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1. Поняття суспільних відносин
Життя людини у суспільстві видається цілковито

«природним»: люди народжуються, зростають, розви-
ваються та діють серед собі подібних, зазвичай розу-
міючи й передбачаючи поведінку одне одного.
Прищеплення соціальних звичок починається з ранньо-
го дитинства і триває протягом усього життя, ми
заучуємо правила спілкування та поводження, приму-
шуючи один одного дотримуватися певних соціальних
норм, щоб підтримувати своє соціальне середовище у
стабільному, передбачуваному стані. Збудований таким
чином світ відносин, взаємодій та цінностей нази-
вається суспільними відносинами.

Суспільні відносини – це різноманітні зв’язки, що
виникають між людьми та соціальними спільностями
(групами, націями, класами) у процесі економічного,
соціального, політичного, культурного життя та
діяльності. Як справедливо відзначав П. Сорокін,
суспільство – не лише сукупність кількох одиниць, але
й передбачає, що ці одиниці не ізольовані одна від одної,
а взаємодіють між собою, тобто здійснюють одна на
одну той чи інший вплив, стикаються одна з одною та
мають між собою той чи інший зв’язок*.

Справді, якщо придивитися до людського життя, то
ми побачимо людей, що живуть пліч-опліч, між ними
виникають тисячі процесів взаємодії, причому ця
взаємодія має психічний характер, а саме: відбувається
обмін ідеями (релігійними, науковими, художніми
образами, житейською мудрістю та ін); здійснюється
обмін вольовими імпульсами (люди об’єднуються в
групи з метою досягнення власних цілей – комерційних,
господарчих, наукових, доброчинних тощо); має місце
обмін почуттями (на основі поваги, лобові, співпере-
живання, ненависті та ін.).

«Людське суспільство, – як дотепно підкреслював
П. Сорокін, – схоже на море, що хвилюється і в якому
окремі люди, подібно хвилям, оточені собі подібними,
постійно зіштовхуються одна з одною, виникають,
зростають та зникають, а море – суспільство – вічно
бурлить, хвилюється і не вщухає»**.

Суспільні відносини пронизують усі сфери життя
суспільства: політичну, економічну, соціальну та
духовну. В основу їх покладено індивідуальні, групові
та громадські інтереси й потреби людей.

Суб’єктами суспільних відносин є індивіди та
соціальні спільноти. При цьому слід усвідомлювати
подвійну природу суспільних відносин: з одного боку,
будь-яка суспільна акція здійснюється людиною як
індивідуальністю, що має власний розум, почуття та во-
лю; з іншого – людина є особистістю, що займає певне
становище у суспільстві й виступає представником
певної соціальної групи (національної, етнічної, полі-
тичної, релігійної, класової тощо).

Тривалий час науковці сперечалися щодо характеру
суспільних відносин: суспільна взаємодія – це індиві-
дуальна справа людини чи групова? Тобто суспільні
відносини – це відносини індивідів чи спільнот?

Філософи по-різному розставляли акценти: дехто
наголошував на індивідуалізації суспільних відносин
(Т. Парсонс), дехто їх соціологізував (К. Маркс).
Сучасне розуміння характеру суспільних відносин
полягає в тому, що неможливо й неправильно абсолюти-
зувати якусь одну складову в процесі суспільної
взаємодії. Отже, суспільні відносини мають індиві-
дуально-соціальний характер. Адже, з одного боку, до
якої б спільноти не належав індивід, які б суспільні
обов’язки не виконував, він ніколи не перестає бути
собою; з іншого боку, незалежно від сили й характеру
індивідуальності людина завжди відбиває у своїй діяль-
ності цінності й потреби того соціального оточення, в
якому вона перебуває.

Існують різні підходи до класифікації суспільних
відносин. Залежно від предмету суспільні відносини по-
діляють на матеріальні (економічні, виробничі) та
ідеологічні (політичні, правові, моральні та ін.).
Марксизм визначив як провідні та визначальні саме
матеріальні відносини, що зумовлюються продуктив-
ними силами суспільства. А ідеологічні вважалися
похідними від матеріальних, що виникають на основі
останніх.

