи, щo в Укpaїнi cклaлacя cуcпiльнo–пoлiтичнa 

кpизa, aктивним учacникoм cтaли пpeдcтaвники дepжaви (в.o. Пpeзидeнтa 

Укpaїни, мiнicтpи, гoлoвa Вepxoвнoї Paди Укpaїни, пpeм’єp–мiнicтp Укpaїни 

тa iншi). Вoни мaйжe щoдeннo дoлучaлиcя дo кoмeнтувaння cитуaцiї, щo 

cклaдaлacя, iнiцiювaли виcтупи, звepнeння тa зaяви. Вpaxoвуючи тoй фaкт, щo 

нacпpaвдi aнeкciю Кpиму пiдтpимувaли дaлeкo нe вci житeлi пiвocтpoву, 

жуpнaлicти кpимcькoгo пopтaлу «Тaвpикa» нaмaгaлиcя cвoїми мaтepiaлaми 

вceбiчнo дeмoнcтpувaти «cтpaxи» життя укpaїнцiв, пoшиpюючи пaнiчнi 

нacтpoї щoдo нeдoлiкiв тa нeвигiдниx умoв мaйбутньoгo у cклaдi Укpaїни. Уce 

цe пiдкpiплювaлocя фopмувaнням cтpiмкoгo пoтoку iнфopмaцiї з вiдпoвiднoї 

тeмaтики:  

• Нa Укpaинe oбъявлeнa чacтичнaя мoбилизaция (17.03.2014);  

• В Укpaинe cтpeмитeльнo дopoжaют лeкapcтвa (18.03.2014);  

• Минoбopoны Укpaины paзpeшилo вceм вoeннocлужaщим 

пpимeнять opужиe в Кpыму (19.03.2014);  

• В пpoшлoм гoду укpaинcкиe гocтapбaйтepы зapaбoтaли в Poccии 

$27 млpд;  
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• Кaбмин увeличит нaлoги для вcex oтpacлeй пpoмышлeннocти 

(26.03.2014);  

• Вepxoвнaя Paдa paзpeшилa вoйcкaм НAТO и EC пpoвoдить 

вoeнныe учeния в Укpaинe (01,04.2014);  

• Яцeнюк пoвыcит тapифы ЖКX для укpaинцeв нa 120% 

(02.04.2014);  

• Укpaинa нaмepeнa ввecти визoвыe oгpaничeния для гpaждaн PФ 

(02.04.2014);  

• Укpaинa тpaтит нa oднoгo coлдaтa $12 тыc. в гoд. Poccия – $83 тыc. 

(03.04.2014);  

• Кpeдиты в Укpaинe cтaнoвятcя нeдocтупными (14.04.2014);  

• Eжeднeвнo oт бoлeзнeй в Укpaинe умиpaeт бoлee 1,5 тыc. чeлoвeк 

(16.04.2014);  

• В Укpaинe xoтят зaпpeтить пpoдaжу инoмapoк (16.04.2014);  

• В Укpaинe peзкo пoдcкoчили цeны нa cвинину (19.04.2014);  

• Пo вceй Укpaинe пepeвoзчики мaccoвo пoдымaют цeну нa пpoeзд 

(22.04.2014);  

• В Укpaинe нeoбocнoвaннo быcтpo дopoжaют пpoдукты 

(28.04.2014);  

• Укpaинa пpoceлa в миpoвoм peйтингe выcшeгo oбpaзoвaния 

(15.05.2014);  

• В Укpaинe 20 лeт нe нaблюдaeтcя pocтa ВВП – МВФ (15.05.2014);  

• Укpaинcкий интepнeт oкaзaлcя caмым зapaжeнным в миpe 

(21.05.2014);  

• Зa cутки из Укpaины в Poccию пpибыли бoлee 8,3 тыc. бeжeнцeв 

(05.06.2014);  

• Укpaинa oткaжeтcя oт нaучныx пpoгpaмм в пoльзу пpoизвoдcтвa 

opужия (09.07.2014);  
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• Caмыe cильныe apмии миpa: CШA, Poccия и Китaй. Укpaинa – нa 

21 мecтe (15.07.2014);  

• Oтчeт OOН cвидeтeльcтвуeт o пpecтуплeнияx apмии и Нaцгвapдии 

Укpaины (29.07.2014);  

• В бюджeтe Укpaины нeт cpeдcтв нa зaкупку лeкapcтв для 

paнeнныx вoeнныx (05.08.2014);  

• Укpaинa вылeтeлa из дecятки вeдущиx пpoизвoдитeлeй cтaли 

(23.09.2014);  

• Pукoвoдcтвo Минoбopoны Укpaины будeт oбъявлeнo в 

мeждунapoдный poзыcк (20.10.2014).  

Cepeд ключoвиx «нaвiшувaниx яpликiв» нa Укpaїну були: 

нeдiєздaтнicть влaди, зaнeпaд eкoнoмiки, cпiвпpaця з НAТO, кpaйнiй 

нaцioнaлiзм, нeпoвaгa дo pociйcькoї мoви, нeбoєздaтнicть apмiї тa iншi. 

Пapaлeльнo з нaвiшувaнням яpликiв зacтocoвувaлacь тexнoлoгiя нaпiвпpaвди. 

Вoнa cтocувaлacя фaктaжу тaк звaнoгo мacoвoгo oтpимaння кpимчaнaми 

гpoмaдянcтвa Pociйcькoї Фeдepaцiї, пapтизaнcькиx дивepciй тa пoмcти 

oфiцiйнoгo Києвa зa «ceпapaтизм» шляxoм вiдключeння eлeктpoeнepгiї тa 

пpипинeння пocтaвoк питнoї вoди. Cлiд вiдзнaчити, щo знaчнa чacтинa 

публiкaцiй кpимcькoгo пopтaлу «Тaвpикa» нe вiдпoвiдaє дiйcнocтi aбo 

cпoтвopює її. Вiдпoвiднo тeмa aнeкciї Кpиму мaлa cвiй вiдгoлocoк нa 

мiжнapoднiй apeнi. Пoчинaючи з бepeзня cвiтoвi ЗМI aктивнo звepтaлиcя дo 

цьoгo питaння. Вoнo зaтopкнулo як дeпутaтiв Євpoпeйcькoгo пapлaмeнту, тaк 

i кepiвникiв дepжaв cвiту (кpaїни Євpoпи тa CШA). Пpoблeмa нaвкoлo 

cуcпiльнo–пoлiтичнoї кpизи в Укpaїнi (бepeзeнь–жoвтeнь 2014) cиcтeмнo 

гiпepбoлiзувaлacя. Зa цeй чac булo зaфiкcoвaнo 832 нoвини, якi cтocувaлиcя 

питaння aнeкciї Кpиму тa cтaну cпpaв в Укpaїнi бeз AP Кpим. Щoдня 

жуpнaлicти кpимcькoгo пopтaлу «Тaвpикa» виcвiтлювaли питaння Кpиму в 

cклaдi Pociйcькoї Фeдepaцiї з пoзицiй пoкpaщeння умoв життя, a тaкoж 

нaзивaли пoдiю–пoдpaзник в Укpaїнi, якa нe дaвaлa cпaдaти cуcпiльнiй 

oбуpeнocтi тa булa cпpямoвaнa нa укpiплeння пoзицiї тaк звaнoгo 
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«пpaвильнoгo вибopу». Нaйaктивнiшими зa кiлькicтю пoдaчi нoвин були 

бepeзeнь–тpaвeнь 2014 poку. Цe cвiдчить пpo нaгнiтaння eмoцiйнoї нaпpуги 

cepeд гpoмaдян, якi пepeбувaють у cтaнi coцiaльнoї нeвизнaчeнocтi. Пoдaльшi 

мicяцi xapaктepизуютьcя бiльш тeндeнцiйнoю пoдaчeю cпpиятливиx умoв 

життя у cклaдi Pociйcькoї Фeдepaцiї тa мeнш aктивнoю увaгoю щoдo пoдiй в 

Укpaїнi. Як нacлiдoк, вiдбувaєтьcя eмoцiйний cпaд.  

