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ЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ ТА КОГНІТИВНЕ ВИКРИВЛЕННЯ 

 
Розглянуто зовнішні та внутрішні фактори впливу на міркування. Вони висту-

пають тими головними факторами, що дозволяють людині приймати миттєві 
рішення чи дії. Водночас вони також можуть бути факторами людських помилок у 
мисленні. Ці фактори мають спільний характер і однакову систему впливу. Досить 
часто вони працюють одночасно і, так би мовити, у парі.  
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Вступне слово. Відомий французький філософ Рене Декарт колись 

сказав, що наша реальність зводиться до нашого мислення. "Cogito ergo 
sum" – так звучить найвідоміше його висловлення. Для Декарта, факт 
нашої реальності є не чим іншим, як фактом того, що ми можемо поми-
слити себе, світ навколо нас і світ поза нашими очима. Наше мислення 
– це наймогутніший інструмент, подарований нам, чи-то Богом (якщо 
слідувати Декарту), чи-то природою, еволюцією. Кожна людина, у міру 
своїх когнітивних властивостей, схильна до створення своєї власної су-
б'єктивної реальності, яка в значній мірі залежить, як від сприйняття зо-
внішніх факторів, так і від внутрішнього стану самої людини.  

Знання, яке людина вже має, і знання, яке невпинно продовжує над-
ходити до неї з зовнішнього світу, зіштовхуються, і або дружно розхо-
дяться, зайнявши кожне свою нішу, або борються за виживання і силь-
ніше виштовхує слабке. Канеман писав, що "головна обмеженість люд-
ського розуму полягає в тому, що він майже не в змозі повернутися в 
минуле, зайняти колишню позицію, знаючи про майбутні зміни. Тільки-
но ви побудували нову картину світу або її частини, стара стира-
ється – ви вже не згадаєте, як і у що вірили раніше" [6, с. 154].  

Реальність людини невпинно міняється під натиском масивного ін-
формаційного потоку, яким славиться наше століття. Ми живемо у часи, 
коли інформація стає найціннішим скарбом і найсильнішою зброєю. Од-
наче, сама по собі інформація нічого не варта. Важливе правильне її 
сприйняття. Важливо те, як ми її обміркуємо. І в цьому і полягає актуа-
льність мого дослідження.  

Та не думайте, що цей потік думок є неконтрольованою бурхливою 
рікою серед гірських схилів. Скоріше це вода у бухті, що час від часу 
поповнюється морськими хвилями (притоками інформації), колихається 
(обмірковуючись), виприскується на берег (відсіюючи вже обдумане), та 
все одно залишається значною масою в своїй заводі. І саме цей фак-
тор дозволяє нам чи нашим опонентам, співрозмовникам, одним сло-
вом, усім, хто хоче на нас якимось чином вплинути, направляти наші 
міркування в "правильному", необхідному їм/нам самим напряму. Тож, 
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на сьогоднішні цитату Декарта краще замініти на "ми міркуємо, отже, 
нами можна маніпулювати".  

Наприклад, наш маленький соліпсичний світ, створений нами для 
нас самих заради нашого комфорту, може бути змінений великим світом 
ззовні. Та одночасно ця внутрішня самостійна реальність може, в свою 
чергу, також визначати поведінку людини в суспільстві. І людська, на 
перший погляд, ірраціональна поведінка, насправді може бути раціона-
льно пояснена самою людиною, чи експертами, що знаються на цій ома-
нливості ірраціональних висновків та дій. Бо, як писав канадський логік 
Дуг Уолтон (англ. Doug Walton), "міркування йде від пропозиції до про-
позиції, від судження до судження, та їх висновок може бути як третім 
судженням, так і просто дією" [7, с. 403].  

Отже, метою цієї статті є дослідити когнітивних спотворення і логі-
чні помилки, їх вплив і значення, аби віднайти точки перетину цих двох 
значущих чинників впливу на мислення людини. Бо, як зараз кажуть, 
"хто ознайомлений, той озброєний". На мою думку знання про взаємне 
функціонування джерел впливу та маніпуляції міркуваннями, рішен-
нями і діями людей, дозволить нам, людям, взяти під контроль власні 
висновки, дії та рішення.  