Залежно від характеру перебігу суспільні відносини
поділяють на антагоністичні та неантагоністичні. Перші
характеризуються різким протистоянням одних соціаль-
них груп іншим. Другі – гармонійним поєднанням
соціальних інтересів, взаєморозумінням та певним
рівнем соціальної злагоди.

Відповідно до сфери суспільного життя, в якій
розгортаються суспільні відносини, їх поділяють на:

III. СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ

1. Поняття суспільних відносин
2. Соціальні інститути

Очікувані результати:
♦ знати різновиди та структурні характеристики суспільних відносин;
♦ розуміти роль соціального впливу на індивіда та соціальну групу;
♦ використовувати критичне мислення для прийняття обміркованих та зважених рішень у

сфері суспільних відносин;
♦ аналізувати позитивні та негативні наслідки соціального впливу;
♦ характеризувати зв’язки, що виникають між людьми та соціальними спільнотами;
♦ оцінювати вплив суспільних відносин на самовиявлення особистості у суспільстві;
♦ скласти графічну структуру аргументації та перевірити її обґрунтованість.

*   Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество: Пер. с англ. – М. ; 1992. – С. 28.
** Там само. – С. 29.
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III. СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ

1) економічні, в основу яких покладено проблему
власності та обміну (виробничі, технологічні, відносини
розподілу та обміну); 2) політичні, що базуються на
проблемі влади (владні, національні та ін.); 3) соціальні,
які ґрунтуються на проблемі соціальної взаємодії
(соціально-групові, класові, етнічні, родинно-сімейні,
побутові, товариські); 4) духовні, в основу яких покла-
дено проблему цінностей (моральні, релігійні, наукові,
художньо-естетичні).

Класифікація суспільних відносин відповідно до
сфер суспільного життя є найуживанішою. Однак зали-
шається питання: які відносини є системотвірними або
визначальними? Тривалий час мислителі ламали списи
навколо цього питання. К. Маркс наголошував на про-
відній ролі економічних відносин; Г. Гегель – духовних;
Е. Дюркгейм – релігійних; З. Фрейд – сексуальних.
Проте тисячолітній досвід людства наштовхує на думку,
що немає простої однозначної відповіді на питання про
те, які відносини є визначальними. Історія свідчить, що
суспільні відносини у різних сферах життя мають тісні
взаємозв’язки і взаємовпливи. І зміни в одній сфері
суспільного життя неминуче тягнуть за собою зміни в
інших сферах. Свого часу гіперболізації виробничих
відносин у забезпеченні поступу суспільства (К. Маркс)
були протиставлені не менш переконливі аргументи
щодо важливої ролі духовних відносин (М. Вебер).

Отже суспільні відносини є комплексним явищем,
що характеризується наявністю взаємозалежних впли-
вів. Зміни, які відбуваються в одній з частин системи
суспільних відносин, впливають на інші частини
системи та мають опосередковані та віддалені наслідки.

У структурі будь-яких суспільних відносин можна
виділити такі компоненти:

♦ декілька суб’єктів;
♦ значущий для них об’єкт;
♦ потреби (відносини суб’єкт → об’єкт);
♦ інтереси (відносини суб’єкт ↔ суб’єкт);
♦ цінності (відносини між ідеалами взаємодіючих

суб’єктів).

Об’єктом є будь-яке матеріальне або духовне утво-
рення, унаслідок якого виникають відносини власності,
влади або престижу, суб’єктом – певним чином органі-
зована соціальна одиниця.

Підсумовуючи, можемо констатувати: 1) суспільні
відносини – це досить сталі і самостійні зв’язки між
індивідами та соціальними групами у процесі еконо-
мічного, соціального, політичного, культурного життя
та діяльності; 2) суспільні відносини мають індиві-
дуально-соціальний характер; 3) відповідно до сфер
суспільного життя суспільні відносини поділяють на
економічні, політичні, соціальні, духовні; 4) суспільні
відносини є системою, що має комплексний характер,
тобто в цій системі наявні взаємозалежні впливи;
5) структура суспільних відносин складається з п’яти
компонентів: суб’єкти, об’єкт, потреби, інтереси, цін-
ності.