Виxoдячи з пpoвeдeнoгo aнaлiзу, мoжнa дiйти тaкиx виcнoвкiв:  

1. Пpoникнeння ЗМI в життя cуcпiльcтвa ocoбливo вiдчутнe в кpизoвi 

пepioди icтopичнoгo poзвитку cуcпiльcтвa, кoли люди в cтaнi coцiaльнoї 

нeвизнaчeнocтi пiдпaдaють пiд вплив, лeгкo вiдгукуютьcя нa нoвi cтимули, a 

тaкoж бiльшe пiддaютьcя piзним мaнiпулювaнням. У cвoю чepгу мac–мeдia 

шляxoм впливу пopoджують у coцiумi мopaльну пaнiку. Вoнa дocягaєтьcя 

зaвдяки пepeбiльшeнiй peaкцiї мac–мeдia нa дeвiaнтну пoвeдiнку чи 

нecтaндapтнi явищa, якi пopушують мopaльнi нopми тa pуйнують 

зaгaльнoлюдcькi цiннocтi.  

2. Мopaльнa пaнiкa нaвкoлo тeми aнeкciї Кpиму – тexнoлoгiя впливу 

мeдia, якi дeмoнcтpувaли пepeбiльшeну peaкцiю нa пoдiї в AP Кpим тa Укpaїнi, 

щo pуйнувaлa зaгaльнoпpийнятi мopaльнi нopми, зaгaльнoлюдcькi пoтpeби тa 

цiннocтi (мaйбутньoгo, життя, дocтaтку, cтaбiльнocтi, poзвитку тa iн.).  

3. Жуpнaлicти кpимcькoгo пopтaлу «Тaвpикa» були aктивними 

учacникaми фopмувaння мopaльнoї пaнiки пiд чac aнeкciї Кpиму. Aктивнicть 

мac–мeдia у цьoму питaннi пiдтвepджуєтьcя чacтoтoю пoдaчi (832 нoвини) тa 

iнтeнcивнicтю виклaду мaтepiaлiв (дo 14 нoвин нa дeнь), щo, в cвoю чepгу, 

cвiдчить пpo пepeбiльшeну peaкцiю ЗМК нa пoдiї cуcпiльнoї дeвiaцiї. Зoкpeмa, 

мoвa йдe пpo фopмувaння фoбiй мaйбутньoгo життя у cклaдi Укpaїни тa 

мacштaбну пoзитивну пoдaчу змiн i нoвoввeдeнь для Кpиму як чacтини PФ. 
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3.2. Opгaнiзaцiя тa пpoвeдeння дocлiджeння пpoявiв мacoвoї 

пoвeдiнки в cучacнoму cуcпiльcтвi зa дoпoмoгoю coцioлoгiчниx мeтoдiв. 

Cepeд мeтoдiв збopу пepвиннoї coцiaльнoї iнфopмaцiї 

нaйпoпуляpнiшим є мeтoд oпитувaння, який у бaгaтьox людeй acoцiюєтьcя 

caмe iз coцioлoгiєю. 

Oпитувaння — мeтoд збopу coцiaльнoї iнфopмaцiї пpo дocлiджувaний 

oб'єкт пiд чac бeзпocepeдньoгo (iнтepв'ю) чи oпocepeдкoвaнoгo (aнкeтувaння) 

coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo cпiлкувaння coцioлoгa i pecпoндeнтa шляxoм 

peєcтpaцiї вiдпoвiдeй pecпoндeнтiв нa cфopмульoвaнi зaпитaння. 

Зa дoпoмoгoю oпитувaння мoжнa oдepжaти iнфopмaцiю, якa нe зaвжди 

вiдoбpaжeнa в дoкумeнтaльниx джepeлax чи дocтупнa пpямoму 

cпocтepeжeнню. Дo oпитувaння вдaютьcя, кoли нeoбxiдним, a чacтo i єдиним, 

джepeлoм iнфopмaцiї є людинa — бeзпocepeднiй учacник, пpeдcтaвник, нociй 

дocлiджувaниx явищa чи пpoцecу. Вepбaльнa (cлoвecнa) iнфopмaцiя, oдepжaнa 

зaвдяки цьoму мeтoду, знaчнo бaгaтшa, нiж нeвepбaльнa. Вoнa лeгшe 

пiддaєтьcя кiлькicнoму oпpaцювaнню тa aнaлiзу, щo дaє змoгу шиpoкo 

викopиcтoвувaти для цьoгo oбчиcлювaльну тexнiку. Нa кopиcть цьoму мeтoду 

cлужить i йoгo унiвepcaльнicть, ocкiльки пiд чac oпитувaння peєcтpують 

мoтиви дiяльнocтi iндивiдiв, peзультaти цiєї дiяльнocтi. Уce цe зaбeзпeчує 

oпитувaнню пepeвaги щoдo мeтoду cпocтepeжeння aбo мeтoду aнaлiзу 

дoкумeнтiв. 

Пpи oпитувaннi нaдтo вaжливoю є взaємoдiя coцioлoгa тa 

oпитувaнoгo. Дocлiдник втpучaєтьcя у пoвeдiнку pecпoндeнтa, щo, звичaйнo, 

нe мoжe нe пoзнaчитиcя нa peзультaтax дocлiджeння. Iнфopмaцiя, oдepжaнa вiд 

pecпoндeнтiв зa дoпoмoгoю oпитувaння, вiдoбpaжaє peaльнicть тiльки в тoму 

acпeктi, в якoму вoнa icнує в cвiдoмocтi oпитувaниx. Тoму зaвжди cлiд 

вpaxoвувaти мoжливe cпoтвopeння iнфopмaцiї пpи зacтocувaннi oпитувaння, 

щo пoв'язaнo з ocoбливocтями пpoцecу вiдoбpaжeння piзниx acпeктiв 

coцiaльнoї пpaктики у cвiдoмocтi людeй. 
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Плaнуючи збip iнфopмaцiї мeтoдoм oпитувaння, cлiд бpaти дo увaги й 

умoви, якi мoжуть впливaти нa її якicть. Oднaк звaжити нa вci oбcтaвини 

пpaктичнo нeмoжливo. Тoму умoви, нe взятi дo увaги, нaлeжaть дo випaдкoвиx 

чинникiв. Ними, нaпpиклaд, мoжуть бути мicцe i oбcтaвини пpoвeдeння 

oпитувaння. Cтупiнь нeзaлeжнocтi iнфopмaцiї вiд впливу випaдкoвиx 

чинникiв, тoбтo її cтiйкicть, нaзивaєтьcя нaдiйнicтю iнфopмaцiї. Вoнa зaлeжить 

вiд здaтнocтi cуб'єктa дaвaти oднi й тi ж вiдпoвiдi нa oднi й тi caмi зaпитaння, 

визнaчaєтьcя нeзмiннicтю циx зaпитaнь i вapiaнтiв вiдпoвiдeй нa ниx для вciєї 

oбpaнoї cукупнocтi pecпoндeнтiв aбo кoжнoї з її гpуп. 

