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Тема 4. Психологія мас та масової свідомості 

Масова свідомість – один із видів суспільної свідомості, найбільш реальна 

форма її практичного існування та втілення. Це особливий, специфічний вид 

суспільної свідомості, який характерний неструктурованій кількості людей - 

масам. В масовій свідомості відбиваються знання, уявлення, норми, цінності 

та зразки поведінки, які притаманні з тих чи інших обставин сукупності 

індивідів – масам. Вони з’являються в процесі спілкування людей між собою 

і спільного сприйняття ними соціально-політичної інформації. В роботі автор 

прагне розкрити сутність поняття „масова свідомість”, її специфіку, 

визначити основні характеристики, механізми функціонування, структуру, на 

основі досліджень вчених показати співвідношення масової свідомості та 

категорій свідомості. 

Основні характеристики масової свідомості 

Зі змістовної точки зору в масовій свідомості закарбовані знання, 

уявлення, норми, цінності і зразки поведінки, які поділяє якась сукупність 

індивідів – маса. У своїй книзі „Масова свідомість” Б. Грушин розглядає 

цей тип свідомості, даючи достатньо повну характеристику маси як 

некласичної спільності людей. Він виділив ряд конкретних її ознак: 

аморфний тип цілісності, імовірний характер виникнення, ситуативність 

появи та існування. Головною її ознакою є латентність, скритність 

механізму її зародження і розпливчастість вихідних ознак. Другою 

особливістю є ірраціональність, точніше особливий характер 

раціональності, який не природний вхідній класичній формі, який 

проявляється в протирічності, „розірваності”, фрагментарності, нахилам 

до алогізмів, функціонуванню на рівні підсвідомості (вплив, „зараження”) 



Масова свідомість - це процес комунікативної взаємодії індивідуальних 

свідомостей, який спирається на ціннісну, нормативну 

структуру цієї комунікації, певну категоріальну мережу соціального 

мислення мас. Суб’єктами і творцями масової свідомості є всі члени 

суспільства – індивіди, об’єднані різними груповими, соціальними 

зв’язками. Простором, в якому вона формується та існує, є духовне 

життя людини в усіх різновидах її прояву, взаємодія індивідуальних 

свідомостей, що відбуваються у процесі спілкування людей та 

отримання ними соціальної інформації. Як суб’єкти і творці, люди є 

одночасно і як індивіди, і як члени масових діючих в масштабах всього 

суспільства спільностей – в цьому полягає специфічна діалектика даного 

виду суспільної свідомості. Визнання індивідів суб’єктом масової 

свідомості не означає ототожнення цієї свідомості з індивідуальною. 

Далеко не весь зміст свідомості людей, які утворюють масу, входить до 

свідомості цієї маси. В ньому відтворені лише ті знання, уявлення норми, 

цінностей, переконання, які є спільними, типовими для даної сукупності 

індивідів. Для зародження і функціонування масової свідомості зовсім не 

обов’язкова спільна діяльність членів спільноти („маси”), що традиційно 

вважається обов’язковим для появи групової свідомості. Масовій 

свідомості, як вважають дослідники, характерно: по-перше, соціальна 

типовість компонентів, які утворюють її; по-друге, їх визнання, 

санкціонування тією чи іншою масовою спільністю. Двоєдина – 

одночасно індивідуальна і групова – природа суб’єкта масової свідомості 

означає, що вона існує і проявляється на двох основних рівнях:  

а) в соціальних типах особистості;  

б) у свідомості великих соціальних груп – класів та інших масових 

спільностей.  

Проблема аналізу масової свідомості, спроби здійснити реальні її заміри 

ускладнюються протиріччям  цього феномену. У масовій свідомості завжди 

присутні різкі, часто не сумісні погляди та уявлення. Поряд з прогресивними, 

передовими ідеями можуть зустрічатись негативні реакції, консервативні 

настрої. Адже, масова свідомість формується не лише під дією 

досягнень, прогресивних реалій життя, а й тих труднощів, прорахунків, 

помилок, негативних явищ, які є. Структура масової свідомості Сьогодні 

питання структурування масової свідомості є найменш розробленим, хоча 

вирішення його нині надзвичайно актуальне, оскільки, знаючи структуру й 

розуміючи механізми функціонування масової свідомості, можна регулювати 

процес впровадження в масову свідомість цінностей і уявлень. Вирішити 

проблему зі структуруванням масової свідомості зовсім не можливо, поки не 



вирішене питання про те, що є сама масова свідомість. Дослідник П. 

Сергієнко вважає, що структура масової свідомості „не має чіткої системи 

елементів, „блоків”, „частин”. І все ж різні формування масової свідомості 

мають різну ступінь систематизації. Наприклад, масова політична свідомість 

більш систематизована ніж, скажімо, масова моральна свідомість” На думку 

дослідника Я. В. Любивого, основні складові елементи масової свідомості, 

які пов’язані в певні структури, це такі конституенти, як потреби, соціальні 

орієнтири, установки, цінності, ідеали, знання, очікування, почуття, емоції, 

самопочуття мас, життєві плани та інтенції індивідів, їх самооцінка, 

індивідуальні та колективні архетипи свідомості, міфологічні зрізи 

свідомості. Вони утворюють в своїх взаємозв’язках як би змістовні форми, 

канву, якою проходить соціальна інформація. „Структура вплетеної в реальне 

соціальне буття масової свідомості дуже 

складна і різноманітна, багатошарова і багаторівнева. Поверхові шари 

свідомості змінюються більш радикальним чином і більш швидкими 

темпами, глибинні ж шари свідомості змінюються повільніше і в 

незначній мірі. Найбільш консервативними із цих конституентів є глибинні 

антропологічні архетипи свідомост”. Як вважає Я.Любивий, 

масова свідомість включає основний (первісний) емоційно-дієвий і 

вторинний, раціональний рівні. В основі масової свідомості, як правило, 

лежить яскраве емоційне переживання якоїсь соціальної проблеми, що 

виявляє спільну занепокоєність. Це може бути війна, революція, криза 

тощо.  