2. Соціальні інститути
Соціальний інститут – це форма організації та регу-

лювання життя суспільства. За допомогою соціальних
інститутів упорядковуються відносини між людьми,

їхні діяльність та поведінка в суспільстві, забезпе-
чується сталість громадського життя. Вони є певною
сукупністю установ; соціальних норм і культурних
зразків, що визначають сталі форми соціальної пове-
дінки та дії; системою поведінки відповідно до цих
норм. Як правило, вирізняють п’ять основних груп
соціальних інститутів: 1) економічні (власність, розпо-
діл тощо); 2) політичні (держава, армія, суд, партії);
3) шлюбу та сім’ї; 4) виховні (школи, вузи тощо);
5) культури (театри, музеї та ін.). Усі соціальні інститути
здійснюють соціальну взаємодію та соціальний вплив
на особистість та соціальну групу. Інколи цей вплив
може бути позитивним та сприяє соціалізації
особистості, а інколи – негативним, що руйнує психіку
людини. Як відбувається соціальний вплив? Які законо-
мірності зумовлюють соціальну взаємодію та визна-
чають соціальний вплив? Як дізнатися, коли варто
сприйняти соціальний вплив, а коли опиратися йому?
Ось запитання, на які ми спробуємо відповісти.

Суспільні відносини неможливі без соціальної
взаємодії. Під нею розуміють процес, що передбачає
діяльність людей та здійснення соціального впливу.
Механізм соціальної взаємодії включає індивідів, що
виконують ті чи інші дії, які призводять до змін у со-
ціальній спільноті або в суспільстві загалом, вплив на
інших індивідів, що є наслідком змін, і нарешті зворотну
реакцію тих людей, що зазнали соціального впливу.

Соціальний вплив усюдисущий. Він здійснюється
скрізь та завжди. Це, так би мовити, невід’ємна скла-
дова частина соціального світу. Якщо людина прагне
досягти успіху в цьому світі, не зайвим буде навчитися
використовувати соціальний вплив, розпізнавати спро-
би стороннього впливу і вирішувати у кожній
конкретній ситуації – піддаватися йому чи відкинути
запропоноване із обуренням.

Пригадайте, в яких ситуаціях ви зазнавали со-
ціального впливу.

У процесі соціального впливу поведінка однієї лю-
дини або групи людей має на меті внесення змін у те,
як інша людина або група поводить себе, почуває себе
та думає про щось. Соціальний вплив здійснюється в
усіх сферах життя суспільства: в економічній, політич-
ній, соціальній та духовній. Реклама, політичні кампа-
нії, психотерапія, спілкування з друзями та сім’єю – усе
це є прикладами соціального впливу.

Загалом є два способи психічного впливу на
особистість: переконування та навіювання. Переко-
нування зазвичай ґрунтується на логіці та непохитних
доказах, навіювання полягає в безпосередньому при-
щепленні психічних станів, тобто ідей, почуттів та
відчуттів, не вимагаючи взагалі ніяких доказів та не
потребуючи логіки.

Залежно від умов та кількості людей, на яких нама-
гаються вплинути, вирізняють три види соціального
впливу: 1) міжособистісний; 2) вплив в умовах спеціаль-
но створеного середовища переконування; 3) за допо-
могою засобів масової інформації. В умовах
міжособистісного впливу один або кілька агентів
впливу вступають у безпосереднє спілкування з однією
або кількома «мішенями» впливу. Спеціально створене
середовище переконування передбачає наявність одного
агента впливу, що намагається змінити поведінку
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значної кількості людей. В умовах використання засобів
масової інформації знеособлене, неіндивідуалізоване
повідомлення поширюється за допомогою технічних
засобів, у такому разі кількість об’єктів впливу може
сягати мільйонів.

Методи вербування та обернення у віру, що вико-
ристовують різні релігійні секти, є наочним прикладом
могутньої стратегії впливу в умовах міжособистісної
взаємодії. Зовнішньо привабливі вербувальники переко-
нують молодих людей, як правило, перехідного віку,
приєднатися до релігійного співтовариства й стати його
повноправними членами. У релігійних співтовариствах
накопичений значний потенціал технік впливу –
підкріплення, формування в об’єкта впливу почуття
обов’язку по відношенню до товариства, безперервність
потоку переконуючих повідомлень, неослабний
контроль за фінансами тощо.