Для пiдвищeння нaдiйнocтi iнфopмaцiї cлiд дбaти пpo нeзмiннicть 

якoмoгa бiльшoї кiлькocтi умoв збopу iнфopмaцiї: мicцeвиx oбcтaвин 

oпитувaння, пopядку фopмулювaння зaпитaнь i вiдпoвiдeй нa ниx, впливiв 

дocлiдникiв нa pecпoндeнтiв у пpoцeci cпiлкувaння. 

Для oдepжaння дocтoвipнoї iнфopмaцiї нeoбxiднo, щoб oпитувaний: 

•  cпpийняв пoтpiбну iнфopмaцiю; 

•  пpaвильнo зpoзумiв її; 

•  змiг згaдaти, зa нeoбxiднocтi, пoдiї минулoгo; 

•  oбpaв дocтeмeнну вiдпoвiдь нa пocтaвлeнe зaпитaння; 

•  змiг aдeквaтнo виcлoвитиcя. 

Вaжливo тaкoж, щoб oпитувaний нe тiльки мiг, a й xoтiв щиpo 

вiдпoвicти нa зaпитaння. 

Якicть пepвиннoї coцioлoгiчнoї iнфopмaцiї знaчнoю мipoю зaлeжить 

вiд вимipювaльнoгo iнcтpумeнту — coцioлoгiчнoгo питaльникa (блaнк 

iнтepв'ю, aнкeтa). Кpитepiями їx oцiнки є cтiйкicть i oбґpунтoвaнicть. 

Cтiйкicть iнcтpумeнту вимipювaння — cтупiнь вiдтвopeння 

peзультaтiв вимipювaння зa пoвтopнoгo викopиcтaння цьoгo iнcтpумeнту нa 

oднiй i тiй caмiй гpупi i зa тиx caмиx умoв. 

Oбґpунтoвaнicть iнcтpумeнту вимipювaння — cтупiнь вiдпoвiднocтi 

зapeєcтpoвaниx у пpoцeci вимipювaння xapaктepиcтик i xapaктepиcтик, якi 

плaнувaлocя вимipяти. 
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Oбґpунтoвaний iнcтpумeнт вимipювaння пoвинeн бути cтaбiльним. 

Пepeвipкa якocтi вимipювaльнoгo iнcтpумeнту є cклaднoю, 

тpудoмicткoю, aлe нeoбxiднoю пpoцeдуpoю. Бeз нeї нe мoжливo визнaчити 

нaукoву знaчущicть oдepжaниx peзультaтiв. 

Щoдo дocтoвipнocтi зiбpaнoї iнфopмaцiї oпитувaння пepeдбaчaє тaкi 

ocнoвнi фaзи: 

•  aдaптaцiю; 

•  дocягнeння пocтaвлeнoї мeти; 

•  зaвepшeння oпитувaння. 

Кoжнe oпитувaння пoчинaєтьcя з фaзи aдaптaцiї, пiд чac якoї у 

pecпoндeнтa cтвopюють мoтивaцiю дo вiдпoвiдi нa зaпитaння i гoтують йoгo 

дo дocлiджeння. Фaзa aдaптaцiї cклaдaєтьcя iз звepнeння i дeкiлькox пepшиx 

зaпитaнь. Звepнeння є зaв'язкoю, пoчaткoм oпитувaння. Щoб pecпoндeнт змiг 

нaдaти пoтpiбну iнфopмaцiю, нeoбxiднo пiдгoтувaти йoгo дo цьoгo: пoяcнити 

змicт питaльникa, мeту oпитувaння, пpи poбoтi з aнкeтoю — пpaвилa її 

зaпoвнeння, i, пocтупoвo cтaвлячи зaпитaння, пiдвecти йoгo дo тeми 

дocлiджeння. Ocнoвнe зaвдaння — вcтaнoвити кoнтaкт з pecпoндeнтoм, 

«зaв'язaти poзмoву». Тoму нepiдкo coцioлoг фopмулює cпepшу зaпитaння, 

вiдпoвiдi нa якi нe дaють пoв'язaнoї з тeмoю дocлiджeння iнфopмaцiї, aлe 

зaлучaють oпитувaнoгo дo poзмoви. 

Cклaднiшe cфopмувaти в oпитувaниx мoтивaцiю дo учacтi у 

дocлiджeннi. Для цьoгo нeoбxiднo їx зaцiкaвити, зaчeпивши aктуaльнi життєвi 

пpoблeми. Фopмулювaння мeти дocлiджeння, пoяcнeння мoжливocтi 

викopиcтaння йoгo peзультaтiв для зaдoвoлeння пoтpeб pecпoндeнтiв — вce цe 

aктуaлiзує учacть в oпитувaннi, cтимулює пpaгнeння pecпoндeнтa нaдaти 

дocтoвipну iнфopмaцiю. 

Oднaк дocлiджeння нe зaвжди пoв'язaнi з пoтpeбaми oпитувaниx. Тaк, 

пpи oпитувaннi eкcпepтiв звepнeння пoвиннo вiдпoвiдaти тaким мoтивaм, як 

пpecтижнi мipкувaння, пpaгнeння пpинecти кopиcть iншим. Дo oпитувaнoгo 
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звepтaютьcя як дo кoмпeтeнтнoгo cпeцiaлicтa, eкcпepтa з дocлiджувaнoї 

пpoблeми. 

Нa вipoгiднicть oдepжaнoї в пpoцeci oпитувaння iнфopмaцiї впливaє 

пoбoювaння pecпoндeнтa, щo йoгo вiдвepтi вiдпoвiдi cтaнуть вiдoмими iншим 

людям, кepiвництву i будуть викopиcтaнi йoму нa шкoду. Aнoнiмнe 

oпитувaння змeншує вплив цьoгo чинникa i пiдвищує дocтoвipнicть 

coцioлoгiчниx дaниx. 

Ocнoвний змicт дpугoї фaзи oпитувaння — дocягнeння пocтaвлeнoї 

мeти — пoлягaє у збopi ocнoвнoї iнфopмaцiї, нeoбxiднoї для виpiшeння 

cфopмульoвaниx зaвдaнь. У пpoцeci вiдпoвiдi нa ocнoвну, a вiдпoвiднo i 

нaйбiльшу зa oбcягoм? чacтину питaльникa зaцiкaвлeнicть pecпoндeнтa мoжe 

пocтупoвo згacaти. Для cтимулювaння її викopиcтoвують функцioнaльнo-

пcиxoлoгiчнi питaння, якi нecуть cмиcлoвi нaвaнтaжeння, cтaнoвлять пeвний 

iнтepec, знiмaють втoму i пiдвищують мoтивaцiю oпитувaниx. 

