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ВСТУП 

 

Політична психологія – відносно нова галузь психології, яка офіційно 

існує у межах соціальної психології. Прикладний напрям застосування 

політико-психологічних надбань є необхідним моментом у діяльності 

психолога-практика. Адже проблеми політичної соціалізації, формування 

політичної культури та політичної самосвідомості є необхідним компонентом 

виховання громадянськості. 

Основний зміст навчального курсу розрахований на студентів-психологів, 

які опановують цей курс за навчальними планами бакалаврів. Зміст 

навчального курсу включає у себе останні досягнення, теоретичні та 

експериментальні дані, присвячені вивченню питань з політичної психології. 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами основних 

теоретичних підходів до вивчення психологічних явищ і процесів, що 

супроводжують політичну діяльність, роз’яснення явищ політичної свідомості 

та політичної самосвідомості, одержання теоретичного підгрунття для 

складення уявлень про свою власну політичну свідомість, самосвідомість та 

ідентичність; надавання характеристик психологічним явищам, що викликають 

та супроводжують політичні процеси у суспільстві.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

знати:  

– структуру, проблематику, основні завдання, головні напрями досліджень 

у галузі політичної психології;  

– основні етапи становлення політичної психології як науково- 

психологічної дисципліни;  

– концепції та теорії західних і вітчизняних дослідників, що найбільше 

вплинули на розвиток політико-психологічної думки;  

уміти:  

– планувати емпіричні політико-психологічні дослідження;  
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– здійснювати аналіз поточних політичних подій і ситуацій у 

психологічному аспекті; 

– здійснювати пошук джерел і каналів інформації для розкриття певного 

питання у галузі політичної психології.  

Методичні матеріали містять завдання для семінарських занять з 

навчального курсу «Політична психологія», які, відповідно до програми 

вивчення навчальної дисципліни, передбачають самостійне опрацювання тем і 

термінів з кожної теми, підготовку відповідей на контрольні питання та 

завдання. 

Мета семінарських занять – закріплення теоретичних знань студентів у 

межах змісту тем, для яких заплановане самостійне опрацювання.  

Методи викладання та навчання: 

– лекції, семінарські заняття; 

– самостійне дослідження. 

Методи оцінювання 

Знання та вміння студентів оцінюються за допомогою: 

– презентації на семінарському занятті (кожному студенту відведено 

15 хвилин на презентацію та 5 – на запитання), критеріями оцінювання є: зміст, 

спосіб подачі матеріалу, оригінальність та інноваційність методів аналізу 

процесів, що розглядаються; 

– написання реферату (критеріями оцінювання є: актуальність змісту, 

самостійність виконання, аналітичні здібності, ступінь і форма узагальнення 

матеріалу, глибина критичних зауважень, різноманітність та обґрунтованість 

пропозицій щодо вдосконалення визначеної соціальної програми); 

– виконання самостійної роботи.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Кількість годин Форма 

контролю 

 Практич. 

заняття 

 

Самост. 

робота 

 

1 Політична психологія особистості 2 12 У, Т, СР 

2 Політична влада як об’єкт політичної 

психології 

2 12 У, Т, СР 

3 Політичне лідерство як 

психологічний феномен 

2 14 У, Т, СР 

4 Психологія політичного насильства 2 14 У, Т, СР 

Усього 10 68  

 

Усне опитування – У 

Тестування – Т 

Перевірка завдань для самостійної роботи – СР 
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Політична психологія особистості 

Мета: дослідити психологічні засади, які супроводжують особистість у 

процесі включення в політичну систему. 

План 

1. Сучасні теорії політичної соціалізації особистості.  

2. Чинники й етапи процесу політичної соціалізації, його основні функції 

і завдання. 

3. Проблема ідентифікаційних практик особистості в політичній 

психології. 

4. Основні завдання, типи та види процесів ідентифікації.  

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: політична соціалізація, політична ідентифікація, 

політична поведінка. 

Термін «політична соціалізація» був уведений у науковий обіг наприкінці 

XIX ст. американським соціологом Ф. Гідденсом і французьким 

соціопсихологом Г. Тардом. На їхню думку, цей термін мав застосовуватися 

стосовно «процесу розвитку соціальної природи людини». Існує кілька 

основних трактувань процесу політичної соціалізації. 

1. Класична або «Теорія підтримки» (Д. Істон, Дж. Денніс). Ідея 

психологічної підтримки влади з боку рядових громадян виводиться авторами 

концепції з психологічних основ. Людина надаватиме підтримку системі в 

зрілому віці у разі, якщо її відношення до системи було в дитинстві позитивно.  

2. Рольова теорія політики (Коєн, Раппопорт) – дуже близькі в розумінні 

сутності процесу політичної соціалізації до представників класичної теорії. На 

їхню думку, роль учасника політичного процесу зводиться до пасивного 

засвоєння ним наявних зразків. 

3. Психоаналітичний напрям (К. Юнг, Е. Фромм, Е. Еріксон) – головну 
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увагу приділяє дослідженню несвідомих мотивів політичної діяльності (формам 

політичного протесту, контркультурної поведінки), розуміючи політичну 

соціалізацію як прихований процес політизації людських почуттів і уявлень.  

4. «Гуманістична психологія» (А. Маслоу, К. Роджерс, С. Реншон) – 

протилежна «теорії підтримки» щодо сутності політичної соціалізації. 

Відправними для цього напряму є уявлення про особистість, як про таку, що 

вільно розвивається психологічно і виділення в ній емоційно-афективного 

компоненту як визначального чинника соціального розвитку.  

5. «Споживча» концепція політичної соціалізації (Х. Хіммельвайт, 

П. Данліві, Х. Кастеллс) – модель політичної соціалізації названа споживчою, 

щоб підкреслити подібність між ухваленням рішення під час придбання товару 

й ухваленням політичного рішення простим громадянином, наприклад, під час 

голосування за партію. На їхню думку, сьогодні саме характер, стиль 

споживання, а не виробнича діяльність визначають політичну свідомість і 

впливають на вибір політичних позицій.  

6. Група авторів, які працювали в руслі теорії «плюралізму» (Р. Даль, 

В. Харт), а також теорії «конфлікту» (М. Вебер, Г. Моска, У. Гуд) виводили 

сутність соціалізації з взаємодії влади й індивіда. Останній, на їхню думку, не є 

пасивним об’єктом впливу політичної системи: його активність і взаємодія з 

владою обумовлені інтересами, здатністю діяти усвідомлено, підтримкою 

етносу, класу, політичної партії, яку він може підтримувати.  

З урахуванням наведених точок політичну соціалізацію можна визначити 

як сукупність процесів становлення політичної свідомості і поводження 

особистості, прийняття і виконання політичних ролей, прояву політичної 

активності тощо.  

У політичній психології не існує єдиної точки зору стосовно проблеми 

стадій політичної соціалізації. Як одну з альтернатив можна запропонувати 

таку модель. 

1. Перший етап – віковий відрізок приблизно від 4 до 12 (16) років. Етап 

характеризується явною перевагою розвитку емоційних компонентів майбутніх 
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політичних настановлень і визначальним впливом на дитину батьків.  