Всередині раціонального рівня відрізняють три основних блока:  

1) соціальних очікувань людей;  

2) швидко змінних думок, настроїв людей; 

3) соціально-політичних цінностей.  

Раціональний рівень масової свідомості, як правило, є відображенням 

розповсюдження через чутки чи офіційні засоби масової інформації „масово 

необхідних” відомостей. 

Структура сприйняття соціальної інформації масовою свідомістю 

змінюється не настільки швидко, як це може здатися на перший погляд. 

Одні, більш поверхневі, структури сприйняття соціальної дійсності й 

самосприйняття соціального суб’єкта можуть перетерпіти зміни, якщо для 

цього дозріли відповідні передумови, протягом одного-двох або декількох 

років. Інші, більш глибокі, структури функціонування масової свідомості й 

самосвідомості можуть змінюватися не інакше як при переході історичної 

естафети від одного покоління людей до іншого від батьків до дітей. 

Треті, ще більш глибокі структури свідомості великих груп людей 



змінюються при переході від однієї історичної епохи до іншої. Четвертий, 

фундаментальний, шар структур свідомості визначається якістю історичних 

культур і цивілізацій і змінюється лише після того, як він вичерпає себе 

протягом століть або тисячоліть. І, нарешті, п’ятий шар структур 

свідомості, його ключові архетипи, властиві людині як вінцю космічної 

еволюції, якщо й змінюються, то повільно й поступово позначаючи 

завершення процесу антропогенезу й удосконалення людської природи 

взагалі. Чим більш глибокий рівень соціальної реальності розглядається, 

тим більше проявляються механізми соціальної саморегуляції, які 

виражаються в глибинних антропологічних й соціокультурних структурах 

і архетипах свідомості людей, а також відповідній цій цілісній свідомості 

діяльності великих соціумів. 

Механізми функціонування масової свідомості Щоб мати змогу аналізувати 

генезис та процеси функціонування масової свідомості, треба постійно мати 

на увазі конкретні особливості суб’єкта масової свідомості, його зміст, умови 

виникнення, вплив. 

Вирішення цього завдання пов’язане з розглядом різних макроформ, в 

яких існує, функціонує та розвивається масова свідомість – типу масових 

настроїв і, частково, громадської думки. Такі макроформи є своєрідними 

„ядрами” тих чи інших „полів” масової свідомості. Як свідчить аналіз, 

масова свідомість формується і розвивається під впливом суспільного буття, 

дійсності всіх сторін життя суспільства. Однак вона має і ряд своїх 

специфічних механізмів формування і розвитку. Західні соціологи 

вважають, що масова свідомість - результат діяльності засобів масової 

інформації, інститутів масової культури. Логічно висловити, що 

формування будь-якого типу масової свідомості залежить, як від 

зовнішнього впливу, так і від характеристик, що складаються стихійно, її 

інтелектуального та емоційного потенціалу. Масова свідомість може 

виникнути і як безпосередній підсумок діяльності соціальних інтересів (в 

першу чергу, пропагандистських) або ж як побічний продукт діяльності, 

розрахований на вирішення зовсім інших завдань. Значну увагу питанню 

функціонування масової свідомості у своєму дослідженні приділив Я. 

Любивий. Він зазначає: „У стані і розвитку масової свідомості можна 

виділити дві крайні точки. По-перше, такий стан, коли рівень її культури і 

духовності невпинний і в ньому в повній мірі діють механізми 

підсвідомості і стихійності, що описав З.Фрейд. В цьому стані і на цьому 

рівні розвиток масової свідомості дуже схильний до маніпуляції ззовні, в 

ній діють конфронтаційні стереотипи і міфи, сильне відчуження і 

самовідчуження індивідів. По-друге, можна виділити більш розвинений 



стан масової свідомості, при якому вона набуває більшої організованості, 

консолідації, чинить опір маніпулюванню ззовні, кристалізує власну 

внутрішню структуру, прагне до високої культури і духовності, все в 

більшій мірі діє в контексті всієї сукупності суспільних зв’язків на 

принципах соціального інтелекту. Наше суспільство переживає зараз 

революцію масової самосвідомості, яка протікає нерівномірно, з 

протиріччями між різними її шарами, соціальними групами, окремими 

індивідами” . У своїй роботі Я. Любивий називає механізми 

функціонування масової свідомості, а це ідеалізація, витіснення і 

перенесення. 

Ідеалізація. Підняття в ранг офіційної політики ідеалізації існуючої 

соціальної ситуації разом з методами управління економікою і політикою, 

з одного боку, і витіснення всіх провалів, негативних явищ і 

найактуальніших проблем суспільства із сфери суспільної свідомості, що 

ставить соціальний організм на грань економічної, екологічної і 

демографічної катастрофи. Якщо звеличувати, ідеалізувати будь-які 

сторони або тенденції життя суспільства, то це обов’язково приводить до 

замовчування, витіснення інших, органічно з ними взаємопов’язаних. 

Витіснення. Аналізуючи «витіснення» в масовій свідомості, він 

вважає, варто визначити кордони аналогії цього процесу в індивідуальній 

та масовій свідомості. 

Механізм перенесення. Всі негативні сторони життя, які 

потрапляють в поле зору масової свідомості, автоматично переносяться 

на іншу соціальну систему, яка протистоїть даній. Всі моральні вади і 

соціальні вади, джерела соціального зла приписуються образу ворога. 