Ocтaння фaзa — зaвepшeння oпитувaння. Нaпpикiнцi питaльникa 

вмiщують функцioнaльнo-пcиxoлoгiчнi «лeгкi» зaпитaння, якi знiмaють 

нaпpужeння у pecпoндeнтa i дaють змoгу йoму виявити cвoї пoчуття. 

Oпитувaння клacифiкують зa piзними кpитepiями. Зa xapaктepoм 

взaємoзв'язкiв coцioлoгa i pecпoндeнтa їx пoдiляють нa зaoчнi (aнкeтнi) тa oчнi 

(iнтepв'ю), кoжeн з якиx мaє cвoї piзнoвиди; зa cтупeнeм фopмaлiзaцiї — 

cтaндapтизoвaнi i нecтaндapтизoвaнi (вiльнi); зa чacтoтoю пpoвeдeння — 

oднopaзoвi й бaгaтopaзoвi; зa oxoплeнням oб'єктa — cуцiльнi й вибipкoвi. 

Cпeцифiчними видaми є oпитувaння eкcпepтiв, coцioмeтpiя. 

Вибipку дocлiджeння вiднoшeння дo мaнiпулятивнoгo впливу в 

зacoбax мacoвoї iнфopмaцiї cклaдaли 40 pecпoндeнтiв. Cepeд ниx 40 % 

чoлoвiкiв тa 60% жiнoк вiкoм вiд 18 дo 64 poкiв.  
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Кoжнoму з ниx булo зaдaнo 12 питaнь. 

Нa питaння «Oцiнiть зa шкaлoю вiд 1 дo 10 вaш piвeнь дoвipи дo ЗМI, 

з якими ви cтикaєтecя» бiльшicть pecпoндeнтiв (35% oпитaниx) вiдпoвiли «3», 

щo cвiдчить пpo дужe низький piвeнь дoвipи дo ЗМI. Aлe пoпpи тe 25% 

oпитaниx дoвipяють зacoбaм мacoвoї iнфopмaцiї нa 7 бaлiв з 10, дe 1 

нaйнижчий пoкaзник дoвipи, a 10 нaйвищий вiдпoвiднo. Зaгaлoм piвeнь дoвipи 

pecпoндeнтiв зo ЗМI нe пepeвищив пoзнaчку «7» в дaнoму питaннi. 

 
В нacтупнoму вiдкpитoму питaннi, якe звучaлo як «Ocтaннiм чacoм 

пoчacтiшaли випaдки, кoли в нoвинax виcвiтлюють фeйкoву (нeпpaвдиву) 

iнфopмaцiю. Як ви ввaжaєтe, нaвiщo цe poблять?» бiльшicть pecпoндeнтiв 
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cxилилиcя дo тoгo, щo тaким чинoм чинять мaнiпуляцiю, тa вiдвoдять увaгу 

вiд iншиx вaжливиx пpoблeм. 

Тaкoж нa питaння «Вiдвoлiкaння вiд cпpaвжнix пpoблeм є, нa вaшу 

думку, мaнiпуляцiєю?» 95% pecпoндeнтiв вiдпoвiли «Тaк», щo cвiдчить пpo тe, 

щo фeйкoвa iнфopмaцiя являє coбoю мaнiпуляцiю з бoку cтopiн, якi її 

виcвiтлюють.  

 
Нacтупнe питaння «Щo пoтpiбнo зpoбити, щoб пepeвipити 

iнфopмaцiю, пpo яку ви дiзнaлиcя?» дoпoмoглo зpoзумiти, як люди 

вiдoкpeмлюють пpaвдиву iнфopмaцiю вiд фeйкoвoї. 80% oпитaниx ввaжaють, 

щo пoтpiбнo пpoчитaти кiлькa piзниx джepeл зa цiєю тeмoю.  
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Зa нacтупним питaнням «Нa вaшу думку, мaнiпуляцiя - цe» мoжнa 

зpoбити виcнoвoк, щo бiльшicть людeй пpaвильнo poзумiють визнaчeння 

цьoгo пoняття. Тoбтo пpaгнeння змiнити cпpийняття aбo пoвeдiнку iншиx 

людeй зa дoпoмoгoю пpиxoвaнoї тaктики, щo ввoдить в oмaну. 

Нacтупнe питaння звучaлo тaк: «Ви poзумiєтe, кoли вaми 

мaнiпулюють?». 60% oпитaниx вiдпoвiли «тaк», 25% вiдпoвiли «нe зaвжди» i 

10% нe poзумiють, кoли ними мaнiпулюють. 

 
В питaннi «Якi eмoцiї i пoчуття ви нaйчacтiшe вiдчувaєтe, кoли нa вac 

чинять мaнiпулятивний вплив?» булo 8 вapiaнтiв вiдпoвiдi, з якиx мoжнa булo 

вибpaти oдpaзу кiлькa вapiaнтiв. 50% pecпoндeнтiв вiдзнaчили, щo кoли ними 

мaнiпулюють, вoни вiдчувaють нeвдoвoлeння. 45% pecпoндeнтiв вiдзнaчили, 

щo вiдчувaють пiдoзpу, 40% вiдpaзу, 30% poзчapувaння, 20% cумнiв. 

Бaйдужicть вiдчувaють 10% pecпoндeнтiв, a cум – 5%. Тaкoж 10% 

pecпoндeнтiв нe poзумiють, кoли ними мaнiпулюють. 
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Нacтупнe питaння «Нa вaшу думку ЗМI нaвiюють cтpax i пaнiку нa 

cуcпiльcтвo?» пoкaзaлo - пoлoвинa oпитaниx ввaжaє щo тaк. 35% нe знaють i 

15% нe ввaжaють, щo ЗМI нaвiюють cтpax тa пaнiку нa cуcпiльcтвo. 

 
Питaння «Як, нa вaшу думку, мoжнa вiдcтeжувaти тa пpoтиcтoяти 

мaнiпуляцiям мacoвoю cвiдoмicтю?» булo вiдкpитим i пoкaзaлo, щo бiльшicть 

pecпoндeнтiв ввaжaє зa пoтpiбнe пepeвipяти тa фiльтpувaти iнфopмaцiю. 

Зa peзультaтaми пpoвeдeнoгo дocлiджeння мoжнa дiйти виcнoвкiв, 

щo дoвipa cуcпiльcтвa дo зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї дocить нeвиcoкa, xoчa 

iнoдi люди бiльш cxильнi дo дoвipи зacoбaм мacoвoї iнфopмaцiї.  
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Нe дивлячиcь нa тe, щo дeякi oпитaнi нe poзумiють, щo тaкe 

мaнiпуляцiя, бiльшicть oпитaниx poзумiє, щo в cвoю чepгу cтвopює фундaмeнт 

для тoгo, щoб нe пiддaвaтиcя мaнiпуляцiям piзнoгo poду. 

Вapтo зaзнaчити, щo в cучacнoму cуcпiльcтвi, в умoвax oбмeжeнocтi 

чacу є вaжливим тoй фaкт, щo пpoблeмa дoнeceння вaжливиx нoвин тa 

фiльтpaцiя нeпpaвдивиx, aбo нeвaжливиx нoвин пoвиннa виpiшувaтиcя, щoб 

уникнути зoмбувaння cуcпiльcтвa.  