2. Другий етап – віковий відрізок приблизно від 12 до 18 років – 

відрізняється формуванням в основному закінчених політичних настановлень. 

На цей факт впливає одержання індивідом юридичного права участі в 

політичній діяльності, а також формування визначеного типу світогляду 

завдяки навчанню і роботі.  

3. Третій етап – охоплює весь дорослий період життя людини. 

Відбувається або стабілізація політичних настанов, що сформувалися, або їхня 

трансформація під впливом життєвого досвіду індивіда і зовнішніх умов 

(стабільна–нестабільна ситуація).  

Функції політичної соціалізації: інформаційна, ціннісно-орієнтаційна, 

мотиваційна. 

Типи соціалізації 

1. Пряма – безпосереднє придбання політичних знань і настанов.  

2. Непряма або латентна – це свого роду проекція рис характеру, раннього 

дитячого досвіду, безпосереднього оточення особистості на сформовані 

політичні настанови.  

Моделі (типи) політичної соціалізації 

1. Гармонійна модель – формування позитивного ставлення до влади, 

правового порядку, традиційних інститутів. Психологічно нормальна взаємодія 

людини й інститутів влади, усвідомлення індивідом цивільних обов’язків.  

2. Гегемоністська модель – негативне ставлення індивіда до будь-якої 

соціальної і політичної систем, окрім своєї.  

3. Конфліктна модель – ціль політичної участі індивіда полягає в 

збереженні лояльності до своєї групи, підтримка її в боротьбі з політичними 

супротивниками.  

4. Плюралістична модель – формування високого рівня цивільної 

відповідальності, уявлень громадян про свої політичні інтереси, бажання брати 

участь у їхній реалізації. У наслідок цього громадяни стають прихильні до 

визначених політичних груп і можуть вільно змінювати свій вибір залежно від 
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результатів політики і ступеня реалізації своїх інтересів.  

Теоретичні підходи до проблеми ідентифікаційних практик особистості 

можна розділити на п’ять основних групп. 

1. Психоаналітичний підхід (Фрейд З., Адорно Т., Еріксон Е.). 

Прихильники цього підходу визначають споконвічний конфлікт між 

особистістю і суспільством, обумовлений першечерговим значенням у житті 

людини несвідомих імпульсів, що придушуються суспільством. Фрейд першим 

надав розгорнуту психологічну інтерпретацію міжгруповим відносинам і, 

зокрема, проблемі ототожнення індивіда з групою, тобто явища соціальної 

ідентичності. Фрейд З. пов’язував це явище з протиставленням любові до 

власної групи й агресії стосовно інших. Стверджуючи неминучість аутгрупової 

ворожості в будь-якій міжгруповій взаємодії, Фрейд інтерпретував її як 

головний засіб підтримки згуртованості і стабільності групи. Він пояснював 

ворожість індивіда до «чужих» і прихильність до «своїх» подвійністю 

емоційних відносин раннього дитинства, що переносяться на соціальну 

взаємодію: любов і агресія, що придушується до батька, трансформується в 

любов до лідера й агресивність до аутгрупи.  

2. Біхевіористський підхід (Шериф М., Кемпбелл Д.). Представники цього 

підходу розглядають процес ідентифікації як необхідний наслідок 

міжгрупового конфлікту. Відповідно до теорії міжгрупового конфлікту, 

реальний конфлікт інтересів між групами (актуальний, або такий, що існував у 

минулому, або передбачуваний у майбутньому) обумовлює відчуття 

конкуренції і очікування реальної загрози з боку іншої групи. Реальна загроза 

обумовлює: 1) ворожість окремих членів групи до джерела погрози; 

2) збільшення внутрішньогрупової солідарності; 3) більш повне усвідомлення 

індивідом своєї групової приналежності; 4) збільшення міцності кордонів 

групового членства; 5) зменшення ступеня відхилення індивідів від виконання 

групових норм; 6) збільшення міри покарання за порушення цих норм аж до 

вигнання порушників із групи.  
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3. Когнітивістський підхід (Таджфел Г.). Прихильники цього підходу 

розробили «теорію соціальної ідентичності». Центральна теза теорії полягає в 

тому, що в соціальної групи існує потреба створювати позитивно оцінювані 

відмінності від інших груп, щоб забезпечити своїм членам позитивні 

самооцінки, тому що особистість схильна визначати себе в термінах своєї 

приналежності до соціальної групи. Соціальне порівняння саме по собі є 

достатнім для виникнення упередженості стосовно іншої групи. Вихід може 

бути знайдений з огляду на те положення, що пересічне членство індивіда в 

різних групах ефективно нейтралізує диференціацію, пом’якшує конфлікти між 

конкуруючими структурами.  

4. Діяльний підхід (Агєєв В.). Процес ідентифікації індивіда з групою – не 

спонтанна, споконвічна характеристика, а залежна величина, обумовлена 

структурою міжгрупової діяльності. Кінцева виразність феномену ідентичності 

залежить від ряду соціальних чинників. Це – ступінь законності статусних 

розходжень між групами, приналежність до більшості або меншості, специфіка 

форм організації міжгрупової взаємодії (конкуренція або кооперація). 

Інтегративні і диференціальні процеси в міжгруповій взаємодії існують 

одночасно, і в нормальних умовах урівноважують один одного. 

Диференціюючи міжгрупові процеси, відповідальні за створення соціальної 

ідентичності групи, її об’єктивних відмінностей від інших. Інтегративні групові 

процеси, навпаки, покликані охороняти групу від ізоляції і самоізоляції, вони 

забезпечують обмін соціокультурним досвідом.  

5. Символічний інтеракціонізм (Мід Дж., Хабермас Ю.). Людина від 

народження не має ідентичності, остання виникає як результат її соціального 

досвіду, взаємодії з іншими людьми. Акцент робиться на соціальній 

обумовленості ідентичності: вона виникає тільки за умови залучення індивіда 

до соціальної групи, у спілкуванні із членами цієї групи. При цьому виняткове 

значення надається символічній комунікації – вербальній і невербальній. З 

одного боку, суспільство визначає ідентичність індивіда, задаючи норми і 

закони його існування; з іншого боку, індивід задає власне оточення щодо 
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вибору цілей, цінностей і потреб. Можливі ситуації, коли людина постає перед 

проблемою: досягти сприйняття себе як взаємозалежного цілого. Такі ситуації 

виникають, коли людина знаходиться між різними соціальними групами, що 

мають різні норми і ціннісні орієнтації. У такому разі можуть виникнути дві 

різні ідентичності. За Ю. Хабермасом, вертикальний вимір ідентичності – 

«особистісна ідентичність» – забезпечує цілісність історії життя людини. 

Горизонтальний вимір ідентичності – «соціальна ідентичність» – забезпечує 

можливість виконувати різні вимоги всіх рольових систем, до яких належить 

людина. «Я-ідентичність» виникає в балансі між особистісною і соціальною 

ідентичностями. Установлення і підтримання цього балансу відбувається за 

допомогою технік взаємодії, серед яких виняткове значення приділяється мові. 