Специфіка масової свідомості 

У взаємодії різних – ідейних, науково-теоретичних, психічних – способів 

відображення об’єктивного світу, різних джерел знань, власне, є специфіка 

масової свідомості як особливого виду суспільної свідомості. Окрім того, 

специфіка, функціональні якості масової свідомості зумовлені особливою 

соціальною природою її носія – маси. Більшість труднощів у визначенні 

масової свідомості виникає при спробі розкрити сутність масової свідомості, 

приймаючи як вихідний пункт аналізу термінологічне допущення, що 

центральним поняттям, яке лежить в основі розуміння масової свідомості, є 

поняття „маса”. Досліджуючи дану тему, науковець Т. Науменко зазначає, 

що прийняття „маси” за вихідний пункт дослідження масової свідомості 

змушує проводити, в остаточному підсумку, марний пошук місця маси серед 

інших соціальних спільностей (груп) і, отже, знаходження її специфічних 

властивостей, закономірним результатом якого є висновок про те, що масова 



свідомість „ексгрупова”, „така, що руйнує межі” всіх існуючих у суспільстві 

груп. „Неможливість визначити поняття маси з неминучістю приводить до 

висновку про неможливість визначення поняття маси логічними й 

теоретичними засобами. Масова свідомість як відносно стійке духовне 

утворення, яке забезпечує дану конкретну масу можливістю орієнтуватись в 

реальних ситуаціях, існує рівно стільки, скільки живе те відносно стійке 

соціальне утворення, яке породжує даний тип свідомості.” Проаналізувавши 

результати спроб вчених-соціологів визначити феномен масової свідомості, 

можна зробити висновок, що твердження про те, що об’єкт їхнього 

дослідження практично не можливо однозначно визначити, є наслідком 

недостатньої розробленості категоріального апарата тієї теорії, яка була 

методологічною базою дослідження. З одного боку, начебто зрозуміло, що 

масова свідомість має „ексгруповий характер”, тобто є чимось абстрактним. 

А, з іншого боку, відчувається необхідність визначення меж, щоб 

досліджувати даний феномен. Отож, мова йде про два зовсім різні рівні 

дослідження об’єкта й, отже, повинно бути два різних поняття, що 

відбивають ці рівні. „Очевидно, необхідно розрізняти масову свідомість і 

свідомість мас, відповідно застосовуючи до їхнього аналізу адекватні 

методологічні засоби”, - висловлює своє бачення вирішення цієї проблеми Т. 

Науменко. Саме так, як, наприклад, підійшов до аналізу подібної (за 

структурою) проблеми співвідношення суспільної свідомості й свідомості 

суспільства О. Уледов у роботі „Духовне життя суспільства”, де він розрізняє 

ці два поняття .  

Дослідник пояснює свою точку зору наступним чином: якщо категорії 

„суспільна свідомість”, „масова свідомість” є гносеологічними і 

застосовуються для соціально-філософського й загальносоціологічного 

аналізу свідомості з метою виявлення його сутності, то категорії „свідомість 

суспільства” і „свідомість мас” є онтологічними, і характеризують свідомість 

із боку змісту й форм її проявлення. Однак свідомість суспільства за своїм 

змістом ширша свідомості мас. Свідомість суспільства будь – якого періоду 

включає в себе різні рівні і форми свідомості всіх народів, націй, класів та 

інших соціальних 

утворень. На відміну від свідомості суспільства, свідомість мас дає 

можливість соціологічного дослідження не тільки свідомості конкретного 

соціально-історичного організму в цілому, але і його окремо взятих 

структур - сфер, груп, рівнів і т.д. Свідомість мас можна досліджувати за 

суб’єктами різних видів діяльності, за соціальними нормами, партійними 

ідеологіями, за економічними рівнями, релігійними тенденціями і т.д. 

Тому що рамки об’єкта дослідження, тобто носія свідомості мас, 



задаються суб’єктом дослідження або суб’єктом впливу, то це можуть 

бути жителі будь-якого населеного пункту. Може бути взятий віковий зріз, 

національний і т.д. Поняття свідомості мас дає можливість виділення 

об’єкта соціологічного дослідження соціальних явищ і процесів як за 

якісними, так і за кількісними критеріями. Поняття „маси” може збігатися 

з поняттям групи, аудиторії, класу, електорату й будь-якими іншими 

соціальними сукупностями, виділеними соціологами для дослідження 

або суб’єктами масово-комунікативної діяльності з метою впливу на 

форми поведінки й прояву соціальної активності. У той час як масова 

свідомість, як відомо, є практична свідомість, тобто свідомість будь-якого 

соціального утворення, розглянутого з боку практичного рівня його 

функціонування, тобто безпосередньо уплетеного в практику. А ось як 

пояснює ці категорії Я.С. Любивий. В понятті „свідомість мас” відбувається 

відволікання від процесу виробництва цієї свідомості, а основна увага 

акцентується на процесі соціологічного функціонування свідомості різних 

соціальних груп і її сукупності. Тут на перше місце виходить емпіричне 

різноманіття індивідуальних та групових свідомостей на основі загальної 

для них категоріальної структури в об’єднану спільною метою, 

завданнями і мотивами певну єдність, що має ту чи іншу енергію дії. 

Водночас масова свідомість проходить ряд ступенів (чи-то етапів) 

розвитку від аморфної, маніпульованої свідомості, яка виникла у процесі 

масифікації, до самоорганізуючої свідомості, і нарешті, до 

демасифікованої свідомості, коли вона стає вже не свідомістю мас, а 

свідомістю вільних асоціацій індивідуальностей і малих груп індивідів, які 

можуть інтегруватись у великі групи індивідів. Отож, „масова свідомість 

стає свідомістю мас в найвищому сенсі цього слова тоді, коли вона 

набуває здатність до саморегуляції і самовизначення, вириваючись із 

ланцюга негативних процесів масифікації. Але цього разу її ліпше було б 

назвати не свідомістю мас, а свідомістю народу, диференційованого на 

індивідуальності, які знаходяться в органічному цілісному взаємозв’язку” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семінар 1.  

Тема 4. Психологія мас та масової свідомості 

1.Дати визначення та характеристику поняттю масова свідомість. 

2. В чому полягає проблема аналізу масової свідомості? 

3. точка зору О. Уледова про суспільну та масову свідомість 

 

 

 

 

Лекція 5. Психологія влади та лідерства. 