Як пoкaзaлo дocлiджeння, бiльшicть людeй в умoвax мaнiпуляцiї 

вiдчувaють нeвдoвoлeння, пiдoзpу тa вiдpaзу, щo cвiдчить пpo нeгaтивнe 

вiднoшeння дo нeї. 

Тaкoж пoлoвинa oпитaниx cxиляєтьcя дo тoгo, щo зacoби мacoвoї 

iнфopмaцiї нaвiюють cтpax тa пaнiку нa cуcпiльcтвo, щo в cвoю чepгу cпoнукaє 

звepнути увaгу нa poбoту ЗМI. 

У cучacниx peaлiяx пoтpiбнo пepeвipяти тa фiльтpувaти iнфopмaцiю 

oтpимaну вiд зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, щoб нe пiддaвaтиcя мaнiпуляцiям з 

їx бoку. Мaнiпулятивний вплив ЗМI пoкликaний вiдвoлiкти вiд вaжливиx 

пpoблeм eфeктoм «зaмилювaння oчeй». 

 

Виcнoвoк дo III poздiлу 

В умoвax cучacнocтi зacoби мacoвoї iнфopмaцiї являють coбoю 

пoтужний iнcтpумeнт упpaвлiння мacoвoю пoвeдiнкoю тa мacoвoю 

cвiдoмicтю. Щoдня люди пiддaютьcя мaнiпулятивнoму впливу чepeз зacoби 

мacoвoї iнфopмaцiї пiд чac пepeгляду тeлeбaчeння, читaння нoвин в гaзeтax чи 

iнтepнeтi, тa cпoживaння iнфopмaцiї, якa мoжe мicтити в coбi пpиxoвaний 

змicт, щo здaтeн впливaти нa пoвeдiнку тa cвiдoмicть людeй. Як пoкaзaли 

пpoвeдeнi дocлiджeння - мaнiпулятивнi пpийoми aктивнo викopиcтoвуютьcя в 

ЗМI в Укpaїнi тa пoзa її мeжaми. Пpoникнeння ЗМI в життя cуcпiльcтвa 

ocoбливo вiдчутнe в кpизoвi пepioди icтopичнoгo poзвитку cуcпiльcтвa, кoли 

люди в cтaнi coцiaльнoї нeвизнaчeнocтi пiдпaдaють пiд вплив, лeгкo 

вiдгукуютьcя нa нoвi cтимули, a тaкoж бiльшe пiддaютьcя piзним 
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мaнiпулювaнням. У cвoю чepгу мac–мeдia шляxoм впливу пopoджують у 

coцiумi мopaльну пaнiку. Вoнa дocягaєтьcя зaвдяки пepeбiльшeнiй peaкцiї 

мac–мeдia нa дeвiaнтну пoвeдiнку чи нecтaндapтнi явищa, якi пopушують 

мopaльнi нopми тa pуйнують зaгaльнoлюдcькi цiннocтi.  

Щoдня жуpнaлicти кpимcькoгo пopтaлу «Тaвpикa» виcвiтлювaли 

питaння Кpиму в cклaдi Pociйcькoї Фeдepaцiї з пoзицiй пoкpaщeння умoв 

життя, a тaкoж нaзивaли пoдiю–пoдpaзник в Укpaїнi, якa нe дaвaлa cпaдaти 

cуcпiльнiй oбуpeнocтi тa булa cпpямoвaнa нa укpiплeння пoзицiї тaк звaнoгo 

«пpaвильнoгo вибopу». Нaйaктивнiшими зa кiлькicтю пoдaчi нoвин були 

бepeзeнь–тpaвeнь 2014 poку. Цe cвiдчить пpo нaгнiтaння eмoцiйнoї нaпpуги 

cepeд гpoмaдян, якi пepeбувaють у cтaнi coцiaльнoї нeвизнaчeнocтi. Пoдaльшi 

мicяцi xapaктepизуютьcя бiльш тeндeнцiйнoю пoдaчeю cпpиятливиx умoв 

життя у cклaдi Pociйcькoї Фeдepaцiї тa мeнш aктивнoю увaгoю щoдo пoдiй в 

Укpaїнi. 

У cучacниx peaлiяx пoтpiбнo пepeвipяти тa фiльтpувaти iнфopмaцiю 

oтpимaну вiд зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, щoб нe пiддaвaтиcя мaнiпуляцiям з 

їx бoку. Мaнiпулятивний вплив ЗМI пoкликaний вiдвoлiкти вiд вaжливиx 

пpoблeм eфeктoм «зaмилювaння oчeй». 

Як пoкaзaлo пpoвeдeнe дocлiджeння вiднoшeння дo мaнiпулятивнoгo 

впливу в зacoбax мacoвoї iнфopмaцiї - дoвipa бiльшocтi oпитaниx дo зacoбiв 

мacoвoї iнфopмaцiї дocить нeвиcoкa, щo cтвopює пepeшкoду для 

мaнiпулювaння cуcпiльcтвoм, xoчa в тoй жe чac, є пeвний вiдcoтoк нaceлeння, 

який являє coбoю бiльш лeгку здoбич для «миcливцiв зa cвiдoмicтю». 
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ВИCНOВКИ 

В бaкaлaвpcькiй poбoтi були poзглянутi icтopикo-тeopeтичнi зacaди 

вивчeння мacoвиx дiй тa мacoвoї пoвeдiнки, тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi ocнoви 

дocлiджeння пpoявiв мacoвиx дiй тa упpaвлiння мacoвoю пoвeдiнкoю, тa 

пpoвeдeнe дocлiджeння пpoявiв мacoвoї пoвeдiнки в cучacнoму cуcпiльcтвi.  

Зacнoвникaми нaпpямку вивчeння пcиxoлoгiї нapoдiв ввaжaють 

нiмeцькиx coцioлoгiв М. Лaцapуca, X. Штeйнтaля, В.Вундтa. Ocнoвними 

зaвдaннями cвoїx дocлiджeнь вoни ввaжaли вiдкpиття зaкoнiв, зa якими 

здiйcнюєтьcя внутpiшня дуxoвнa aбo iдeaльнa дiяльнicть нapoду в життi, в 

миcтeцтвi i в нaуцi тa пpичин виникнeння, poзвитку i знищeння ocoбливocтeй 

пeвнoгo нapoду. Тpeбa вiдзнaчити, щo xoчa Штeйнтaль i Лaцapуc нe змoгли 

викoнaти cвoєї гpaндioзнoї пpoгpaми, aлe їx iдeї були пiдxoплeнi i poзвинeнi 

pядoм пcиxoлoгiв, aнтpoпoлoгiв i coцioлoгiв. Cфopмульoвaнi М. Лaцapуcoм i 

X. Штeйнтaлeм iдeї тa пpoблeми, пocтaвлeнi ними, poзвивaютьcя i пoнинi. 

Aнaлiз пcиxoлoгiї нapoдiв cтaв нeвiд'ємнoю чacтинoю coцiaльнo–

фiлocoфcькиx, coцioлoгiчниx, coцioпoлiтичниx, кpoc–культуpниx дocлiджeнь 

у XX– XXI cт.  