У взаємодії людина проясняє свою ідентичність, прагнучи відповідати 

нормативним очікуванням партнера. Водночас, людина прагне до вираження 

своєї неповторності.  

У політичній психології прийнято виокремлювати чотири основні види 

ідентичності. 

1. Соціальна – типізація особистості іншими людьми за атрибутами 

соціальної групи, до якої вона належить. З іншого боку, соціальна ідентичність 

– це усвідомлення, відчуття, переживання своєї приналежності до різних 

соціальних спільнот – таких як мала група, клас, родина, територіальна 

спільність і т. д. Соціальну ідентифікацію як процес, можна визначити як 

несуворе самовизначення індивідів у соціально-груповому просторі щодо 

різноманітних спільнот, як «своїх», так і «несвоїх».  

2. Етнічна – ідентифікація, звернена до минулого, утілена в культурній 

традиції індивіда або групи і така що є системою координат у період кризи 

інших форм ідентичностей.  

3. Особиста – індивідуальні ознаки людини (як біологічні ознаки людини, 

так і унікальна комбінація фактів і дат історії її життя).  

4. «Я-ідентичність» – суб’єктивне відчуття індивідом своєї життєвої 

ситуації і своєї своєрідності. Тісно пов’язаним з «Я-ідентичністю» є процес 
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самоідентифікації – самооцінка власних особистісних властивостей і потенцій 

як діяльного суб’єкта, як уявляється індивідові в його власній самосвідомості і 

сприйнятті інших, насамперед з боку референтних груп.  

Типи ідентичності 

1. Передчасна ідентичність – її елементи формуються відносно рано в 

житті, не завдяки самостійному пошуку і вибору, а переважно, внаслідок 

ідентифікації з батьками або іншими поважними людьми. Прийняті таким 

чином цілі, цінності і переконання можуть бути подібними до батьківських або 

відбивати очікування батьків.  

2. Мораторій (криза ідентичності) – виник конфлікт між сформованою до 

даного моменту конфігурацією елементів ідентичності з відповідним їй 

способом «вписування» у навколишній світ і соціальну нішу існування, що 

змінилася. У такій ситуації людина постійно перебуває у стані пошуку 

інформації, корисної для подолання кризи.  

3 Досягнута ідентичність – ций статус має людина, яка пройшла період 

кризи і сформувала сукупність особистісно значимих для неї цілей, цінностей і 

переконань. Така людина знає, хто вона і чого вона хоче. Свої цілі, цінності і 

переконання вона переживає як особистісно значущі та які забезпечують її 

почуття спрямованості і свідомості життя.  

4. Дифузійна ідентичність – відсутність стійких цілей, цінностей і 

переконань людини, нездатність вирішити кризові ситуації. За відсутності 

ясного почуття ідентичності люди переживають ряд негативних станів – 

песимізм, ненаправлену злість, відчуження, тривогу.  

Функції соціальної ідентичності 

1. З боку індивіда – реалізація базисних потреб приналежності до групи, 

забезпечення захисту, можливостей самореалізації, оцінки іншими і впливу на 

групу (суспільство).  

2. З боку суспільства – включення індивідів у систему соціальних 

взаємозв’язків і взаємин.  

До об’єктів соціальної ідентифікації можуть бути віднесені різноманітні 
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мінімальні групи, що можуть бути класифіковані за декількома підставами:  

– первиннні (родина, найближче дружнє оточення);  

– групи контактного спілкування (товариші по роботі);  

– символічні співтовариства (моє покоління або політичні однодумці); 

– примордіальні співтовариства (етнонаціональні групи); 

– «модерні» співтовариства (спільності тієї ж політичної орієнтації або 

такі, що поділяють аналогічні цінності і погляди). 

Завдання до самостійної роботи 

1. Дослідити і законспектувати питання. 

– Основні фактори, що впливають на політичну соціалізацію молодого 

покоління в сучасній Україні. 

– Основні концепції політичної поведінки. 

– Політичне відчуження. 

Контрольні питання 

1. Механізми, стадії, агенти політичної соціалізації. 

2. Особливості політичних орієнтацій громадян, їх значення. 

3. Політична самосвідомість і менталітет. 

4. Поняття про політичну культуру. 

Література: [1–12].  

 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Політична влада як об’єкт політичної психології 

Мета: дослідити і описати психологічні механізми політичної влади, її 

легітимність і мотивацію. 

План 

1. Психологія влади: генезис і основні види прояву.  

2. Джерела влади.  

3. Психологічні ознаки легітимності влади.  

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: політична влада, психологічні механізми політичної 
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влади, мотив влади, легітимність влади. 

У політичній психології влада розглядається як самоцінність. При цьому 

особлива увага приділяється пов’язаним з володінням владою позитивним 

емоційним переживанням. Предметом психологічного аналізу є не владні 

відносини, а скоріше їхні суб’єктивні аспекти – сприйняття інститутів влади, 

настанови стосовно владних фігур, адекватність усвідомлення ступеня 

залежності від носіїв влади тощо. Але найбільш цікаве питання – це проблема 

психологічних механізмів влади.  

Психологія політичної влади – це закономірності, механізми, умови та 

чинники її утворення, а також її функціонування як інституту.  

У виявленні психологічних характеристик політичної влади склалося 

декілька підходів.  

1. Соціобіологічний підхід до проблеми влади. Основним відправним 

моментом цього підходу є припущення про уроджений характер прагнення до 

домінування. Джерела влади вбачаються в біологічних структурах людини.  

2. Компенсаторна концепція влади. Її фундатором є А. Адлер, що 

пов’язав прагнення особистості до домінування зі спробами перебороти 

реальну або уявну неповноцінність. При цьому влада і все пов’язане з нею є 

засобом підвищення у власних очах власної значущості, подолання заниженої 

самооцінки. Закріплені в підсвідомості переживання дитинства, пов’язані з 

приниженнями, образами з боку найближчого соціального оточення 

(ровесників), трансформуються згодом у пошук способів гіперкомпенсаторного 

самоствердження. Прагнення будь-якою ціною «розширити свою особистість», 

унаслідок чого людина почуває себе чи ледве не Богом, називається 

«психічною інфляцією». У структурі особистості відбувається роздвоєння: з 

одного боку, уявне «Я-грандіозне», спрямоване на визначений соціальний 

успіх, і, з іншого боку – «Я-реальне», мізерне, охоплене почуттям образи і 

страху. Успішність «помсти минулому» вимагає постійних підкріплень у 

вигляді відокремлення себе на тлі інших. Звідси – інтенсивне енергетичне 

забезпечення досягнення успіху. Водночас, позначені тенденції 
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супроводжуються гострим почуттям страху втратити підкріплення реального, а 

не ілюзорного успіху. Інтенсивне і тривале енергетичне забезпечення 

різноспрямованої активності роздвоєного «Я» обумовлює емоційне 

виснаження і може спричинити поведінковий вибух – деструктивну 

агресивність, спрямовану на ззовні або на самого себе.  