 

У психології існують різні класифікації лідерів: – за змістом діяльності – 

лідер-натхненник і лідер-виконавець; – за характером діяльності – лідер 

універсальний і лідер ситуативний; – за спрямованістю діяльності – лідер 

емоційний і лідер діловий тощо . Лідер і керівник не обов’язково 

поєднуються в одній людині. На відміну від керівника, якого обирають чи 

призначають, лідер висувається стихійно. Керівник, несучи відповідальність 

за стан справ у колективі, має у своєму розпорядженні офіційне заохочення і 

покарання. Лідер, у свою чергу, не володіє ніякими визнаними поза групою 

владними повноваженнями, на нього не покладені ніякі офіційні обов’язки. 

Якщо керівник групи та її лідер – не одна й та ж сама особа, то взаємини між 

ними можуть сприяти ефективності спільної діяльності та гармонізації життя 

групи або ж набувати конфліктного характеру, що визначається рівнем 

групового розвитку. У психологічних дослідженнях виділені різні стилі 

лідерства, розроблений ряд концепцій лідерства.  

Найбільш відомими з них є такі: 

 1. Теорія рис (особистісна теорія лідерства).  

Концентруючи свою увагу на вроджених якостях лідера, доводить, що ним 

може бути особа з певними особистісними якостями (сукупністю певних 

психологічних рис). Різні дослідники по-своєму виокремлювали ці 

характеристики, так і не дійшовши згоди щодо їх переліку. У надрах теорії 

рис зародилася харизматична концепція, згідно з якою людина народжується 

із задатками лідера, лідерство послане окремим видатним особистостям як 

благодать, «харизма» (грец. charisma – дар, милість, Божа благодать). 

Харизматичний лідер користується у групі абсолютною довірою, спонукає до 

підпорядкування.  

 

 



2. Ситуаційна теорія лідерства. 

 Не відкидаючи теорії рис, прихильники цієї теорії вважають лідерство 

продуктом ситуації. Згідно з цими уявленнями, розв’язання завдань і 

спілкування у різних ситуаціях групового життя виводить на передній план 

конкретних індивідів, які переважають інших хоча б за однією якістю. 

Оскільки в конкретній ситуації актуальною є певна якість, то лідером стає 

той індивід, який наділений 

нею. Відкинувши твердження про вродженість якостей, представники 

цієї теорії висловлюють свої переконання, що конкретна ситуація стимулює і 

забезпечує найповніший вияв конкретних рис лідера. Вони також доводять, 

що людина, ставши лідером один раз, може знову виявити 

лідерські здібності. Часто внаслідок дії стереотипів людина-лідер в одній 

ситуації іноді розглядається групою як лідер взагалі. Визнання лідером в 

окремій ситуації, здобутий завдяки цьому авторитет є передумовами обрання 

індивіда на роль лідера і наступного разу. 

3. Поведінковий підхід до проблем лідерства. На думку його представників, 

лідером стає людина, яка дотримується певного стилю поведінки. 

Концентруючи увагу на поведінці людини, прихильники цієї 

теорії часто абсолютизують один стиль керівництва, ефективність 

якого залежить від конкретної ситуації: коли ситуація змінюється, то 

змінюється і стиль. У межах цього підходу було досліджено і класифіковано 

різноманітні стилі лідерства. Проте від поведінкового підходу довелося 

відмовитися і повернутися до ситуаційного. 

4. Синтетична (системна) теорія лідерства. Ця теорія сформувалася на основі 

узагальнення напрацювань у межах попередніх підходів. 

Лідерство вона тлумачить як процес організації міжособистісних стосунків у 

групі, вважаючи лідером суб’єкта управління цим процесом. 

Представники цієї теорії суттєву увагу звертають на структуру особистості 

лідера, тривалість існування групи й ін. Феномен лідерства аналізують як 

продукт спільної групової діяльності при розв’язанні конкретного завдання, 

коли індивіди мають змогу виявити свою здатність організувати групу на 

розв’язання групової проблеми. Отже, спільна діяльність (актуальність мети, 

широта завдань, різноманітність умов для їх 

розв’язання та ін.) сприяє виникненню і формуванню лідерства, появі 

конкретного лідера. Більшість вітчизняних досліджень лідерства 

здійснюється саме в координатах цієї теорії . 

Прихильники зазначених теорій лідерства неправомірно переносять 

результати лабораторних експериментів у сферу реальних явищ 



суспільного життя. Вітчизняна психологія виходить із соціально-історичної 

зумовленості явищ лідерства. Психологи зазначають, що 

істотне значення для розуміння лідерства і його ефективності має рівень 

групового розвитку. Вважається, що в колективі через наявність 

ціннісно-орієнтаційної єдності знімається нібито неминуче, з погляду 

західних психологів, протиставлення лідера, орієнтованого на людей. 

Відомий психолог К.Левін  виділив три стилі лідерства: 

 авторитарний (директивний), демократичний (колегіальний) і ліберальний 

(потуральний).  

1. Авторитарний стиль виявляється в жорстких способах управління, 

придушенні ініціативи членів групи, відсутності обговорення під час 

прийняття рішень. Управління групою здійснюється лише однією людиною – 

керівником, який сам приймає рішення, контролює і координує роботу 

підлеглих. Лідер різко критикує підлеглих і застосовує до них серйозні 

санкції. Його головна зброя – «залізна вимогливість», загроза покарання, 

відчуття страху. Рівень свободи учасників групи зведений до мінімуму. 

Ставлення до підлеглих із боку лідера залежить не від результатів їх 

діяльності, а від особистих симпатій. Авторитарний стиль економить час і 

надає можливість передбачити результат, але під час його використання 

пригнічується ініціатива послідовників, тому вони перетворюються на 

пасивних виконавців.  

2. Демократичний стиль. 

 Модель взаємодії лідера і групи – це залучення членів групи до обговорення 

тих питань, стосовно яких передбачається прийняття рішення (причому сам 

лідер виконує функцію регулятора та коректора ідей підлеглих). Члени групи 

вільні у виборі форми виконання спільно прийнятого рішення. Лідер надає 

підлеглим достатній рівень свободи в період обговорення рішення та 

стимулює їх активність. Демократичний стиль відрізняється колегіальним 

обговоренням проблем у групі, заохоченням керівником ініціативи 

підлеглих, активним обміном інформацією між лідером і членами групи, 

ухваленням рішень на загальних зборах. Цей стиль, на думку більшості 

вчених, є найкращим. Соціально-просторове становище лідера – усередині 

групи. Такі лідери ініціюють максимальну участь кожного в діяльності групи 

та прагнуть розподілити відповідальність серед усіх її учасників, створюючи 

атмосферу співпраці.  