Когнітивні спотворення та їхній ефект на мислення. Уявіть собі, 
що ви проходите онлайн-тест, і вас запитують, чи ви підтримуєте аборти. 
Ви ставите галочку навпроти Так чи Ні, згідно ваших поглядів, і тест пере-
кидає вас на наступну сторінку, де пропонує вам прочитати аргументи За 
чи Проти вашої позиції на ваш вибір. Ви можете обрати аргументи лише 
однієї категорії. Які ви виберете? Якщо ви обрали аргументи на підтримку 
своєї позиції, то, я вас вітаю, ви тільки що стали свідками роботи "підтве-
рджувального упередження" (англ. confirmation bias) чи, як його інакше 
кличуть, "упередження моєї сторони" (англ. myside bias).  

Термін "когнітивне спотворення" чи "когнітивне упередження" (англ. 
cognitive bias) був введений двома американськими психологами, Еймо-
сом Тверські (Amos Tversky) та Денієлом Канеманом (Daniel Kahneman). 
Насамперед ним позначають різного роду систематичні помилки в мис-
ленні людини, а також певні шаблонні позиції, що проявляються за осо-
бливих умов у різних ситуаціях. Найчастіше основою прояву цих спотво-
рень служать внутрішня упередженість самої людини або неправильні 
судження, спотворені неточною інтерпретацією (через брак або перена-
сичення інформацією, як приклад). Тобто такі когнітивні спотворення яв-
ляють собою прямий наслідок обмеженості людських можливостей.  

Проте певні з цих когнітивних спотворень є вродженими або набу-
тими через часте використання. Так в особливих випадках вони можуть 
бути каталізаторами більш ефективного функціонування особистості, 
дозволяючи людині набагато швидше приймати рішення або адаптува-
тися до ситуацій. Таким чином, їх можна назвати інстинктивними і біо-
логічними основами нашого виживання. Як, наприклад, генетична пам'-
ять. Історія знає випадки цілих поколінь, травмованих війною, блокадою 
та голодуванням, чиї діти переживали психічне почуття голоду, наспра-
вді ніколи не голодувавши в своєму житті.  
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Шведський науковець Арне Охман (Arne Öhman) в своєму дослі-
джені генетичних страхів вказує на те, що люди, як і тварини (див. дос-
лідження Діаса (Brian Dias) та Реслера (Kerry Ressler) за 2013), генети-
чно передають емоції. І страх є одним з найбільш виразних емоцій. Екс-
перимент показав, що люди, які народилися і росли в регіонах, де зда-
вна водиться багато змій, в більшій мірі мають вроджений страх перед 
цією рептилією. А тому швидше реагують на все "змієподібне". Вчений 
пише, що "існує система, яка автоматично оцінює значення вихідного 
сигналу з системи перцепції виявлення ознак" [2, с. 467]. У цьому випа-
дку це і є прикладом набутого когнітивного спотворення.  

Відповідно, ми бачимо, що когнітивні спотворення можуть прояв-
ляються як на особистісному рівні конкретної людини, так і бути добу-
тком цілого соціального прошарку. У зв'язку з цим, стало можливе ви-
вчення багатьох стереотипів і шаблонів масової свідомості, як-то гру-
пових поведінкових патернів. Завдяки таким масовим однаковим про-
явом когнітивних упереджень люди прив'язуються до своїх домашніх 
улюбленці, виділяючи їх розумність чи , занадто схожу на людську, 
манеру поведінки (антропоморфізм), дієвою стає нав'язлива реклама 
(ефект наслідування), існують гороскопи, а в астрологів є чим заро-
бити на хліб (ефект Барнума).  

Тож, як саме впливають когнітивні спотворення? Людський мозок по-
тужний, але обмежений. Когнітивні упередження часто є результатом 
спроби мозку спростити обробку інформації, тобто облегшити свою ро-
боту. Вони є тією чарівною паличкою, яка допомагає зрозуміти світ і 
приймати рішення з відносною швидкістю. Проте інколи, як і в будь-якій 
казці, її чари діють не так, як нам хотілося. Інколи її магія розвертається 
проти нас самих. Тож, коли ми приймаємо судження та рішення про на-
вколишній світ, ми звикли думати, що об'єктивні, логічні у своїй здатно-
сті швидко оцінювати всю доступну інформацію, та швидкість не завжди 
дорівнює ярості. Буває так, що ці спотворення вводять нас в оману, пі-
дштовхуючи до поганих рішень та суджень.  