3. Поліпотребнісний підхід до мотивації влади. Засновником є російський 

дослідник С. Каверін. На його думку, потреба влади – синдром п’яти базових 

потреб: волі (влада використовується для досягнення безпеки), гедоністичної 

(влада – засіб задоволення матеріальних потреб), самоствердження (через 

владу досягаються престиж, повага, визнання), самовираження (влада як 

досягнення значущих результатів, гра, змагання), потреби бути особистістю 

(через володіння владою реалізується прагнення зробити щось для інших, а не 

тільки для себе). З урахуванням цього С. Каверіним розроблена оригінальна 

типологія людей на підставі з потреб, що переважаютьє у структурі мотивації 

влади.  

 

4. Оригінальну концепцію «аддикції влади» запропонували російські 

дослідники В. Міневич і С. Рожков. Вони вважають, що під час виконання 

будь-якої діяльності, тим більше значної, в організмі людини виробляються 

гормони, подібні за дією до наркотиків, що надають людині позитивні емоції. 

Політика пов’язана як з високими витратами енергії, так і з величезними 

можливостями для задоволення потреб влади, самореалізації і відповідних 

емоційних станів, що викликають відповідні біологічні процеси. Ставши 

політиком, людина з визначеними психічними особливостями може звикнути 

Домінуюча потреба Тип особистості 

Потреба у волі Нонконформіст 

Гедоністична потреба Конформіст 

Потреба у самоствердженні Диктатор 

Потреба в самовираженні Авантюрист 

Потреба бути особистістю Демократ 
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одержувати подібне «підживлення» і після визначеного моменту «сідає на 

політичну голку». Відповідно, для одержання задоволення потрібно все більше 

влади, шанування, більші грандіозні політичні проекти.  

З огляду політичної психології, політико-владні відносини можна 

визначити як взаємодію мотивацій суб’єкта й об’єкта влади. Тоді 

психологічним механізмом здійснення влади є різноманітний вплив на мотиви 

підвладних, стимулювання в них наявних спонуканнь або, навпаки, 

перешкоджання їхньому проявові.  

У психологічній літературі найбільш розповсюдженою є класифікація 

джерел влади, що запропонована Д. Френчем, Б. Рейнвейном і Д. Картрайтом.  

1. Влада винагороди (поводження людей визначатиметь очікуванням 

позитивного закріплення їхніх дій).  

2. Влада примусу (збереження мотивації, що не відповідає владній волі, 

призводить до санкцій різного виду).  

3. Влада еталону /referent power/ (суб’єкт влади є прикладом, з яким 

підвладні ідентифікують себе).  

4. Влада знавця (експерта) (переконання громадян у важливості знань 

суб’єкта влади для здійснення заданих цілей).  

5. Влада інформаційна (володіння інформацією, що змушує об’єкт влади 

переосмислювати наслідки реалізації своєї наявної мотивації).  

6. Нормативна влада /legitimate power/ (переконаність у праві на 

здійснення влади).  

Мотив влади – це психологічна потреба, що визначає прагнення до 

влади. Мотив влади зводиться до потреби в домінуванні, впливі, у відчутті 

своєї переваги. Як найважливіше джерело мотивації до влади є її 

інструментальна функція тобто влада як інструмент. За допомогою влади 

полегшується досягнення безпеки (у різних проявах – від можливості 

використовувати силу для впливу на інші до депутатської недоторканності). На 

думку американського психолога Д. Макклеланда, мотив влади має два 

вектори. Якщо перший можна позначити як «влада для» (щоб панувати над 
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іншими), то другий – як «влада від» (забезпечити власну волю).  

Легітимність влади – це ступінь згоди між керуючими і керованими 

соціальними суб’єктами. Легітимність влади з огляду психології є 

суб’єктивною законністю – самі люди, а не тільки відповідні юридичні, 

церковні або міжнародні інститути визнають право цієї влади керувати. 

Легітимність – це визнання громадянами правомочності влади, обґрунтованості 

її претензій на панування над ними, внутрішня згода підкорятися. Легітимність 

і легальність не збігаються, оскільки мають різну природу. Якщо легальність 

відбиває формальний момент відповідності влади правовим нормам, то 

легітимність є за своєю сутністю саме психологічною характеристикою.  

Отже, легітимність – це факт свідомості людей. Згода з цілями, яких 

прагне досягти влади, означає хоча б часткову ідентифікацію людей із самою 

владою. Оскільки держава зацікавлена, щоб громадяни ідентифікувалися з нею 

і вважали, що вона виражає їхні інтереси, вона прагне декларувати популярні і 

зрозумілі для людей цілі, внутрішній зміст яких найчастіше визначається 

специфікою політичної культури суспільства.  

За М. Вебером виділяють три види легітимності. 

1. Традиційну – в її основу покладено звичку, прагнення до сталості, 

консерватизм, почасти конформізм, традиційну соціальну дію (робити як усі). 

За традиційної легітимності нове здобуває значимість тільки через посилання 

на авторитет минулого. 

2. Легально-раціональну – влада виникає з переконання в тому, що 

необхідно підкорятися вказівкам людей і інститутів, вибраних відповідно до 

раціональних правил.  

3. Харизматичну – владі підкоряються через те, що приписують її носіям 

неповсякденні якості: великого вчителя, героя, пророка тощо. Основою 

утримання влади поряд з «таємницею» і «авторитетом» є «чудо».  

Серед сучасних підходів до легітимності найбільш відома концепція 

Д. Істона. Він запропонував виділяти три типи правомочності. 

1. Ідеологічна легітимність випливає з того, що громадянин розділяє 
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цінності, які виражає влада. Підпорядкування владі, власне, виявляється 

реалізацією власних переконань.  

2. Структурна легітимність пов’язана зі схваленням принципів, норм, 

механізмів функціонування влади безвідносно до політики, що проводиться 

нею.  

3. Персональна легітимність ґрунтується на довірі до політичних лідерів, 

що уособлюють владу, високій оцінці їх особистісних і політичних якостей 

(тобто фактично на авторитеті).  

Чинники легітимності політичної влади  

1. Звичка людей до визначеного типу влади, до традиційних ритуалів і 

атрибутики.  

2. Час – тривалий термін існування системи. Для надання факту 

«тривалості» влади у свідомості громадян слугують численні ритуали.  

3. Віра в сакральний характер існуючих інститутів.  

4. Успіх – ефективність режиму прямо пропорційна його легітимності у 

свідомості громадян.  

5. Асоціація влади з національними силами.  

Чинники, що зменшують легітимність влади  

1. Ціннісний дисонанс еліти і мас.  

2. Зниження авторитету правлячої еліти.  

3. Відчуження громадян від влади, відсутність можливості виразити свої 

інтереси.  

4. Неефективність влади, невиконання нею своїх обов’язків  

5. Активізація протистояння відкритої і латентної опозиції, боротьба 

різних елітарних угруповань. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Дослідити і законспектувати питання. 

– Теоретичні підходи до феномену авторитарності та авторитаризму. 

– Психологія демократії. 

– Психологічні чинники делегітимізації влади.  
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– Психологія зловживання владою. 

Контрольні питання 

1. Основні концепції політичної влади.  

2. Психологічна характеристика політичної влади.  

3. Мотивація влади.  

4. Ресурси влади.  

5. Способи та чинники легітимізації влади.  