Яскравим прикладом спеціально створеного середо-
вища переконування є ефективне використання слів та
риторичних прийомів відомими ораторами, яким вдало-
ся спонукати до життя та очолити значні суспільні рухи.
До таких ораторів можна віднести Мартина Лютера
Кінга, Рональда Рейгана, Адольфа Гітлера та ін. Одні з
них закликали до позитивних зрушень у суспільстві,
інші – пропагували ідеї масової руйнації та масового
самогубства. «Палкий» Мартин Лютер Кінг та «тихоня»
Рональд Рейган обидва закликали до великих цілей,
підкреслювали свою «однорідність» з аудиторією,
промови обох були доступні за змістом та оптимістичні
за духом, обидва намагалися дати відчути аудиторії
свою щирість за допомогою голосу та виразу обличчя.
Адольф Гітлер проповідував ідеї масової руйнації за
допомогою схожих прийомів переконування, супрово-
джуючи свої послання інсценуваннями з великим по-
тенціалом емоційного впливу.

Наочним прикладом впливу засобів масової інфор-
мації є значний спад тютюнокуріння в 1960-х роках,
коли були оприлюднені дані про шкідливість нікотину.
Ще більш яскравим прикладом є той факт, що 30 %
усього дорослого населення продовжують палити, й
кожного дня тисячі людей прилучаються до цієї згубної
звички. Це відбувається тому, що рекламодавці ство-
рюють привабливі образи, які пов’язують тютюно-
куріння із здоров’ям, сексуальністю та особистою
свободою, у той же час й спонсорська підтримка тютю-
новими кампаніями різноманітних спортивних змагань
та культурних заходів закріплює ці позитивні асоціації.

Слід усвідомлювати, що спроби впливу не
обов’язково призводять до безпосередньої зміни пове-
дінки, проте вони можуть змінити переконання та
установки, тим самим готуючи ґрунт для подальших
змін у поведінці. Установкою називають оцінне ставлен-
ня до того чи того об’єкта. В установочну систему вхо-
дять п’ять компонентів: установка, переконання та
знання, афективні реакції (почуття), поведінкові наміри
й безпосередньо поведінка.

Установочні системи мають складну внутрішню
організацію: зміна одного компонента (наприклад,
установки) може спонукати до зміни будь-якого іншого
компонента (наприклад, поведінки). Приміром, зміни в
ставленні до будь-якого кандидата на державну посаду
можуть призвести до зміни в намірах за нього
проголосувати.

Установки є найбільш значущим компонентом
установочної системи. Вони здійснюють вплив на наші
думки та сприйняття, є стислими формулюваннями на-
ших точок зору, їх легко пригадати і застосовувати під
час прийняття рішень. Більше того, установки поряд з
іншими факторами впливають на самосприйняття
людини.

Яку роль, на вашу думку, відіграє соціальний вплив
у житті суспільства: позитивну чи негативну?

Соціальний вплив не завжди є засобом експлуатації,
але іноді він може використовуватися «майстрами
поступливості» з метою використання інших людей у
своїх егоїстичних цілях. Виникає важливе питання: як
протистояти небажаному соціальному впливу та
маніпуляціям суспільною свідомістю? Які здібності
знадобляться громадянинові, щоб уникнути подібних
махінацій? Відповідь очевидна – це уміння критично
мислити.

Критичне мислення – це наукове мислення,
сутність якого полягає в прийнятті ретельно обмірко-
ваних та зважених рішень стосовно довіри до будь-
якого твердження: чи мусимо ми його сприйняти, чи
відкинути або відкласти, а також ступінь упевненості, з
якою ми це робимо.

Критичне мислення означає не негативність суджень
або критику, а зважений розгляд різноманітних підходів
до проблеми, щоб приймати обґрунтовані судження та
рішення щодо неї. Критично мисляча людина нічого не
сприймає на віру. Отже критичне мислення – це
здібність й устремління оцінювати різні твердження та
робити об’єктивні висновки на основі добре обґрунто-
ваних доказів. Мета критичного мислення полягає у
встановленні об’єктивної істини.

Як ви вважаєте, чи є навчання критичному
мисленню нагальним у сучасних умовах?