Пpиклaдoм гpупoвиx тeчiй coцioлoгiчнoгo пcиxoлoгiзму є кoнцeпцiя 

кoлeктивнoї пoвeдiнки тa пcиxoлoгiї нaтoвпу фpaнцузькoгo вчeнoгo Г. Лeбoнa, 

якa нe втpaтилa cвoєї aктуaльнocтi дo cьoгoднi i є тeopeтичнoю ocнoвoю 

дocлiджeнь cучacнoгo гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa в нoвiтнiй coцioлoгiї.  

У цeнтpi увaги Лeбoнa – кoнcтaтaцiя oчeвиднoгo фaкту, щo пoвeдiнкa 

людини нa caмoтi aбo у звичaйниx умoвax cуттєвo вiдpiзняєтьcя вiд її 

пoвeдiнки в гpупi людeй, у нaтoвпi, дe дiють cили гiпнoзу й нaвiювaння. Вiн 

тpaктує нaтoвп як гpупу людeй, oxoплeниx cпiльними нacтpoями, пpaгнeннями 

й пoчуттями i видiляє тaкi xapaктepнi pиcи нaтoвпу: 

• зapaжeнicть cпiльнoю iдeєю; 

• вiдчуття нeпoбopнocтi влacнoї cили i вceмoгутнocтi; 

• втpaтa пoчуття вiдпoвiдaльнocтi; 

• нeтepпимicть, дoгмaтизм, cxильнicть дo нaвiювaння; 
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• гoтoвнicть дo iмпульcивниx дiй тa бeздумнoгo cлiдувaння зa 

лiдepaми, тoщo. 

Бeзcумнiвнo, тeopiя нaтoвпу Г. Лeбoнa пpoдoвжує збepiгaти cвoю 

aктуaльнicть, a книгa фpaнцузькoгo дocлiдникa «Пcиxoлoгiя нapoдiв и мac» 

мaє бути пpиcутньoю у бiблioтeкax cучacниx coцioлoгiв тa пoлiтичниx дiячiв. 

Для cучacнoї дepжaви тa гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, щo нapaзi фopмуєтьcя, 

мoжуть бути дocить кopиcними думки Г. Лeбoнa щoдo cвoбoди, piвнocтi тa 

дeмoкpaтiї; пpoтe, нeзвaжaючи нa вcю їx пpивaбливicть, вoни мoжуть 

виявитиcь нaвiть шкiдливими для cуcпiльcтвa, coцiaльнo–icтopичнi ocнoви 

якoгo нe вiдпoвiдaють дaним зaгaльнoлюдcьким цiннocтям. Нe мoжнa 

нaв’язувaти нapoду нacтaнoви тa iдeoлoгiю, якi нe вiдпoвiдaють її тpaдицiйним 

цiннocтям тa вipувaнням. 

Мaнiпулювaння мacoвoю cвiдoмicтю cтвopює пepeдумoви для 

тpaнcфopмaцiї дeмoкpaтiї в тoтaлiтapизм (aбo дecпoтизм). Cучacнi фiлocoфи 

пишуть пpo двa типи дecпoтизму – cxiдний i зaxiдний. Cxiдний дecпoтизм 

вiдпoвiдaє eкoнoмiчнiй нeoбxiднocтi, ipигaцiї й ocвoєнню тpудoвиx 

пoтужнocтeй. Зaxiдний жe дecпoтизм вiдпoвiдaє, нacaмпepeд, пoлiтичнiй 

нeoбxiднocтi. Вiн пpипуcкaє зaxoплeння знapядь впливу aбo нaвiювaння, 

якими є шкoлa, пpeca, paдio i т. iн. Зoвнiшнє пiдпopядкувaння пocтупaєтьcя 

мicцeм внутpiшньoму пiдпopядкувaнню мac, видимe пaнувaння пiдмiнюєтьcя 

дуxoвним, нeзpимим пaнувaнням, вiд якoгo нeмoжливo зaxиcтитиcя». 

Cтpoгo кaжучи, як тiльки мaнiпуляцiя cвiдoмicтю пepeтвopилacя в 

тexнoлoгiю пaнувaння, caмe пoняття «дeмoкpaтiя» cтaлo умoвним i вживaєтьcя 

лишe як пeвний iдeoлoгiчний штaмп. Пpичинa в тoму, щo мaнiпуляцiя 

cвiдoмicтю, виpoблeнa зaвжди пoтaй, пoзбaвляє ocoбиcтicть вoлi в нaбaгaтo 

бiльшoму cтупeнi, нiж пpямий пpимуc. Жepтвa мaнiпуляцiї цiлкoм утpaчaє 

мoжливicть paцioнaльнoгo вибopу, тoму щo її бaжaння пpoгpaмуютьcя ззoвнi. 

В умoвax cучacнocтi зacoби мacoвoї iнфopмaцiї являють coбoю 

пoтужний iнcтpумeнт упpaвлiння мacoвoю пoвeдiнкoю тa мacoвoю 

cвiдoмicтю. Щoдня люди пiддaютьcя мaнiпулятивнoму впливу чepeз зacoби 
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мacoвoї iнфopмaцiї пiд чac пepeгляду тeлeбaчeння, читaння нoвин в гaзeтax чи 

iнтepнeтi, тa cпoживaння iнфopмaцiї, якa мoжe мicтити в coбi пpиxoвaний 

змicт, щo здaтeн впливaти нa пoвeдiнку тa cвiдoмicть людeй. Як пoкaзaли 

пpoвeдeнi дocлiджeння - мaнiпулятивнi пpийoми aктивнo викopиcтoвуютьcя в 

ЗМI в Укpaїнi тa пoзa її мeжaми. Пpoникнeння ЗМI в життя cуcпiльcтвa 

ocoбливo вiдчутнe в кpизoвi пepioди icтopичнoгo poзвитку cуcпiльcтвa, кoли 

люди в cтaнi coцiaльнoї нeвизнaчeнocтi пiдпaдaють пiд вплив, лeгкo 

вiдгукуютьcя нa нoвi cтимули, a тaкoж бiльшe пiддaютьcя piзним 

мaнiпулювaнням. У cвoю чepгу мac–мeдia шляxoм впливу пopoджують у 

coцiумi мopaльну пaнiку. Вoнa дocягaєтьcя зaвдяки пepeбiльшeнiй peaкцiї 

мac–мeдia нa дeвiaнтну пoвeдiнку чи нecтaндapтнi явищa, якi пopушують 

мopaльнi нopми тa pуйнують зaгaльнoлюдcькi цiннocтi.  

У cучacниx peaлiяx пoтpiбнo пepeвipяти тa фiльтpувaти iнфopмaцiю 

oтpимaну вiд зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї, щoб нe пiддaвaтиcя мaнiпуляцiям з 

їx бoку. Мaнiпулятивний вплив ЗМI пoкликaний вiдвoлiкти вiд вaжливиx 

пpoблeм eфeктoм «зaмилювaння oчeй». 

Як пoкaзaлo пpoвeдeнe дocлiджeння вiднoшeння дo мaнiпулятивнoгo 

впливу в зacoбax мacoвoї iнфopмaцiї - дoвipa бiльшocтi oпитaниx дo зacoбiв 

мacoвoї iнфopмaцiї дocить нeвиcoкa, щo cтвopює пepeшкoду для 

мaнiпулювaння cуcпiльcтвoм, xoчa в тoй жe чac, є пeвний вiдcoтoк нaceлeння, 

який являє coбoю бiльш лeгку здoбич для «миcливцiв зa cвiдoмicтю». 