Література: [1–12]. 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема. Політичне лідерство як психологічний феномен 

Мета: проаналізувати психологічні аспекти функціонування політичного 

лідера. 

План 

1. Теоретичні засади вивчення політичного лідерства.  

2. Психологічна природа політичного лідерства. 

3. Політичні лідери: сприйняття особи та сприйняття іміджу.  

Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: політичне лідерство, атрибути лідерства, імідж 

лідера. 

Політичне лідерство – раціонально-вольовий та ірраціонально-

інстинктивний феномен політичної поведінки. Політичний лідер – найбільш 

авторитетна особа, яка наділена персоніфікованими здібностями соціально-

психологічного контролю та впливу; особа, за якою певна група людей визнає 

право на специфічну організаторську, ідеологічну і управлінську роль.  

Одним із засновників політико-психологічного підходу до вивчення 

проблеми лідерства вважають американського вченого Г. Лассуела, що разом з 

Ч. Мерріамом, Б. Скінером і У. Уайтом належить до так званої чикагської 

психологічної школи політики. 

Психопатологічна типологія лідерства Г. Лассуела – залежно від 



 

23 

функції, що виконує або прагне виконувати той або інший політичний лідер, 

розрізняються такі типи. 

1. Агітатор – поширення своєї агітації і спілкування з громадянами. 

Вони цінують риторику, живуть заради того, щоб бути поміченими, щоб 

провокувати і принижувати опонентів. Для них є цінністю емоційний відгук 

аудиторії. 

2. Адміністратор – фокусує свою увагу на маніпуляції визначеною 

групою, демонструючи безсторонній інтерес до завдань організації. Вони 

далекі від абстракції, холоднокровні й афективно збалансовані. 

3. Теоретики – їх привваблюють віддалені цілі. Розгляд різних ідей є для 

них самоціллю, що дещо віддаляє їх від послідовників. 

Досить відомою є також концепція лідерства так званої франфурктської 

школи, представники якої досліджували феномен авторитарної особистості 

(Т. Адорно, Е. Фромм, Г. Маркузе, Х. Арендт). 

У науковій традиції цих двох шкіл, незважаючи на розходження між 

ними, критерієм вираження сутності феномена політичного лідерства 

вважається прагнення до влади. Уважають, що від усієї маси громадян у будь-

якому суспільстві є 7–8 % тих, хто «хворий владою», бажає володіти нею. Для 

них влади ніколи не буває багато; влада дає їм не тільки переваги над іншими, 

але й особисте задоволення. 

Теорії взаємодії–чекання (М. Еванс, Ф. Фідлер, Дж. Хемфілд) 

розглядають три основні перемінні: дії, взаємодію і настрої. Це припускає, що 

посилення взаємодії та участь у спільній діяльності пов’язані з посиленням 

почуття взаємної симпатії, і з внесенням більшої визначеності в групові норми. 

Лідер у цій теорії визначається як ініціатор взаємодії. Зокрема, уважається, що 

«лідерське поводження» залежить від вимог конкретної ситуації. Наприклад, 

«орієнтований на роботу» лідер буде ефективний у крайніх ситуаціях (занадто 

легка або занадто важка робота). Лідер, орієнтований «на взаємини», зазвичай 

ефективний у рішенні «помірних», «проміжних» проблем. 
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Гуманістичні теорії (Д. Мак Грегор, Р. Лікерт, Р. Блайк) головним 

уважають розвиток ефективної організації. На думку представників цієї теорії, 

людина за своєю природою – «істота мотивована», а організація, за своєю 

природою, завжди структурована і контрольована. Основною функцією лідера є 

модифікація організації для забезпечення волі індивідів і реалізації їхнього 

мотиваційного потенціалу та задоволення своїх нестатків – однак, з одночасним 

досягненням цілей організації.  

Одним з найважливіших питань природи політичного лідерства є 

невирішене досі питання про те, у якій сфері слід здійснювати пошук. Чи 

криється розгадка природи лідерства безпосередньо в особі політика, чи для її 

розуміння слід передусім досліджувати соціальний запит, електоральні 

переваги, тобто чинник середовища, контексту? Досі наголошується на 

чиннику особи, хоча чинник середовища також визнається. Розглянемо три 

компоненти лідерства: особу, середовище та їх взаємодію.  

Для розуміння природи лідерства необхідно з’ясувати, що є невід’ємними 

атрибутами лідерства. 

Перше – це особистісний компонент лідерства. Чи є лідер продуктом 

свого статусу або саме особа надає ролі лідера яскравості. Окрім ролі, 

дослідники звертають увагу на мотиваційно-потребову сферу.  

Основні потреби, що мотивують політичну поведінку лідерів:  

– потреба у владі;  

– потреба в контролі над подіями і людьми;  

– потреба в досягненні;  

– потреба в аффіліації.  

Основні складові (елементи) образу лідера: когнітивний, афективний і 

конативний (поведінковий). Суб’єктно він представлений: уявленням 

політичного лідера про себе самого; потребами і мотивами, що впливають на 

його політичну поведінку; системою політичних переконань; стилем прийняття 

політичних рішень; стилем міжособистісних стосунків; стійкістю до стресу. 

Безперечний інтерес для дослідників політичного лідерства становить 
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когнітивна сфера особистості. Те, як приймає лідер рішення у сфері 

міжнародної або внутрішньої політики, як веде торг зі своїми супротивниками і 

виходить з конфліктів – усі ці особливості поведінки лідера містяться в 

особливостях його когнітивних процесів, що мають індивідуальні особливості.  

Емоційна складова поведінки лідера вивчена значно менше, ніж 

когнітивна.  

Ще одним компонентом особи лідера є «Я-концепція» і самооцінка 

лідера. Я-концепція, тобто усвідомлення людиною, хто вона, має декілька 

аспектів. Найбільш суттєві з них це – образ «Я», самооцінка і соціальна 

орієнтація політичного лідера. Стоун У. вважає, що самооцінка – це позитивне 

почуття відносно себе, розуміючи її як самоповагу. Оффер Д. і Строзаер Ч. 

розглядають образ Я-політика, який відповідає «загальній сумі сприйнять, 

думок і почуттів людини стосовно себе». Ці сприйняття, думки і почуття 

можуть бути більш-менш чітко виражені в образі-Я, у якому Я розділено на 

шість різних, частин що тісно взаємодіють: фізичне Я, сексуальне Я, сімейне Я, 

соціальне Я, психологічне Я та те, що долає конфлікти Я.  

«Фізичне Я» – це уявлення політичного лідера про своє здоров’я і 

фізичну силу або слабкість. Політичний лідер має бути досить здоровим, щоб 

це не перешкоджало його діяльності. Щодо «сексуального Я», тобто уявлень 

політика про свої претензії і можливості в цій сфері, статистичні дані про те, як 

сексуальні переваги або сексуальна поведінка пов’язана з лідерськими 

здібностями, відсутні.  

«Сімейне Я» є дуже важливим елементом особи політика. Добре відомо, 

передусім, із психоаналізу, впливають стосунки в батьківській сім’ї на 

поведінку дорослої людини. Деякі політичні лідери долають ранні травми і 

конфлікти, інші – ні і, стаючи лідерами, переносять фрустрації зі свого 

дитинства на своє оточення в країні.  