3. Ліберальний стиль.  

Особливістю цього стилю є стихійність, безсистемність у прийнятті рішення 

(відсутність серйозного опрацювання проблеми). Відсутність 

сформульованих вимог лідера до діяльності групи та дієвого контролю за 



виконанням прийнятих рішень. Такий лідер прагне піти від відповідальності, 

перекладаючи її на підлеглих, уникає конфліктів із членами групи, прагне не 

втручатися в перебіг діяльності групи. Багато дослідників не виділяють цей 

стиль як особливий, обмежуючись зіставленням авторитарного і 

демократичного стилів, оскільки пасивного лідера важко назвати лідером. 

Кожен стиль має свої переваги та недоліки і тому немає «поганих» і 

«хороших» стилів керівництва. Авторитарний стиль простий і оперативний, 

проте призводить до пасивності підлеглих і лицемірства відносно до 

керівника. Демократичний стиль робить можливою участь усіх в управлінні, 

проте заважає у разі потреби швидкому ухваленню рішень. Стиль потурання 

орієнтується на самостійність членів групи, але це можливо лише за умови їх 

високої кваліфікації. Отже, єдиного правильного стилю лідерства не існує. 

Дієвим лідером є той, хто в стані оцінити різні чинники, які впливають на 

його поведінку в певній ситуації. Він може комфортно почувати себе й 

ефективно діяти в різноманітних лідерських стилях, може їх змінювати, щоб 

відповідати вимогам ситуації. Цілком зрозуміло, що найуспішніші лідери і 

керівники орієнтуються на всі три стилі залежно від умов діяльності. Як уже 

зазначалося, феномени лідерства і керівництва мають багато спільних рис, 

адже і лідер, і керівник повинні стимулювати групу, націлювати її на 

вирішення певних задач. Однак лідерство – це психологічна характеристика 

поведінки окремих членів групи. А керівництво у більшості випадків є 

соціальною характеристикою відносин у групі, перш за все, з точки зору 

розподілу ролей управління та підпорядкування. У психологічній літературі 

зазначається, що керівник – це особа, на яку офіційно покладені функції 

керування колективом і організація його діяльності. Керівник несе юридичну 

відповідальність за функціонування групи (колективу) перед інстанцією, що 

його призначила (обрала, затвердила) і має у своєму розпорядженні визначені 

можливості санкціонування: покарання та заохочення підлеглих для впливу 

на їхню активність. Науковець Б. Паригін  виділяє такі відмінності між 

лідером і керівником: 

 – керівник призначається офіційно, а лідер висувається неофіційно; 

 – керівникові певними законодавчими актами, постановами чи наказами 

даються певні права і повноваження; лідер не має таких прав і повноважень, 

також не має формальних санкцій, використовуючи які, міг би впливати на 

учасників групи; 

 – керівник репрезентує свою групу в зовнішній організації та вирішує 

питання, пов’язані з її відносинами з іншими групами; лідер обмежений у 

своїй діяльності сферою взаємин у групі;  



– керівник перед законом, адміністрацією несе відповідальність за стан справ 

у групі та за результати її діяльності; лідер ніякої персональної 

відповідальності не несе за стан справ у групі та за те, що в ній відбувається. 

Таким чином, лідерство є психологічним феноменом, воно зумовлюється 

взаємодією багатьох змінних (психологічними характеристиками особистості 

лідера, соціально-психологічними характеристиками малої групи та ін.), а 

керівництво має змішану природу, поєднуючи в собі різні особливості 

впливу. Якщо лідерство виникає та формується у процесі спільної діяльності, 

то керівництво привноситься у групу. Ефективність керівництва залежить від 

лідерського потенціалу керівника, відповідності умовам і завданням 

діяльності групи. Стиль керівництва має як об’єктивну, так і суб’єктивну 

основу, залежить від моральних норм, соціально-економічних і політичних 

чинників, системи відносин у групі, особистісних особливостей керівника. 

Отже, розглянувши проблему лідерства і керівництва у психологічній 

літературі ми можемо стверджувати, що ці два явища мають багато спільного 

(стимулюють групу, націлюють її на вирішення певних задач) і відмінного 

(лідерство з’являється стихійним шляхом, а керівництво передбачає розподіл 

ролей управління і підпорядкування). Тому діяльність будь-якого колективу, 

групи, організації буде набагато ефективнішою за наявності лідерських 

здібностей і потенціалу в його керівника. Перспективами подальших 

розвідок у цьому напрямі є визначення гендерних аспектів лідерства в різних 

професійних сферах. 

 

 

Семінар 2.  

Лекція 5. Психологія влади та лідерства. 

План  

1. Назвати основні стилі лідерства, що виявлені  у психологічних 

дослідженнях. 

2.  Описати поведінковий підхід до проблем лідерства 

3.  Які відмінності між лідером і керівником виділяє Б. Паригін  

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція 6. Електоральна політична психологія. 

 

Поняття партійна ідентифікація в західній політичній психології 

розглядається "як позиційна зміна, що означає відчуття приналежності 

індивіда до референтної політичної групи" . Російські політичні психологи 

схильні погоджуватися з таким формулюванням, але доповнюють його 

феноменом "лояльності" до політичних лідерів уподобаної партії. 

Щодо ролі партійної ідентифікації як одного з головних чинників 

структурування політичних орієнтацій громадян стосовно політичних об’єктів 

(партій, об’єднань), західні та російські психологи не такі одностайні. Перші 

вважають: для того, щоби спрогнозувати результати голосування, слід виявити 

партійну само-ідентифікацію виборця та встановити її інтенсивність. Російські 

ж дослідники жорстко критикують ідею використання концепції партійної 

ідентифікації стосовно дослідження поведінки виборця на теренах 

пострадянських країн, оскільки тут, через відомі обставини, не могло 

скластися "електоральних традицій", не могла розвиватися політична і 

електоральна культура . 