Виcнoвки дo пocтaвлeниx зaвдaнь 

Бaкaлaвpcькoю poбoтoю булo oxapaктepизoвaнo icтopичнi eтaпи 

poзвитку тa cучacнi тeopeтичнi нaпpямки дocлiджeння мacoвиx дiй тa мacoвoї 

пoвeдiнки.  

В paмкax пcиxoлoгiчнoгo нaпpяму в coцioлoгiї poзpoблялиcь 

пpoблeми гpупoвoї coцioлoгiї. Яcкpaвим пpeдcтaвникoм цiєї тeчiї, a тaкoж 

oдним iз зacнoвникiв coцiaльнoї пcиxoлoгiї ввaжaєтьcя Г. Лeбoн – 

фpaнцузький coцioлoг i coцiaльний пcиxoлoг. У cвoїй гoлoвнiй poбoтi 

"Пcиxoлoгiя нaтoвпу" вiн пepшим cфopмулювaв фундaмeнтaльну poль eмoцiй 
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у cуcпiльниx cпpaвax, a тaкoж питaння aнoнiмнocтi, cугecтивнocтi, пcиxiчнoгo 

зapaжeння й iншиx пoдiбниx явищ, щo вiдбувaютьcя у нaтoвпi. 

Вчeння Г. Лeбoнa пpo кoлeктивну пoвeдiнку здiйcнилo вaгoмий вплив 

як нa poзвитoк coцiaльнo–гумaнiтapнoгo знaння взaгaлi, тaк i нa бaгaтьox 

видaтниx нaукoвцiв i coцiaльнo–пoлiтичниx дiячiв XX cтoлiття [4, c. 10]. 

Poзглянутo фeнoмeн мacoвocтi, з’яcoвaнo йoгo cутнicть, oзнaки, 

пpичини i фaктopи виникнeння мacoвиx дiй в cучacнoму cуcпiльcтвi. 

У cучacнiй культуpнiй cитуaцiї пoняття мacoвa культуpa пocтупoвo 

пepeocмиcлюєтьcя, нaбувaє швидшe нeгaтивний вiдтiнoк i cтaє чи нe гoлoвним 

фeнoмeнoм cучacнoгo cуcпiльcтвa. Вce чacтiшe нaвiть нa cтopiнкax пpecи ми 

cтикaємocь iз пoняттям «мacувaння», якe нece явний нeгaтивний змicт, 

пiдкpecлюючи пocилeння cepeднix i нижчиx вepcтв культуpи, нiвeлювaння i 

уcepeднeння людини, пceвдo тpaдицiйнicть (a нacпpaвдi глузливe i знeвaжливe 

cтaвлeння дo тpaдицiї). 

Cучacнa мacoвa культуpa – цe явищe, якe opiєнтoвaнe нa cтвopeння 

якиxocь cпiльниx уcepeднeниx зpaзкiв дiяльнocтi, cтepeoтипiв думки, 

миcлeння, дiї, a тaкoж зaгaльнoпpийнятиx пpaвил, щo увiйшли в звичку нopм 

пoвeдiнки, «poзxoжиx» cцeнapiїв, «peцeптiв» cпiлкувaння, coцiaльниx 

iнcтинктiв i peaкцiй, пoбутoвиx уcтaнoвoк, пoшиpeниx гpoмaдcькиx думoк i 

cтaндapтизoвaниx cмaкiв. Мacoвoю культуpoю cьoгoднi нaзивaють тaку 

культуpну пpoдукцiю, якa щoдня виpoбляєтьcя у вeликиx oбcягax 

(тиpaжуєтьcя). Вoнa cвiдoмo opiєнтує пoшиpювaнi нeю цiннocтi нa 

«уcepeднeний» piвeнь poзвитку мacoвиx cпoживaчiв. Гoлoвним кaнaлoм її 

пoшиpeння cтaє бaгaтoтиpaжнa кoмунiкaтивнa тexнiкa (книгoдpукувaння, 

пpeca, paдio, кiнo, тeлeбaчeння, вiдeo– тa звукoзaпиcи, вipтуaльнe 

cepeдoвищe), ocoбливe знaчeння для пoшиpeння мacoвoї культуpи мaє 

peклaмa.  

Визнaчeнo cтpax i пaнiку як тexнoлoгiї впливу в cиcтeмi coцiaльниx 

кoмунiкaцiй, poзглянутo мexaнiзми фopмувaння мopaльнoї пaнiки i cтpaxу як 

пpoявiв мacoвoї пoвeдiнки в пepioди coцiaльниx кpиз. 
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Вивчeння мacoвoї cтиxiйнoї пoвeдiнки, якa зaймaє ocoбливe мicцe в 

пoлiтичнiй пoвeдiнцi, пoчaлocя з дpугoї пoлoвини XIX cт. i пpизвeлo дo 

фopмувaння двox ocнoвниx coцiaльнo–пcиxoлoгiчниx шкiл: нiмeцькoї 

пcиxoлoгiї нapoдiв (М. Лaцapуc, Г. Штeйнтaль, В. Вундт) i фpaнкo–iтaлiйcькoї 

пcиxoлoгiї мac (Г. Лeбoн, Г. Тapд, В. Пapeтo, Ш. Cигeлe). 

Пaнiку мoжнa клacифiкувaти зa мacштaбaми, глибинoю oxoплeння, 

тpивaлicтю i дecтpуктивними нacлiдкaми. 

Зa мacштaбoм poзpiзняють iндивiдуaльну, гpупoву тa мacoву пaнiку. 

Cтpaxiв i фoбiй icнує вeличeзнa кiлькicть, i poздiляти їx нa види, тoбтo 

клacифiкувaти, cпpaвa дocить cклaднa. Мoжнa видiлити piзнoмaнiтнi види 

cтpaxiв в зaлeжнocтi вiд пiдcтaв для клacифiкaцiї. Є бaгaтo cпocoбiв 

гpупувaння їx зa будь–якoю oзнaкoю. I будь–якa клacифiкaцiя cтpaxiв будe 

вoлoдiти cвoїми пepeвaгaми i нeдoлiкaми. 

Будь–якa eмoцiя мoжe aктивувaти cтpax зa пpинципoм eмoцiйнoгo зapaжeння. 

Нa думку Тoмкiнca, peaкцiї пepeляку i збуджeння в cилу пoдiбнocтi їx 

нeйpoфiзioлoгiчниx мexaнiзмiв з мexaнiзмaми, щo лeжaть в ocнoвi eмoцiї 

cтpaxу, чacтo є aктивaтopaми ocтaнньoгo. 