Уміння критично мислити особливо важливо зараз,
коли в ЗМІ постійно відбувається масована і витончена
обробка суспільної свідомості, розгортаються підготов-
лені професіоналами широкомасштабні рекламні кам-
панії, в яких нас намагаються переконати не лише
придбати «цей сир», але й обрати саме «цього канди-
дата» на посаду депутата, мера, Президента тощо.
Сплативши сьогодні за несмачний сир, ми вільні завтра
його не купувати. Але обравши на посаду Президента
людину, від якої у значній мірі залежатиме наше життя
в найближчі роки, ми не зможемо його завтра пере-
обрати, та й, чесно кажучи, практично не в змозі контро-
лювати його діяльність. Тому такий вибір має бути
особливо ретельним і обґрунтованим.

Падіння моралі в суспільстві, що спостерігається
останнім часом, призводить до стрімкого зростання
дезінформації з метою використання інших людей у
своїх егоїстичних цілях. Часто нам намагаються «підсу-
нути» витончено упаковану неправду, що виглядає
доволі правдоподібно. Отже у наш час особливої
актуальності набуває необхідність відрізнити істину від
підробки, й постає проблема набуття навичок критич-
ного мислення.

Критичне мислення – це здатність ставити нові запи-
тання, випрацьовувати різноманітні аргументи, прийма-
ти незалежні та продумані рішення.

Люди, здатні критично мислити, ставлять собі такі
запитання:
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III. СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ

♦ У чому полягає проблема?
♦ До яких висновків дійшов автор щодо цієї проблеми?
♦ У чому полягають причини, що призвели його до

такого висновку? 
■ Будьте пильні щодо невідповідної аргументації

(через жаль, страх, неправильну обробку статис-
тичних даних та ін.), що може ввести вас в оману.

♦ Автор спирається на факти чи на погляди?
■ Факти можна перевірити.
■ Погляди перевірити неможливо, вони можуть ба-

зуватися на голослівних твердженнях.
♦ Автор виражає свої думки нейтрально чи емоційно?
■  Критично мисляча людина стежить за манерою

викладу, щоб побачити підґрунтя.

Щоб навчитися критично і правильно мислити,
необхідно вміти ставити продумані запитання. Гарний
спосіб почати думати над проблемою – це задавати
запитання. Правильно сформульоване, воно може допо-
могти людині зіставити факти і проаналізувати свої
думки. Наведемо кілька варіантів таких запитань.

Запитання загального характеру:
■ Що це означає?
■ Як зробити так, щоб...?
■ Навіщо це потрібно?
■ До чого це призведе?

Запитання для уточнення:
■ Що ви мали на увазі, сказавши...? 
■ У чому полягає основна думка? 
■ Як ... зв’язано з ... ? 
■ Не могли б ви висловити думку інакше? 
■ Уточніть, будь ласка, ви мали на увазі ... чи ...? 
■ Яке відношення має це до нашої проблеми/супе-

речки/розбіжностей? 
■ Маріє, підведіть, будь ласка, підсумок тому, що

сказав Олександр, своїми словами? ... Олександре,
ви це мали на увазі? 

■ Не могли б ви навести приклад? 
■ Чи може ... бути гарним прикладом для цього? 

Запитання, що перевіряють припущення:
■ Які Ви робите припущення? 
■ Які припущення робить Оксана? 
■ Що ми можемо припустити замість цього? 
■ Мені здалося, що ви припустили ... . Я вас пра-

вильно зрозумів? 
■ Усі ваші твердження ґрунтуються на припущенні ....

Чому б вам не засновувати їх на ... замість ... ? 
■ Ви припускаєте, що ... . Як ви можете оцінити

справедливість такого припущення? 
■ Чому хто-небудь може зробити такі припущення? 

Запитання, що перевіряють факти:
■ Поясніть, будь ласка, чому ви так вирішили? 
■ Як це можна прикласти до даної ситуації? 
■ Чи є причини сумніватися в цьому факті? 
■ Що б ви відповіли людині, яка стверджує, що ... ? 
■ Хто-небудь може навести факти, що підтверджують

цю точку зору? 
■ З якої причини ви дійшли цього висновку? 
■ Як ми можемо упевнитися, що це правда? 

Запитання, що перевіряють розуміння перспек-
тив:

■ Що ви цим припускаєте? 
■ Коли ви говорите ... , ви робите висновок ... ? 
■ Але якщо таке могло відбутися, що ще може тра-

питися внаслідок цього? Чому? 
■ На що може це вплинути? 
■ Чи відбудеться це неминуче, чи можливо/швидше

за усе відбудеться? 
■ Яка альтернатива? 