Для людей, що знаходяться на вищих державних постах, дуже важливо 

мати здатність до спільної діяльності з іншими. Уявлення політика про цю 

якість відображені в «соціальному Я». Політичний лідер повинен навчитися 
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вести переговори і стимулювати своїх колег до прояву їх кращих якостей. Він 

має бути здатним використовувати навички міжособистісних стосунків для 

ефективної роботи з різними, іноді ворожими групами людей, з лідерами інших 

країн. 

«Психологічне Я» складають уявлення про свій внутрішній світ, фантазії, 

мрії, бажання, ілюзії, страхи, конфлікти – найважливіші аспекти життя 

політичного лідера. Фрейд З. говорив, що психопатологія – частина буденного 

життя. Як і у звичайних людей, у лідерів немає природженого імунітету від 

невротичних конфліктів, психологічних проблем, а іноді – і серйозніших форм 

психопатології, таких як психоз. Чи страждає політик від усвідомлення власних 

страхів або ставиться до цього спокійно або навіть з гумором – проявляється в 

його поведінці, особливо в періоди послаблення самоконтролю. 

«Долаюче конфлікти Я» – уявлення політичного лідера про свою 

здатність до творчого подолання конфліктів і знаходження нових рішень для 

старих проблем. Лідер повинен мати достатні знання та інтелект, щоб 

сприйняти проблему. Він має бути досить самовпевненим у прийнятті 

політичних рішень, щоб зуміти передати цю впевненість іншим. Інший аспект 

«долаючого конфлікти Я» – усвідомлення лідером своєї здатності до подолання 

стресів, пов’язаних з його роллю і діяльністю на посту, наприклад, глави 

держави.  

Стрес може призвести до важких симптомів, які найсерйозніше 

обмежують інтелектуальні і поведінкові можливості політичного лідера. Він 

може збільшувати жорсткість пізнавальних і розумових процесів в історично 

складні моменти, призводити до зниження гнучкості і самовладання, особливо 

тоді, коли вони потрібні. 

Важливим параметром порівняльного аналізу Я-концепції політичних 

лідерів є її складність. Під цим терміном Р. Зіллер і співавтори розуміють 

кількість аспектів Я, сприйманих політичним лідером, або ступінь 

диференціації Я-концепції. Зіллер в іншому своєму дослідженні, виявив, що 

люди з високою складністю Я-концепції мають тенденцію прагнути до 
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отримання більшої інформації перед прийняттям рішення, ніж ті, що мають 

низьку складність Я-концепції. Оскільки рівень складності Я-концепції 

пов’язаний з сприйняттям схожості з іншими людьми, то політики з високою 

складністю Я-концепції, імовірніше, сприймуть інформацію від інших. 

Політичні лідери з високою складністю Я-концепції мають тенденцію легше 

асимілювати як позитивну, так і негативну інформацію і таким чином реагувати 

на ситуацію на основі зворотного зв’язку, ніж лідери з низькою складністю Я-

концепції. Чим вища самооцінка у політиків, тим гірше вони реагують на 

ситуацію, тим нижче їх реактивність. Лідери з високою самооцінкою менше 

залежать від зовнішніх обставин, у них стабільніші внутрішні орієнтири, на 

яких вони й засновують свою самооцінку. Водночас, чим вища самооцінка у 

політиків, тим гірше вони реагують на ситуацію, тим нижча їх реактивність. 

Лідери з високою самооцінкою менш залежні від зовнішніх обставин, вони 

мають стабільніші внутрішні стандарти, на яких засновують свою самооцінку. 

Політичні діячі з низькою самооцінкою є більш залежними від інших 

людей і, отже, реактивнішими. Вони чутливі до зворотного зв’язку і змінюють 

свою самооцінку залежно від схвалення або несхвалення інших. Зіллер і його 

колеги запропонували типологію особи політичних лідерів на підставі 

дослідження самооцінки і складності Я-концепції.  

Перший тип складають лідери із суперечливою, на перший погляд, 

назвою – аполітичні політики. Це діячі з високою самооцінкою і високою 

складністю Я-концепції, які асимілюють нову інформацію, що стосується їх, 

без загрози для їх Я-концепції, але при цьому для їх реактивності існують 

серйозні обмеження. Вони почувають себе відірваними від інших і тому 

складно реагують на поведінку своїх послідовників або населення держави в 

цілому. 

Інший тип, найбільш удачливий у політиці – прагматики. Це політичні 

лідери з низькою самооцінкою і високою складністю Я-концепції, які 

інтенсивно реагують на широке коло соціальних стимулів. Вони прислухаються 
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до думок інших людей і модифікують свою політичну поведінку на основі 

зворотного зв’язку. 

Третій тип складають політичні лідери з високою самооцінкою і низькою 

складністю Я-концепції, що не реагують на думки інших. Їх пізнавальні 

процеси і поведінка дуже жорсткі, а самооцінка надзвичайно стабільна. Це – 

«ідеологи». 

Четвертий тип – це діячі з низькою самооцінкою і низькою складністю Я-

концепції, які інтенсивно реагують на вузьке коло соціальних стимулів. Їх 

назвали «недетерміновані». 

Окрім особи, як основа для порівняльного аналізу лідерства 

використовується чинник середовища,що наближений до традиції ситуативних 

теорій лідерства. Вважається, що поява лідера є не стільки його власним 

досягненням, скільки результатом взаємодії місця, часу і обставин. Так, 

атрибутивні теорії прямо розглядають лідера як своєрідну маріонетку, яка 

одержуює прямі вказівки і владу від своїх послідовників, які приводять його в 

рух.  

Хартлі Е. запропонував свою модифікацію цієї теорії. Він висловив 

наступні припущення: по-перше, якщо людина стає лідером в одній ситуації, не 

виключено, що вона ним стане і в іншій ситуації; по-друге, через стереотипне 

сприйняття лідери в одній ситуації розглядаються групою як «лідери взагалі»; 

по-третє, ставши лідером у певній ситуації, людина набуває авторитету, який 

сприяє їй наступного разу; по-четверте, лідером частіше вибирають людину, що 

має мотивацію до досягнення цієї позиції.  

Проте такі нечіткі формулювання не розв’язали проблеми однобічності 

теорії, і два крайні варіанти спричинили появу третього, компромісного 

варіанта, – особистісно-ситуативні теорії. Зокрема, ще 1952 р. Г. Герт і 

С. Мілз виокремили чотири чинники, які необхідно враховувати, розглядаючи 

феномен лідерства:  

1) риси і мотиви лідера як особи;  

2) образи лідера і мотиви рухатися за ним, що існують у послідовників;  
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3) характеристики ролі лідера;  

4) інституціональний контекст, тобто ті офіційні і правові параметри, у 

межах яких діють лідер і його послідовники.  

Причини різного розуміння феномену лідерства полягають у тому, що 

дослідники вивчають його з різних позицій. Більшість дослідників розуміють 

лідерство як взаємодію лідера і його послідовників. Ця взаємодія може бути 

розглянута або з позицій активності лідера, або активності послідовників, або 

як результат двостороннього впливу.  