Не можна не погодитися з цими аргументами. Втім справедливим можна 

вважати й інше твердження, згідно з яким "особливістю само-

ідентифікаційних стратегій" сучасних українців, та й росіян, є ідентифікація 

не з певною політико-ідеологічною течією, "а з ціннісними і світоглядними 

орієнтаціями особи", що репрезентує цю течію . 

      

Партійну ідентифікацію виборця можна характеризувати за критеріями 

зовнішньої/внутрішньої орієнтації та рівнем стійкості (ситуаційна і над-

ситуаційна). 

Для багатьох людей інтерес до політики та партійна ідентифікація не стали 

важливою часткою життя. Участь у політичних акціях, виборах, активна 

політична діяльність є засобом підвищення соціального статусу, задоволення 

матеріальних потреб. Особа з зовнішньою партійною ідентифікацією може 

бути активним партійцем у певний економічно чи статусне вигідний їй 

момент. Коли ж ситуація змінюється не на користь підтримуваної ним партії, 

то такий "партійний функціонер" тут ж одні прапори змінює на інші (без 

особистісної кризи й трансформації ціннісно-диспозиційної структури). 

Тобто, такий вид партійної ідентифікації прагматично використовується для 

особистої зручності та вигоди. 

Внутрішня партійна ідентифікація не є засобом завоювання авторитету чи 

кар’єрного зростання, задоволення прихованих бажань, не є формою боротьби 

зі страхом, не виступає в якості механізму сублімації відчуття приниження, не 



є формою соціабельності. Всі ці мотиви – вторинні. Первинним для такої 

особи є мотив соціальної компетентності, дещо інтелектуалізований та 

емоційно забарвлений. Така особа може не бути членом партії, але вона 

відповідально й аргументовано здійснюватиме свій електоральний вибір. 

Ідентифікація з певною партією чи політико-ідеологічною течією слугуватиме 

інструментом, а особа житиме у відповідності з цінностями цієї політичної 

ідеології. 

За рівнем стійкості партійну ідентифікацію можна поділити на ситуаційну і 

над-ситуаційну. Перша пов’язана з актуальною політичною ситуацією. Вона 

реагує на маніпулятивні впливи професійних політичних акторів, які можуть 

"грати" на життєвих потребах значної частини населення. Над-ситуаційна 

партійна ідентифікація пов’язана з набутим політичним досвідом людини. 

Вона не так швидко змінюється, як ситуаційна, і чинить спротив 

маніпулятивним впливам ЗМІ, влади. 

Серед найбільш поширених емпіричних показників, за допомогою яких 

можна визначити партійну ідентифікацію, виокремимо такі: 

 Визначення персональних і соціальних ідентифікацій за допомогою 

тесту "Хто Я в суспільстві?"; 

 Розміщення власних ідеологічних цінностей на континуумі "праві – 

ліві"; 

 Готовність віддати за певну партію свій голос, відповідаючи на 

запитання: "Якби вибори відбулися наступного тижня, то за яку партію 

(блок) ви б віддали голос?"; 

 Близкість особистісних цінностей до програмних цілей та ідеологічних 

поглядів певної партії; 

 Само-ідентифікація з певною ідеологічною течією; 

 Співвіднесення і узгодженість когнітивної, емотивної та поведінкової 

складових політичної орієнтації. 

Партійна ідентифікація не означає формальної приналежності до партії, 

сплати внесків, активної участі в мітингах, зібраннях, акціях. Її елементи 

можуть репрезентуватися в просторі думок, оцінок, переваг певної партійної 

ідеології, з одного боку, та реальною поведінкою під час волевиявлення. Адже 

особа може симпатизувати конкретній партії чи блоку партій, але не 

голосувати за неї, оскільки ця партія має мало шансів на перемогу внаслідок 

низької популярності ідеологічної течії, якої вона дотримується. Те ж 

відбувається, якщо останні дії лідерів партії не задовольняють симпатиків, і 

тому більшість із них голосує за іншу партію, іншого лідера. 



Проаналізуємо провідні підходи до дослідження впливу партійної 

ідентифікації на поведінку виборця через розгляд провідних підходів до 

самого терміну "поведінка виборця" ("електоральна поведінка"). Політична 

психологія запозичила його з методології біхевіоризму, де він означав видиму, 

дієву поведінку, тобто поведінку, за якою можна спостерігати. Такий контекст 

феномена електоральної поведінки залишав за межами дослідження її ціннісні 

та диспозиційні складові, а саме політичні погляди, настановлення, орієнтації, 

переконання. 

Втім, очевидно, що таке змістове (якісне) вихолощення не сприяло цілісному 

дослідженню цього феномена, оскільки в самому понятті "електоральна 

поведінка" сконцентровано не лише поведінкові складові, що можуть бути 

зумовлені рівнем соціально-економічного розвитку країни, конкретної особи 

(за О. Шестопал це "інстинкти, навички та розумні дії") , а й простежується 

вплив мотиваційно-потрібнісної сфери, на основі якої можуть бути 

сформовані настанови, цінності, орієнтації. 

В сучасній політичній психології прийнято розрізняти: 

 раціонально-інструментальний, 

 соціологічний, 

 соціально-психологічний  підходи до аналізу електоральної поведінки. 

Політичний психолог Г. Дилигенський  до цих підходів додає ще один, який 

можна вважати надбанням засобів масової комунікації, а саме маніпулятивний 

підхід. 

Підхід раціонально-інструментальний репрезентують Е. Даунс та Ґ. 

Хімельвейт. Вони розглядають виборця як "раціонально діючу людину"  та як 

"споживача. Такий виборець здійснює свій вибір, не зважаючи на 

настановлення та вплив об’єктивних факторів, а діє, лише рефлектуючи 

(раціонально осмислюючи) політичну ситуацію, керується власними 

інтересами. 