Запитання, що перевіряють зрозумілість задач:
■ Як ми можемо це знайти? 
■ Що це запитання передбачає? 
■ Чи можна спитати про це інакше? 
■ Можемо ми взагалі проминути це запитання? 
■ Запитання зрозуміле? Ми зрозуміли його? 
■ Важко чи легко відповісти на це запитання? Чому? 
■ Чи всі погоджуються, що запитання полягає саме в

цьому? 
■ На які інші запитання необхідно відповісти, перш

ніж думати над цим запитанням? 
■ Чому це запитання є необхідним? 
■ Це запитання є найбільш важливим, чи в ньому

приховане інше запитання? 
■ Чи бачите ви, як це може співвідноситися з ... ?

До продуманих запитань слід також віднести такі:
наведіть приклад; що відбулося б, якщо...; у чому поля-
гають сильні та слабкі сторони...; яким чином впливає
на...; поясніть, чому...; поясність, як...; чому важливо...;
який аргумент можна навести проти...; який є кращим
та чому...; чи погоджуєтеся ви із твердженням, що...; як,
на вашу думку, подивився б... на проблему...? та ін.

Характеристики людей, здатних критично
мислити:

♦ чесні перед собою;
♦ відкидають підтасування;
♦ переборюють плутанину;
♦ ставлять запитання;
♦ роблять власні висновки на підставі очевидних

фактів;
♦ слідкують за зв’язком між явищами;
♦ інтелектуально незалежні.

Дослідницькі навички, використовувані в критич-
ному мисленні:

♦ спостерігати – бачити і помічати властивості об’єкта;
♦ описувати – зазначати, як об’єкт виглядає;
♦ порівнювати – установлювати подібності й розбіж-

ності між об’єктами; оцінювати будь-що і
порівнювати з іншими речами;

♦ визначати – показувати чи доводити існування
об’єкта; розпізнавати об’єкт як конкретну річ;

♦ асоціювати – розумово установлювати зв’язок між
об’єктами; з’єднувати об’єкти за принципом їхньої
взаємодії;

♦ узагальнювати – робити висновки на основі наяв-
ної інформації чи фактів;

♦ прогнозувати – передбачати, що відбудеться в май-
бутньому; пророкувати будь-що;

♦ застосовувати – використовувати відповідно;
отримувати практичну користь від будь-чого.
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Роль критичного мислення полягає у тому, щоби
протистояти вірі, яка не піддається поясненню. Цей вид
мислення проявляється у двох напрямах: 1) орієнтація
на пошук правди; 2) розуміння різноманітності. Віра в
абсолютизм та ідеї, які не підлягають поясненню, є
негативними показниками критичного мислення.

Критичне мислення також включає оцінку самого
розумового процесу – перебігу розмірковувань, що при-
вели нас до висновків, або тих чинників, які ми враху-
вали під час прийняття рішення. Критичне мислення
передбачає свободу від психологічного захисту. Людині
інколи дуже важко визнавати свої помилки, і не тому,
що не вистачає інтелектуальних здібностей, а тому, що
спрацьовує психологічний захист. Така людина дуже
часто схильна відкидати або викривляти інформацію,
що не сумісна з її уявленнями щодо себе або навколиш-
нього світу. Отже нерозумна людина не та, яка не поми-
ляється, а та, яка не бажає помічати та виправляти свої
помилки.

Критичне мислення неможливо відокремити від
творчого. Як тільки-но ми починаємо аналізувати
проблему, то одразу будуємо гіпотези, шукаємо альтер-
нативні способи розв’язання тощо. А все це є актами
творчості. Отже точніше буде називати той тип мислен-
ня, якому слід навчитися сучасному громадянинові,
критичним творчим мисленням.

Критичні запитання особливо знадобляться громадя-
нину, коли до нього застосовуватимуть методи прямого
або непрямого впливу на поведінку. Слід усвідомлю-
вати, якщо ми дуже легко поступаємося на прохання
інших, ми стаємо вразливими для маніпуляцій з боку.
Незважаючи на це конформізм (зміна поведінки або
переконання відповідно до думки групи) виконує й
важливі особисті та суспільні функції, задовольняючи
потреби у передбачуваності, порядку і навіть у перетво-
реннях. Отже, відчуваючи на собі вплив, слід замисли-
тися, чи не є це спробою маніпуляції?

