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Київський Майдан осені-зими 2004 року: 
політико-психологічний аналіз масової 

поведінки 
 
Автор описує поведінку людей на Київському Майдані осені-зими 2004 року у її політико-

психологічному вимірі. 
 
The author describes behavior of people on Maydan (autumn-winter 2004) political and psychological di-

mension in their connection. 

Перемога опозиційних політичних сил на 
президентських виборах 2004 року в Україні – 
це феномен новітньої політичної історії нашої 
держави. Вперше, за роки незалежності, провід-
ну роль у політичному процесі зіграли народні 
маси, які з об’єкту політичної дії стали повноп-
равним його суб’єктом – вирішальною силою, 
що привела до влади опозицію. Дана стаття є 
спробою здійснення політико-психологічного 
аналізу масової поведінки: його прояву, форму-
вання масової свідомості і настроїв, які вплинули 
на масові політичні дії осені – зими 2004 року. 

Актуальність даного питання визначається 
тим, що за останні декілька десятиріч у вітчиз-
няній і зарубіжній політичній літературі не        
з’явилося скільки-небудь яскравих і фундамен-
тальних праць, пов’язаних із розглядом психо-
логії мас у політиці. З одного боку, вивчення 
цієї проблеми пов’язано зі складністю емпірич-
ного дослідження, оскільки даний феномен зви-
чайно помітно виявляється лише в дуже динамі-
чні і бурхливі періоди розвитку суспільства, а в 
стабільні періоди – малопомітний. З іншого бо-
ку, в західній науці масова психологія як така 
стала зникати через зведення в культ вільного 
індивіда і, як наслідок, – зростання інтересу до 
індивідуальної психології. У вітчизняній науці 
основний упор у дослідженнях робився на соціа-
льно-класове суспільство, що абсолютизувало 

роль класової психології на противагу вивченню 
психології мас. 

Президентські вибори 2004 року вивели на 
авансцену маси, тому що в індивідуальній свідо-
мості багатьох людей до цього моменту зроста-
ло непереборне бажання змін, люди повірили, 
що від кожного окремо і від більшої сукупності 
індивідів залежить подальший напрям розвитку 
життя кожного з них і суспільства в цілому. 

У фундаменті масової свідомості учасників 
акцій протесту, що зароджувався, було присутнє 
яскраве емоційне переживання, викликане фаль-
сифікацією підсумків другого туру виборів, що 
відбулися 21 листопаду 2004 року, що виступи-
ло системоотворчим чинником масової свідомо-
сті. Вона виявилася в сильних емоціях і породи-
ла потребу в негайних діях: почалися демон-
страції протесту, а за закликом лідерів опозиції 
на Майдані Незалежності розташували намето-
вий табір і сцену, яка надалі зіграла важливу 
роль – вона стала своєрідним інформаційно-
пропагандистським центром для всієї України 
[1, с. 6]. Таке емоційне переживання породило 
потребу в негайних діях, і вже до кінця дня на 
Майдані з’явилися десятки тисяч людей, що 
стали емоційно-почуттєвою основою масової 
свідомості. 

На основі цього базисного емоційно-дієвого 
рівня поступово утворився раціональний рівень 
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масової свідомості, що включає когнітивні еле-
менти: розуміння і оцінку факту фальсифікації, 
її масштабів, обговорення соціально-політичної 
інформації про можливе зовнішнє втручання в 
процес роботи ЦВК. Важливим моментом стало 
усвідомлення того, що можна впливати на суспі-
льно-політичну систему з метою реалізації очі-
кувань чесних і прозорих дій влади під час вибо-
рів. Наступним елементом була зміна настрою 
людей, пов’язаного з оцінками теперішнього 
моменту, негативної ролі урядових кіл, лідерів 
держави в організації фальсифікацій. І, нарешті, 
визріло цілісне розуміння в учасників масових 
дій соціально-політичних цінностей – справед-
ливості і демократії. 

На такому раціональному рівні в учасників 
Київського Майдану в масовій свідомості знай-
шли адекватне віддзеркалення поширювані че-
рез сцену, що була встановлена на Майдані, і 5-
ий канал телебачення України, циркулюючі чут-
ки про необхідні дії: присутність російського 
спецназу в Адміністрації Президента України [1, 
с. 6], рух частин “Беркута” з метою розгону ма-
сових скупчень протестуючих [2, с. 5] і т.д. 

Проявом масової свідомості мітингуючих 
стала масова поведінка. Спочатку, коли перева-
жав емоційно-дієвий рівень у масовій свідомос-
ті, їх поведінку можна було оцінювати як сти-
хійну, але незабаром після осмислення ситуації і 
переходу на більш високий рівень свідомості – 
раціональну, масова поведінка стала більш під-
датливою до керування і всі масові дії на Майда-
ні були чітко координовані з діями протестую-
чих в інших регіонах Києва (блокування будин-
ку Адміністрацій Президента і Кабінету Мініст-
рів України) і багатьох регіонів України 
(особливо в Західній і Центральній Україні). 