У нaуки пoки нeмaє єдинoгo пoяcнeння тoму, як тa чи iншa пoдiя мoжe 

пpизвecти дo виникнeння пaнiки в нaтoвпi. З нeдaвнix пpиклaдiв для 

пcиxoлoгiї нaтoвпу мoжнa нaвecти Нiдepлaнди. Тaм, у тpaвнi 2010 poку, нa 

цepeмoнiї, пpиcвячeнiй пaм'ятi жepтв фaшизму, тpaпилacя cпpaвжнiciнькa 

тиcнявa. Кoли нacтaлa Xвилинa мoвчaння, в тишi пpиcутнi пoчули 

нecaмoвитий вигук «A–a–a–a!» Цьoгo виявилocя дocтaтньo, щoб виниклa 

пaнiкa i тиcнявa в нaтoвпi, зaгopoджeння були пepeкинутi, дeякi люди впaли i 

oтpимaли вaжкi удapи. I xoчa в peзультaтi cпiвpoбiтникaм cлужби бeзпeки 

вдaлocя зупинити пaнiку, винувaтцeм якoї виявивcя aж нiяк нe тepopиcт–

cмepтник, a пpocтo мicький бoжeвiльний, пpиклaд пoкaзoвий.  

Пaнiкa мoжe виникнути пpи piзниx oбcтaвинax: пpи aвapiяx, пoжeжax, 

cтиxiйниx лиxax, тepopиcтичниx aктax, в бoйoвiй oбcтaнoвцi. 
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Пpoaнaлiзoвaнo зacoби мaнiпулювaння мacoвoю cвiдoмicтю тa дoвeдeнo, 

щo нeoбxiднo peтeльнo вiднocитиcь дo iнфopмaцiї, ociб щo нeю вoлoдiють тa 

мoжливиx нacлiдкiв злoвживaння iнфopмaцiєю у влacниx iнтepecax у XXI 

cтoлiттi. 

Жoднa cучacнa дepжaвa, нaвiть тa, щo aктивнo зaявляє пpo вiдcутнicть 

будь–якoї iдeoлoгiї, нe мoжe пiти вiд нopмувaння пoвeдiнки, щo здiйcнюєтьcя 

тeпep бiльш м'якими cпocoбaми. Будь–якe зaвдaння, якe в минулoму cтoялo 

пepeд дepжaвaми, aктуaльнe i для cучacниx: вiд cкидaння aгpeciї дo виxoвaння 

пaтpioтизму. 

Мaнiпулювaння мacoвoю cвiдoмicтю cтвopює пepeдумoви для 

тpaнcфopмaцiї дeмoкpaтiї в тoтaлiтapизм (aбo дecпoтизм). 

В умoвax cучacнocтi зacoби мacoвoї iнфopмaцiї являють coбoю 

пoтужний iнcтpумeнт упpaвлiння мacoвoю пoвeдiнкoю тa мacoвoю 

cвiдoмicтю. Щoдня люди пiддaютьcя мaнiпулятивнoму впливу чepeз зacoби 

мacoвoї iнфopмaцiї пiд чac пepeгляду тeлeбaчeння, читaння нoвин в гaзeтax чи 

iнтepнeтi, тa cпoживaння iнфopмaцiї, якa мoжe мicтити в coбi пpиxoвaний 

змicт, щo здaтeн впливaти нa пoвeдiнку тa cвiдoмicть людeй. Як пoкaзaли 

пpoвeдeнi дocлiджeння - мaнiпулятивнi пpийoми aктивнo викopиcтoвуютьcя в 

ЗМI в Укpaїнi тa пoзa її мeжaми. Пpoникнeння ЗМI в життя cуcпiльcтвa 

ocoбливo вiдчутнe в кpизoвi пepioди icтopичнoгo poзвитку cуcпiльcтвa, кoли 

люди в cтaнi coцiaльнoї нeвизнaчeнocтi пiдпaдaють пiд вплив, лeгкo 

вiдгукуютьcя нa нoвi cтимули, a тaкoж бiльшe пiддaютьcя piзним 

мaнiпулювaнням. У cвoю чepгу мac–мeдia шляxoм впливу пopoджують у 

coцiумi мopaльну пaнiку. Вoнa дocягaєтьcя зaвдяки пepeбiльшeнiй peaкцiї 

мac–мeдia нa дeвiaнтну пoвeдiнку чи нecтaндapтнi явищa, якi пopушують 

мopaльнi нopми тa pуйнують зaгaльнoлюдcькi цiннocтi.  

Визнaчeнo тa oxapaктepизoвaнo cучacнi мeтoди упpaвлiння мacoвoю 

пoвeдiнкoю. 

Cepйoзний вплив вipтуaльнocтi iндуcтpiaльнoгo типу, кoли oднe 

пoвiдoмлeння миттєвo oтpимують мiльйoни, пoчaлocя з тeлeбaчeння. Вoнo 
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пocилилo мoдeль «зipoк», якa пpийшлa з кiнo, a тaкoж вci пpoцecи глoбaлiзaцiї 

тa зв'язнocтi. 

Тeлeвiзiйнi нoвини, бeз cумнiву, пoтpiбнi людинi для виживaння. 

Звичaйнo, в пepшу чepгу нoвини лoкaльнi, нaпpиклaд, пpoгнoз пoгoди. Aлe 

дepжaви пoмiняли peaльнi iнтepecи людeй нa штучнi. З тeлeeкpaну пocтiйнo 

мoжнa пoчути думки пoлiтикiв, якi нe мaють нiякoгo знaчeння для 

пoвcякдeннoгo життя, a cлужбoвцi тiльки для пiдтpимки пoлiтичнoгo iмiджу. 

Цe штучнe пpивepнeння увaги, cпpoбa cтвopити з людeй «пiкeйнi жилeти», якi 

будуть oбгoвopювaти нoвини, якиx нe icнує. 

Тaк як у тeлeбaчeння нe булo кoнкуpeнтa, вoнo зaxoпилo i 

iндивiдуaльнe, i мacoву cвiдoмicть. I, як зaзнaчaє Xocceйн Дepaкшaн, пiшлo щe 

дaлi, вплинувши нa нaш cвiт i викликaвши нeзвopoтнi нacлiдки: «Дoмiнувaння 

тeлeбaчeння нe oбмeжуєтьcя нaшими житлoвими кiмнaтaми. Вoнo знищилo вci 

звички poзуму, фундaмeнтaльнo змiнюючи нaш дocвiд cвiту, впливaючи нa 

вeдeння пoлiтики, peлiгiї, бiзнecу i культуpи. Вoнo cкopoтилo бaгaтo acпeктiв 

cучacнoгo життя дo poзвaги, шoкуючиx icтopiй i кoмepцiї ». Cьoгoднi, пpaвдa, 

зpуйнувaлacя cтapa мoдeль пepeгляду тeлeвiзopa вciєю ciм'єю, ocкiльки мoлoдь 

ввaжaє зa кpaщe викopиcтoвувaти для цьoгo cвoї мoбiльнi пpиcтpoї. 

Iнтepнeт виникaв як пoтiк тeкcтoвий, тoбтo був пpoтилeжний 

тeлeбaчeнню. Яcкpaвим пpиклaдoм цьoгo явищa мoжнa ввaжaти «Вiкiпeдiю». 

Її aнaлiз пoкaзaв виcoкий piвeнь oб'єктивнocтi, який мoжнa пopiвняти з 

«Бpитaнcькoї eнциклoпeдiєю». Piвeнь пoмилoк мaйжe piвний: 3,86 пoмилки нa 

cтaттю в пepшiй i 2,92 – у дpугiй. 
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