Не менш важливим стане у пригоді критичне
мислення, коли громадянин зіткнеться з таким явищем,
як підпорядкування. Підпорядкуванням називають ви-
конання чиїхось вимог, навіть якщо людина внутрішньо
не погоджується з тим, що робить. За допомогою лабо-
раторних експериментів С. Мілграм в 60-х рр. ХХ ст.
продемонстрував, що абсолютно нормальні (психічно)
люди здатні завдавати іншим людям біль за командою
авторитетної особи. Під виглядом проведення експери-
менту щодо з’ясування впливу покарання на процес
навчання професор Стенфордського університету
С. Мілграм хотів з’ясувати, як багато людей будуть
готові покарати так званого «поганого учня» електрич-
ним розрядом 450 В (що є занадто). Слід заспокоїти
читача: насправді учень жодних розрядів току не
отримував. Після проведення експерименту С. Мілграм,
не повідомляючи його результатів, попросив амери-
канських психіатрів спрогнозували відносну чисель-
ність таких «жорстоких громадян». Психіатри були
переконані, що таких людей буде не більше 4 %,
а насправді їх виявилося 62%.

Поміркуйте, які висновки можна зробити на
підставі експериментів С. Мілграма.

Інформація, отримана Мілграмом, судячи з усього,
свідчить про те, що люди готові поступитися багато
чим, аби тільки не виказувати непокору офіційній особі.

На перший погляд, результати експерименту можуть
видатися дивними й не досить значущими для гро-
мадського життя. Проте слід згадати, як ставляться
люди на роботі до начальників. Співробітники, які
отримали владу, найчастіше говорять або роблять те, що
є беззаперечно помилковим, проте підлеглі не вика-
зують великого бажання заперечувати їм. Навіть якщо
дехто відважиться поставити під сумнів рішення
начальства, то він, напевно, відчуватиме значне напру-
ження та хвилювання.

Іншим експериментом, який проводився з метою
з’ясувати можливості соціального впливу, був широко
відомий, дехто навіть сказав би – скандально відомий
експеримент Ф. Зімбардо із Стенфордського універси-
тету. Дослідник хотів визначити, чим зумовлюється
дегуманізація, що доволі часто спостерігається у в’язни-
цях. Що би сталося в тому разі, якби вдалося умовити
звичайних громадян виступити в ролі в’язнів та тюрем-
них наглядачів в експериментальній тюрмі, яка б у
всьому була схожа на справжню? Якби експеримен-
тальна в’язниця не продемонструвала картини нена-
висті та відчуження справжньої тюрми, це дозволило б
стверджувати, що головними складовими нетерплячої
тамтешньої атмосфери є індивідуальні особливості
наглядачів або в’язнів, або тих і тих одночасно. З іншого
боку, якби в експериментальній тюрмі спостерігалася
поведінка, що була б дуже схожа на ту, яка притаманна
справжній в’язниці, це дало б підстави стверджувати,
що визначальним чинником у створенні атмосфери
нетерплячості та ворожості є тюремне оточення.

Експеримент розпочався 14 серпня 1971 р. у США
(штат Каліфорнія). Одинадцять «наглядачів» та десять
«ув’язнених» були відібрані з числа 75 осіб, яких оціни-
ли як найбільш урівноважених (фізично та психічно),
зрілих та найменш схильних до антисоціальної пове-
дінки. Події, що розгорнулися в експериментальній
тюрмі, виявилися настільки неприємними й потенційно
небезпечними, що експеримент довелося завершити
вже через шість днів після його початку. Вже за два дні
у тюрмі спалахнуло насилля й піднявся бунт.
«Ув’язнені» зривали із себе одяг та ідентифікаційні но-
мери, лаялись на «наглядачів» та барикадувалися у
своїх камерах. «Наглядачі» жорстоко придушили бунт із
використанням вогнегасників, перетворили права
«ув’язнених» на привілеї, налаштовували їх один проти
одного й систематично  демонстрували свою владу.
Один із «в’язнів» вже через день після початку експе-
рименту почав виявляти доволі очевидні симптоми
нервового розладу (незв’язна мова, невимушені викри-
ки та плач), його довелося відпустити.