Таким чином, масова свідомість на Київсько-
му Майдані виявилася тоді, коли значна соціаль-
но-політична подія – вибори Президента Украї-
ни в 2004 році – стала найважливішою подією 
року для переважної частини населення країни, 
а його підсумки після другого туру голосування 
були сфальсифіковані. 

Важливою складовою в політико-психо-
логічному аналізі масової поведінки на Київсь-
кому Майдані восени – взимку 2004 року є ана-
ліз масового політичного настрою. Значущість 
цього питання полягає в тому, що в процесі ма-
сових політичних дій опозиційних сил виявила-
ся слабкість владної вертикалі, її нездатність 
впливати на швидкоплинний стан, поступове 
руйнування, деморалізація деяких політичних 
інститутів. З іншого боку, народ України звикав 
до думки, що вийти на вулицю і продемонстру-
вати свої політичні симпатії – це нормально [3, 
с. 5]. 

Аналіз досліджень політичної свідомості мас 
на Майдані дозволяє виявити його взаємозв’язок 

з політичними настроями. Загальновідомо, що 
настрої є своєрідним передвісником компоненту 
політичної свідомості – громадської думки. Оче-
видно, що настрої є однією з перших реакцій 
політичної свідомості, його первинним оцінним 
і безпосередньо дієвим компонентом [4, с. 399]. 

Масова політична поведінка учасників подій 
Київського Майдану найбільш тісно пов’язана з 
їх масовим настроєм. Як відомо, методологіч-
ною основою масової психології в політиці є 
біхевіористський підхід, оскільки найпоширені-
шою оцінкою політичної поведінки є форми 
участі або протидії здійсненню влади і, отже, 
рушійні сили і механізми такої участі. Учасники 
масових дій восени – взимку 2004 року в Києві 
як суб’єкт політичної поведінки підкоряються 
закономірностям масовій психології, компонен-
том якої є настрої. Таким чином масові настрої 
Майдану виступили одним із істотних механіз-
мів, що визначали політичну поведінку. 

Спочатку суто внутрішні суб’єктивні пере-
живання багатьох виборців з приводу можливої 
фальсифікації підсумків виборів, що стала об’є-
ктивною реальністю, перетворилися на силу, яка 
мотивувала реальні дії мас – частини електора-
ту, спрямовані на торжество справедливості і 
невизнанню фальсифікації. В даному випадку 
можна розглядати масові настрої протестуючих 
як субкатегорію по відношенню до поняття ма-
сова політична поведінка. 

У такому разі, з погляду біхевіоризму, масові 
політичні настрої учасників Київського Майда-
ну, будучи одним із глибинних компонентів по-
літичної свідомості, через нього, опосередкова-
но, діяло на маси, викликало масову поведінку 
протесту. 

Отже, можна сказати, що прояв політичних 
настроїв “помаранчевого” Майдану залежав від 
ступеня очевидності розбіжності потреб і дома-
гань чесних і прозорих дій влади за весь період 
виборчої кампанії і в ході виборів, з наданими 
можливостями системою влади; від невідповід-
ності декларованих прав і свобод – доступу до 
ЗМІ, безпечного пересування кандидата від опо-
зиції, реальної дійсності. 

Таким чином, природа політичних настроїв 
учасників подій на Майдані Незалежності була 
пов’язана із взаємовідношенням домагань і очі-
кувань електорату, що голосував за кандидата в 
Президенти України від опозиції, і реальною 
дійсністю, результатом якої була фальсифікація 
підсумків другого туру голосування. Це була 
специфічна, але вкрай ефективна реакція на ро-
зузгодження потрібного і наявного. 

Важливим моментом політичної поведінки в 
ході масових акцій на Майдані є те, що протя-
гом всієї кампанії не відбулося ніяких серйозних 
інцидентів, спровокованих якою-небудь части-
ною величезної людської маси. Це говорить про 
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те, що даний захід був добре керованим і масова 
поведінка не вийшла за рамки існуючого законо-
давства і, у свою чергу, не дала приводу пред-
ставникам владних структур використовувати 
силу проти протестуючих. Це є ще одним дока-
зом переваги раціональної масової свідомості, 
яка не дозволила людям – захисникам своїх за-
конних домагань, що зібралися стихійно, перет-
воритися на некерований агресивний натовп. 

На закінчення можна відзначити, що в неза-
лежній Україні, де демократичні цінності тільки 
починають проявлятися основною масою насе-

лення, а будь-які політичні процеси – входити в 
цивілізоване русло, в дослідженні феноменів 
масової політичної поведінки потрібен більш 
ретельний і глибокий підхід. Події на Київсько-
му Майдані показали, що величезною людською 
масою – найважливішим суб’єктом політичної 
дії – можна не тільки керувати, розуміючи пси-
хологію мас, але і необхідно на неї зважати будь
-якій політичній силі, інакше сила маси може 
перетворитися на руйнівну стихію, яка змітає 
все і вся на своєму шляху. 
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