Відстежуючи виборчі кампанії, автори зазначають, що такий виборець оцінює 

реальні кроки претендента, його досягнення, програмові позиції конкуруючих 

партій чи кандидатів з точки зору тих вигод, які він отримає у випадку 

перемоги тієї чи іншої. При цьому він (виборець) вираховує, наскільки один із 

можливих варіантів вигідніший для нього. Тобто, в термінах Е. Даунса, 

обчислює своєрідний "диференціал виборів". Цей диференціал стає провідним 

чинником для електорального вибору, тобто містить у своїй основі не 

емоційний (експресивний), а поведінковий (дієвий, інструментальний) 

компонент. 

Зрозуміло, що для пересічного виборця такий "диференціал вибору" вимагає 

значного когнітивного зусилля, мобілізації інтелектуальних ресурсів, навичок 



рефлексивного мислення. Такий осмислений вибір не завжди відбувається 

навіть у життєво важливих ситуаціях, не кажучи вже про віддалений у часі 

політичний вибір, що, на перший погляд, не стосується безпосередніх 

вітальних потреб людини. 

І тут на поміч раціональному виборцю приходить політична 

ідеологія, провідниками якої є політичні партії, громадські об’єднання, рухи, 

коаліції. Вони, на думку М. Дюверже, відповідно до провідної своєї функції, 

повинні інформувати населення про програму чи можливості кандидата. Цією 

інформацією та активними діями вони мають стимулювати вільний вибір, 

мобілізувати своїх членів та симпатиків задля досягнення певних політико-

ідеологічних цілей, задоволення партійних інтересів. Виборець, який має 

більш-менш стійке уявлення про те, яким він хоче бачити облаштування 

суспільства, співвідносить свої уявлення з програмовими цілями партій, і, 

якщо вони є релевантними, робить вибір на користь цієї партії. 

Отже прихильники раціонально-інструментального підходу розглядають 

електоральну поведінку як вибір, детермінований політико-ідеологічними 

уявленнями, партійними уподобаннями раціонально діючої, рефлексуючої 

особистості. 

Соціологічний підхід розробляли П. Лазарсфельд, С. Липсет, С. Роккан, Р. 

Престус, Б. Берелсон. Вони вважали, що провідною детермінантою 

формування партійних систем та поведінковим проявом особистісних 

симпатій до них є розподіл за статевою, етнічною, соціальною та конфесійною 

належністю, тобто соціально-статусна обумовленість політичного вибору 

індивіда. 

Емпіричні дослідження, проведені цими вченими, зафіксували чітку 

взаємозалежність між класовою належністю та партійними симпатіями 

виборців. Так, представники привілейованих класів у багатьох випадках під 

час вибору певного політичного лідера чи групи будуть зацікавлені в 

збереженні правлячого режиму, стабільності чинних порядків. Представники 

робітничих професій зупиняють вибір на радикальному кандидатові. Тобто, як 

бачимо, основою соціологічного підходу в поясненні політичного вибору 

лежать механізми ідентифікації за ознаками гендерної, класової та статусної 

подібності. 

Немає сумніву, що такий підхід є важливим. Це підтверджують, зокрема, 

результати досліджень політичного світогляду основних соціально-

демографічних груп України, проведених Інститутом соціальної та політичної 

психології АПН України [Психологія масової політичної свідомості і 

поведінки. Київ, 1997]. Але він не є визначальним, оскільки існує значне коло 

соціально-політичних проблем, де належність до певного класу не відіграє 



суттєвої ролі. Особливо це стосується плюралістично-демократичних 

суспільств, у яких певні соціальні питання можуть об’єднувати як 

представників владної та фінансової еліти, так і носіїв маргінальних цінностей. 

Соціологічний підхід відіграє важливу роль для пояснення соціальної бази 

певних політико-ідеологічних течій, партійних ідентетів, дозволяє 

простежувати їх динаміку, однак не вирішує проблеми психологічного 

пояснення суті того чи того політико-ідеологічного електорального рішення. 

Цю прогалину заповнив соціально-психологічний підхід, який ми 

розглянемо трохи нижче. 

Основу запропонованого Г. Дилигенським маніпулятивного підходу 

становлять уявлення про залежність політико-ідеологічних позицій, 

настановлень та орієнтацій людей як від переконуючого 

друкованого/електронного впливу ("обробки" засобами масової комунікації), 

так і від ступеня контролю електорального вибору владними інституціями, які 

можуть впливати на нестійкого виборця. Одну з перших спроб дослідити 

маніпулятивний вплив владних інституцій та ЗМІ здійснив П. Лазерсфельд  

1940 року за результатами президентської кампанії в США. 

Дослідник вважав, що політичним маніпулюванням владні органи можуть 

досягти того, що, по-перше, індивіди у своєму виборі обмежуватимуться лише 

запропонованою ними альтернативою; по-друге, інтенсивний 

цілеспрямований зовнішній тиск може вплинути на електоральний вибір. У 

результаті проведених досліджень розробили методику, завдяки якій можна 

було розрізнити виборців залежно від стійкості/нестійкості їхніх ідеологічних 

орієнтирів. Окрім того, можна було виявити причини зміни електоральних 

намірів під час виборчої кампанії та навіть в момент голосування. 

Водночас людині властиво не лише піддаватися впливу, тобто виступати в 

якості об’єкта, на якого спрямовано інформаційний вплив, але й бути 

реальним дієвим суб’єктом, здатним протидіяти цьому впливу засобом 

"фільтрації" інформації, яку він сприймає. Матеріалом для фільтрів служать 

уявлення, так звані політичні диспозиції , засвоєні в процесі соціалізації – 

тобто сформовані під дією батьківського впливу, впливу ровесників, 

референтних груп, і які стали персональним надбанням особи. 

Зрозуміло, що маніпулятивний чинник не є вирішальним, якщо виборець 

соціально компетентний, володіє сумою відповідних знань, спроможний 

виокремити важливе для себе, а також те, що є радикальним, 

пропагандистським, ситуаційним. 