Завдання до самостійної роботи 

1. Дослідити та законспектувати третє питання семінарського заняття. 

2. Опрацювати питання. 

– Проблема вождізму у політичній психології. 

– Гендерні аспекти політичного лідерства. 

Контрольні питання 

1. Поняття «іміджу» і «харизми» в політичній психології. 

2. Теоретичні передумови дослідження проблеми політичного лідерства.  

3. Психологічна сутність і детермінанти політичного лідерства. 

4. Я-концепція і самооцінка політичного лідера. 

5. Мотивація політичного лідерства. 

6. Питання лідерства в сучасному українському суспільстві. 

Література: [1–12]. 

 

Семінарське заняття № 4 

Тема. Психологія політичного насильства 

Мета: дослідити ознаки психології політичної боротьби та насилля. 

План 

1. Політичне насильство: умови виникнення й основні види. 

2. Радикалізм і екстремізм у політичному процесі. 

3. Психологічні основи війни на рубежі XX–XXI ст. 

4. Тероризм: психологія політичної деструктивності. 
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Короткі теоретичні відомості 

Основні поняття: соціальне насильство, радикалізм, політичний 

екстремізм, психологічна війна, тероризм. 

Соціальне насильство – це інструмент і механізм, який виконує функцію 

перерозподілу матеріальних і нематеріальних ресурсів і тим самим дозволяє 

вибудовувати власне соціальні структури, особливе місце серед яких згодом 

зайняла держава. Насильство як спосіб примусу властиве будь-якому 

суспільству.  

Умови, за яких насильство є частиною офіційної політичної ідеології і 

практики 

1. Світоглядні, що затверджують «збоченну» природу людини, яка важко 

підкоряється раціональним доводам. 

2. Специфічний погляд на сутність історичного процесу, у якому останній 

репрезентується як хаотичний, такий, що потребує врегулювання силовими 

засобами. 

3. Домінування месіанських ідей у масовій свідомості. 

4. Ідеократичний характер правлячого режиму тощо. 

Види політичного насильства  

1. Колективне структуроване насильство. Основними суб’єктами тут є 

армія, поліція, міліція. Насильство в цьому випадку легітимує держава. Усім 

соціальним інститутам такого роду властивий феномен зниження почуття 

індивідуальної відповідальності і деіндивідуалізація. 

2. Колективне неструктуроване насильство. Це повстання, бунти і 

подібні масові дії. Почуття індивідуальної відповідальності в учасників такого 

типу дій набагато вище, ніж у тих, хто втягнутий у структуроване насильство. 

3. Індивідуальне структуроване насильство. Прикладом можуть бути 

відносини між васалом і сюзереном. Ці відносини припускають особисту 

лояльність і право сюзерена на насильство стосовно васала. Участь у подібному 

насильстві дозволяє не почувати відповідальності за наслідки своїх дій. 

Суспільство, регулюючи індивідуальне структуроване насильство, 
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максимально чітко визначає, що, стосовно кого, у яких випадках можливо, а що 

– ні. 

4. Індивідуальне неструктуроване насильство. Це найбільше особистісно 

детерміноване з усіх розглянутих вище. Прикладом може бути індивідуальний 

терор або окремі спалахи індивідуальної агресії, мотивованої певними 

політичними подіями. 

Поняття «радикалізм» (від лат. radix – корінь) можна розглядати як 

психологічний механізм якісного перетворення політичних процесів, що 

припускає рішучі і безкомпромісні дії для досягнення цілей. Це 

соціокультурний феномен, обумовлений особливостями історичного, 

релігійного розвитку країни, що виявляється в ціннісних орієнтаціях, стійких 

формах політичного поводження суб’єктів, націлених на опозиційність, 

тотальний, швидкий темп змін, примат силових методів у реалізації політичних 

цілей. 

Функції радикалізму в політичному процесі 

1. Сигнально-інформаційна функція (ступінь неблагополуччя суспільно-

політичного середовища). 

2. Функція розрядження соціальної напруги (вихід невдоволення, що 

нагромадилося). 

3. Функція тиску на політичні інститути (підготовка, прийняття і 

проведення політичних рішень). 

4. Функція корегування політичного курсу. 

5. Функція стимулювання корінних політичних змін, інновацій. 

Політичний екстремізм можна визначити як прихильність в ідеях і 

політиці крайнім поглядам і діям.  

Загальні риси екстремізму: 

а) насильство або його погроза (звичайно збройна); 

б) одномірність, однобокість у сприйнятті суспільних проблем, пошуки 

шляхів, їхнього рішення, фанатизм, одержимість у прагненні нав’язати свої 

принципи, погляди опонентам; 
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в) бездумне, беззаперечне виконання всіх наказів, інструкцій; 

г) опора на почуття, інстинкти, забобони, а не на розум; 

д) нездатність до толерантності, компромісів, або їх ігнорування. 

На рубежі XX–XXI ст. найбільше чітко проявилися серйозні зміни в 

характері ведення воєнних дій, що визрівали протягом декількох попередніх 

сторіч. Війна тепер має характер не простого збройного протистояння, а 

яскраво виражений психологічний характер, тепер це війна інформаційна, війна 

гуманітарних технологій. 

Психологічна війна – це цілеспрямоване і планомірне використання 

ворогуючими сторонами психологічних засобів для прямого або непрямого 

впливу на поведінку супротивника з метою змусити його діяти в бажаних 

напрямах. Психологічна війна як реальний політико-психологічний процес 

спрямована на підрив масової соціальної бази політичних опонентів, на 

руйнування впевненості в правоті й здійсненності ідей супротивника, на 

послаблення психологічної стійкості мас, що знаходяться під впливом 

опонентів. Кінцевою метою психологічної війни є звернення масової свідомості 

і масових настроїв від задоволеності та готовності підтримувати супротивників, 

до невдоволення і деструктивних дій у їхньому відношенні. 

Психологічна війна означає переніс реальних бойових дій у сферу 

повсякденної свідомості. У ній звертаються до емоцій і інстинктів, забобонів і 

упереджень. Психологічна війна, як неодмінний компонент усякої війни, 

виявляється у вигляді так званої «спецпропаганди», розрахованої на військо і 

мирне населення реального супротивника.  

Прийоми психологічної війни  

1. Прийоми психологічного тиску. Це багаторазове повторення 

помилкової тези, посилання на авторитети в поєднанні з різними спекуляціями 

(починаючи від перекручування цитат до посиланнь на неіснуючі джерела); гра 

цифрами і фактами для створення видимості об’єктивності і точності; 

тенденційний підбор ілюстративного матеріалу з наголосом на ефект «дії, що 

драматизує». 
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2. Прийоми прихованого проникнення у свідомість об’єкта впливу. Це 

реклама свого (красивого і безтурботного) способу життя, поширення бажаних 

(звичайно, власних) політичних цінностей і стандартів своєї маскультури через 

музику, моду, розважальні телепрограми і кінофільми. Це також масоване 

поширення слухів і пліток як альтернативи офіційній пропаганді політичного 

опонента. Іще одна складова частина – конструювання і впровадження в масову 

свідомість політичних анекдотів, псевдофольклорних («народних») приказок і 

прислів’їв. 