На четвертий день ще два «ув’язнених» були
відпущені на волю через наявні симптоми сильного
емоційного розладу; четвертий «ув’язнений» був звіль-
нений після того, як усе його тіло вкрилося висипкою
психосоматичного характеру. Згодом деякі «наглядачі»,
схоже, почали отримувати велику насолоду від своєї
влади. Цікавий факт, що застосування сили,
демонстрація влади з боку «наглядачів» з кожним днем
посилювалися, незважаючи на те, що опір «ув’язнених»
послаблювався, а згодом й взагалі припинився. Протя-
гом експерименту «наглядачі» все частіше почали
опосередковано демонструвати свою владу, наприклад
стукати кийком по руці або по інших предметах,
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ходити перевальцем або із викликом. «Ув’язнені»,
навпаки, почали сутулитися й ховати очі.

На яку думку вас наштовхує експеримент
Ф. Зімбардо?

Незважаючи на своє передчасне завершення, експе-
римент Ф. Зімбардо продемонстрував, що ситуації на-
силля та нетерплячості, властиві для атмосфери тюрми,
можуть виникати навіть тоді, коли в ролі тюремних
наглядачів та ув’язнених виступають нормальні та
законослухняні громадяни. Дегуманізація стосунків, що
спостерігалася в експериментальній тюрмі Стенфордсь-
кого університету, навряд чи може бути приписана
«злочинним нахилам» тих, хто брав у ньому участь.
Найбільш відповідним поясненням у цьому разі є те, що
поведінка учасників експерименту головним чином
зумовлювалася умовами тюрми. За власним висловлю-
ванням Ф. Зімбардо, його дослідження виявило
«здатність соціальних інститутів примушувати добро-
порядних людей здійснювати погані вчинки».

З урахуванням даних експериментальних дослід-
жень С. Мілграма та Ф. Зімбардо підкорення особам з
великим авторитетом пояснюється не як слабкість
характеру, а як наслідок впливу ситуаційних факторів.

Слід добре усвідомлювати, як діють ці ситуаційні
фактори та що змушує людей вчиняти майже злочинні
дії. Справа в тому, що авторитетним особам припи-

суються більша обізнаність і право віддавати розпоряд-
ження у незнайомих контекстах, що не мають жодних
підказок для правильної поведінки. Більше того,
«мішень впливу» може побоюватися, що буде не-
прийнята або виявиться посміховиськом в очах «автори-
тета». Підкорення владі відбувається ще й тому, що є
укоріненою звичкою, яка засвоюється упродовж
соціалізації. Для того щоб уникнути пастки підкорення,
ми постійно маємо ставити собі запитання: «Чому ми
підкорюємося?», переосмислювати ситуацію й учитися
відрізняти реальні авторитети від підроблених.

Отже соціальний вплив є невід’ємною складовою
життя суспільства. Він охоплює усі сфери: економічну,
політичну, соціальну та духовну. Соціальний вплив
здійснюється за допомогою соціальних інститутів. У
його процесі поведінка однієї людини має своїм наслід-
ком внесення змін у те, як інша людина (люди) поводить
себе, відчуває себе та думає про щось. Соціальний
вплив, з одного боку, може відігравати позитивну роль
у житті спільноти, роблячи життя передбачуваним і
улаштованим за правилами; з іншого боку, він може
стати небезпечною зброєю в руках безвідповідальних
політиків та керманичів суспільного життя, призводячи
до масових руйнацій та злочинних дій. Протистояти
небажаному соціальному впливу допоможуть навички
критичного мислення.
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Ξ Запитання і завдання Ξ
♦ Наведіть приклади суспільних відносин за сферами життя суспільства.
♦ Чому важливо враховувати індивідуально-соціальний характер суспільних відносин?
♦ Наведіть приклади взаємозалежних впливів у системі суспільних відносин.
♦ У чому виявляються позитивні та негативні риси соціального впливу?
♦ Яким чином можна опиратися небажаному соціальному впливу?
♦ Який висновок можна зробити, спираючись на результати експериментів С. Мілграма та Ф. Зімбардо?
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