Таким чином, маніпулятивний підхід дозволяє визначити два провідні типи 

сприймальної політичної активності людини: 



 об’єктну, 

 суб’єктну. 

Людина виступає як об’єкт, коли не може чи не прагне протидіяти впливові 

політичних рішень або дій суб’єктів політики (вождів, лідерів, президентів, 

політиків). Вона виступає суб’єктом, "коли вважає себе автором власного 

життя і починає активно боротися за свої соціальні права, за устрій, владу, курс 

і напрям соціального розвитку, які, на її думку, є найбільш прийнятними і 

перспективними для неї" . 

Зрозуміло, що таке оптимально активне ставлення до політичного життя 

людина формує залежно від багатьох чинників. До них можемо віднести 

соціально-індивідні, статусні, статево-рольові, вікові, матеріально-статкові 

чинники, рівень освіченості, відповідні поведінкові навички. В однієї людини 

соціальні чи політичні негаразди можуть збуджувати зовнішню соціальну 

(політичну) активність, інша ж обирає шлях пасивної вербальної чи 

внутрішньої незгоди з політичними діями гравців політикуму. 

Соціально-психологічний підхід, до прибічників якого можна зарахувати Т. 

Адорно, Ґ. Айзенка, А. Кемпбела, Ф. Конверса, Г. Олпорта, Е. Фромма, С. 

Томкінса, характеризується: 

 По-перше, припущеннями, що певні політичні уподобання, 

настановлення та орієнтації зумовлюються усвідомленими чи 

неусвідомленими індивідуально-психологічними характеристиками. 

(Про це влучно писав Г. Олпорт у книзі "Особистість у психології": 

"Існує лише кілька – можливо, з півдюжини – принципових цінностей, 

орієнтуючись на які я приймаю рішення... Майже кожне рішення 

обумовлене однією з цих цінностей" ). 

 По-друге, на прихильність до певної політико-ідеологічної течії впливає 

понятійна простота чи складність когнітивного стилю людини. 

(Складність цього стилю характеризує людей, спроможних бачити 

більше різних відтінків у політико-ідеологічних позиціях, простота ж 

характеризує людей негнучких, догматичних, які важко сприймають 

нове). 

 По-третє, існує зв’язок між політико-ідеологічними уподобаннями і 

домінуючим емоційним настроєм людини (за С. Томкінсом, "від того, як 

людина навчається відчувати самого себе й інших людей, залежить її 

загальний ідеологічний вибір"). 

 По-четверте, основним фактором формування, структурування 

політичних орієнтацій і позицій стосовно певного політико-

ідеологічного об’єкта є емоційна прихильність до тієї чи іншої 

політичної партії (А. Кемпбел називає її партійною ідентифікацією). 



Важливою інновацією цього підходу є трансляція особистісно-психологічних 

чи соціально-психологічних чинників на сферу політики, на політичний 

(електоральний) вибір. Ось як про ці чинники говорив А. Кемпбел: "Партійний 

вибір, який робить індивідуальний виборець, безпосередньо залежить від сили 

і спрямованості елементів, котрі становлять поле психологічних сил; до речі, 

елементи ми визначаємо як настановлення щодо сприйманих виборцем 

об’єктів національної політики" (під останніми автор розумів політичні 

партії) . 

Отже, всі перелічені підходи до дослідження феномена електоральної 

поведінки – і раціонально-інструментальний в контексті політико-ідеологічної 

ідентифікації; і соціологічний в контексті соціальної, регіональної, статусної, 

гендерної тощо ідентифікації; і соціально-психологічний в контексті дії 

особистісно-психологічних факторів (неусвідомлені мотиви, настрій, 

когнітивна складність/простота), і навіть маніпулятивний підхід в контексті 

ситуаційної/надситуаційної ідентифікації – так чи інакше пояснюючи 

електоральну поведінку, торкаються питань впливу на неї механізму партійної 

ідентифікації. 

Партійна ідентифікація як суспільний феномен виконує дві важливі 

функції, а саме: 

 сприяє мобілізації прихильників, членів партії, залучаючи їх до певних 

дій, 

 виконує функції легітимації чинного режиму, впливає на його 

стабільність. 

Партійна ідентифікація виступає свого роду маркером, що обумовлює думки, 

дії, настанови політично активних виборців. Вона є ніби екраном, через який 

відфільтровується інформація щодо кандидатів і партій, що суттєво впливає 

не тільки на електоральний вибір, а й на стійкість політичних поглядів. З 

іншого боку, для неактивного виборця зі слабо відрефлексованими 

політичними орієнтирами і цінностями партійна ідентифікація служить чи не 

єдиним мотиватором електорального вибору. 

Невміння значної частини виборців пристосуватися до нових умов 

політичного життя пояснюється, на думку В. Розенбаума, як стійкістю 

первинної політичної соціалізації, так і, як уже зазначалося, невисоким рівнем 

політичної культури. Електоральну поведінку, як і будь-яку іншу, можна 

коригувати, залучаючи людей до інституцій громадянського суспільства 

(громадських організацій, аналітичних центрів тощо). 

Таке активне формування певних орієнтацій в рамках нової політичної 

культури сприятиме формуванню цілісної партійної (політичної) 

ідентичності. Адже людині, крім задоволення вітальних потреб, для 



внутрішньої гармонії важлива життєва самореалізація і самоствердження. 

Ідентифікація з іншими в електораті одного кандидата може бути одним із 

методів цієї самореалізації. 

Таким чином, перед вітчизняними політичними психологами розкривається 

значний простір для дослідження соціально-психологічної сутності цілої 

низки проблем, пов’язаних з низькою довірою до політичних партій, 

недостатнім рівнем їх мобілізаційних впливів, неактуалізованістю соціально-

особистісних чинників, які визначають зацікавленість в політико-ідеологічній 

анґажованості "пересічного суб’єкта політики", і на формування яких мали б 

спрямувати свої інтелектуальні та дієві сили структури громадянського 

суспільства. 

 

 

 

 

 