3. Прийоми, засновані на прихованому порушенні і перекручуванні законів 

логіки, такі як: підміна тези, помилкова аналогія, висновок без достатньої 

підстави, підміна причини наслідком тощо. Така психологічна війна найбільш 

ефективна стосовно малоосвічених шарів суспільства, схильних вірити у 

спекулятивні конструкції. 

Поняття «терору» (terror – жах) увів Арістотель для позначення 

особливого типу жаху, що опановував глядачів трагедії в грецькому театрі. Це 

був жах перед небуттям, болем, хаосом, руйнуванням. Доктрина перетворення 

страху в знаряддя влади належить якобінцям і докладно викладена у творах 

Марата. Марат також сформулював найважливішу тезу: для завоювання або 

утримання влади шляхом залякування суспільства необхідно створити 

атмосферу масової істерії. Головною метою терору є не вбивство конкретних 

особистостей, а саме вплив на почуття широкого кола людей. 

Сучасні американські політологи говорять про виникнення особливої 

«субкультури тероризму», що є невід’ємним атрибутом «західної цивілізації». 

Своєрідність нашої епохи виявляється в тому, що саме в період НТР, що 

зміцнює раціоналістичні початки життєдіяльності суспільства, як реакція на 

дегуманізуючі аспекти технічного прогресу, збільшується прагнення до 

вивільнення природних інстинктів людини від норм і вимог цивілізації. Це 

може не тільки поширюватися на сферу життєвих відносин, але й набувати 

форму політичних почуттів і переживань, виражатися в руйнівних акціях. 
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Терористичними актами є лише ідеологічно мотивовані дії, що 

переслідують політичну мету. Орієнтація на політичні замахи як основну 

форму опозиційного протиборства відрізняє тероризм від масових виступів, 

народних повстань, а також від воєн, з їхніми відкритими боями, військових 

з’єднань, для захоплення територій або придушення супротивника. Тактика 

замахів розрізняє опозиційний тероризм і державний терор, що спирається на 

репресивну діяльність. Відповідно до прийнятого в американській політології 

поняття тероризму є погроза або використання насильства в політичних цілях 

окремими особами або групами, коли такі дії спрямовані на те, щоб вплинути 

на більше число людей, чим безпосередні жертви.  

Отже, тероризм – засіб психологічного впливу. 

Характерні риси тероризму 

– Припускає використання насильницьких, насамперед збройних дій. 

– Тероризм за своєю суттю груповий феномен. 

– Тероризм виникає з міжгрупових контактів (завжди є група – ворог). 

– Тероризм завжди оперує демонстративною, знаковою погрозою. 

– Має міжнародний характер. 

Ціль терористів – створення невротичного страху, коли людина або 

впадає в апатію, або чинить дії, згубні для неї. Деморалізовані та залякані люди 

роблять усе самі, жадають від влади або хоча б схвалюють дії, які цим людям 

зовсім невигідні. Іноді, це дії, що вигідні терористам. Страх створює в 

суспільстві відчуття всемогутності терористів, беззахисності кожної людини і 

безсилля влади перед ними.  

За ступенем вираженості емоцій розрізняють 2 типи терористів: 

а) для першого характерна холоднокровність; 

б) другому типу властива понадемоціональність. Зазвичай під час 

виконання терористичних актів така людина зібрана і стримана, але у 

повсякденному житті він не здатний стримувати свої емоції, пориви, афекти, 

агресію. 

Основні шляхи боротьби з тероризмом 
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1. Ліквідація або хоча б нейтралізація соціальних чинників, що 

активізують тероризм. 

2. Формування в суспільстві об’єктивних і точних уявлень про реальні 

можливості тероризму, уявлень, що виключають панічні або примиренські 

стосунки. 

3. Принципова непоступливість шантажу терористів, незаперечна 

переконлива демонстрація неефективності вибраної ними тактики, підведення 

терористів до свідомості безглуздості. 

4. Створення морального й етичного кодексу журналістів, що 

висвітлюють терористичні акти. 

5. Прийняття державою спеціальних заходів, щоб полегшити 

прихильникам терористичного насильства відмову від нього, і повернення до 

нормального життя. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Дослідити і законспектувати питання. 

– Особистість терориста: основні типові властивості. 

– Психологічний аналіз феномену фанатизму (релігійного і нерелігійного 

характеру). 

– Переговори з політичними терористами: специфіка роботи психолога. 

– Геноцид як колективне структуроване політичне насилля. 

Котрольні питання 

1. Феномен політичного насилля та його особливості у ХХ–ХХІ столітті. 

2. Психологічна війна як психологічний прийом політичної діяльності. 

3. Політичний тероризм як неструктуроване індивідуальне політичне 

насилля. 

4. Соціально-психологічні характеристики терористичних груп. 

Література: [1– 12]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Завдання і функції політичної психології. Методи політико-

психологічних досліджень.  

2. Поняття про владу як суспільне явище. Види влади.  

3. Концепції влади. 

4. Психологічна характеристика політичної влади.  

5. Легітимність влади: психологічний зміст поняття.  

6. Психологічні чинники делегітимізації влади. 

7. Невротичне прагнення до політичної влади. 

8. Проблема політичної активності та пасивності особистості.  

9. Причини політичного відчуження особистості.  

10. Політична соціалізація, десоціалізація та ресоціалізація особистості. 

11. Аналіз основних концепцій політичної соціалізації особистості.  

12. Основні етапи, системи та інститути політичної соціалізації 

особистості.  

13. Основні завдання, типи і види процесів ідентифікації. 

14. Проблема політичного лідерства у психології.  

15. Функції політичного лідера.  

16. Характеристика основних якостей політичного лідера.  

17. Психологічні особливості формування політичного іміджу.  

18. Поняття про політичне насилля та його причини.  

19. Політичний радикалізм як напрям політичної діяльності.  

20. Політичний екстремізм як крайня форма прояву радикалізму.  

21. «Радикалізм», «екстремізм», «тероризм»: співвідношення понять.  

22. Психологічне підґрунтя терористичної діяльності.  

23. Психологічна характеристика особистості терориста.  

24. Умови протистояння політичному екстремізму.  

25. Психологічні основи війни. 
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4 КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Підставою для визначення оцінки з навчального курсу «Політична 

психологія» є рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого 

навчальною програмою. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Вид контролю Максимальний бал на 

навчальну дисципліну 

Частина від балів на 

змістовий модуль 

(кількість змістових 

модулів – не більше 

трьох на семестр) 

Лекції усіх змістових 

модулів (відвідування, 

конспект, робота на лекції) 

10 

 

0,1 

Поточний і підсумковий 

контроль усіх змістових 

модулів (опитування;  

тести) 

60 

 

0,6 

Робота студентів на 

семінарських заняттях 

(відвідування, підготовка 

до заняття, наявність 

конспекту семінарських 

занять, активність студента 

на семінарських заняттях) 

10 

 

0,1 

Залік 20 0,2 

Усього 100  
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Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з 
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