Канеман у своїй роботі "Мислення швидке і повільне" (англ. Thinking 
Fast and Slow) показав, що наш мозок не тільки обмежений у своїх мож-
ливостях, але і дуже лінивий. Він (наш мозок) розподілив свої завдання 
між двома системами: швидкою, що відповідає нашому інтуїтивному ми-
сленню, і повільною, яка представлена глибоким змістовним міркування, 
себто нашою рефлексією. Як каже вчений, це розподіл праці надважли-
вий, бо надає "найкращу продуктивність при мінімумі зусиль" [6, с. 20].  

Швидка система працює з безпосередньо доступною інформацією, з 
плодами нашої перцепції, так би мовити. Наприклад, ми бачили, що кора 
берези біла в чорну цятку чи полосу, тож ми знаємо, що вона має бути 
однаковою в будь-який інший час, якщо на неї не подіють якість інші зов-
нішні фактори. Ця система дає нам знання за допомогою сприйняття. 
Вона миттєво видає нам відповіді, як конвеєр, пов'язуючи фактори (якщо 
А, то Б). Та іноді ці пазли не складаються разом, бо, хоча і схожі на типові 
А і Б, яким була навчена система, одначе взяті з іншої коробки.  
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Друга система у цей час змушує нас робити деякі розумові маніпуля-
ції, щоб досягти прихованої відповіді. Вона схожа на старого скнару Ебе-
незера Скруджа з Дікенського різдвяного оповідання, який усе своє багат-
ство буде власноруч перекладати і підраховувати, аби бути певним, що 
все на місці, що все в порядку. Якщо проводити більш технологічну ана-
логію, то перша система – це швидкісний комп'ютер, що сам зводить під-
рахунки на основі перших запрограмованих даних, коли друга – це стара 
обчислювана машина чи, навіть, просто дерев'яна рахівниця.  

Саме через бажання оптимізувати час і затрачені сили на вирі-
шення певних питань, перша швидка система досить часто домінує. 
Саме в ній і зародилися когнітивні спотворення, які можна назвати 
спрощеннями, якими система користується для вдосконалення своєї 
роботи. Через явну складності світу навколо вас і ту шалену кількість 
інформації в середовищі, іноді людині, аби залишатися при здоровому 
глузді, просто необхідно покладатися на деякі психічні ярлики. Ніякого 
часу усього людського життя не вистачило б, якби людина усі свої ді-
яння вивішувала і приймала, оперуючи (вивчивши і проаналізувавши) 
всіма наявними факторами. 

Логічні помилки як прийоми впливу на міркування. Іноді люди 
схильні ототожнювати когнітивні упередження з логічними помилками, 
але насправді вони не є однаковими. Логічні помилки – це похибки в 
логічному аргументі, що найчастіше виникають через порушення зако-
нів формальної логіки; тоді як когнітивні спотворення пов'язані з помил-
ками при обробці даних, що можуть виникнути, наприклад, внаслідок 
проблем із пам'яттю чи увагою, з атрибуцією (причинно-наслідкового 
поясненням) чи будь-якими іншими психічними факторами.  

Та давайте спочатку розберемося, чим взагалі є логічні помилки та 
які існують їх види. Грубо кажучи, логічна помилка є помилкою у мірку-
ванні. Причому логічна помилка може виникнути або випадково, або 
бути навмисно застосована, аби ввести співрозмовника в оману. Напри-
клад, коли хтось намагається переконати когось іншого прийняти його 
позицію, ґрунтуючись на поганій аргументації, він допускається логічних 
помилок задля своєї корисної мотивації. Історично цим любили грішити 
софісти. Саме тому умовиводи, що виникають внаслідок навмисного по-
рушення законів і правил логіки, і називають софізмами.  

Як наполягав український логік Авенір Уйомов, "логічні помилки від-
носяться не до самого по собі мислення, а до того, як одна думка по-
в'язується з іншою" [1, с. 15]. Того, говорячи мовою логіки, міркування, 
що містять хибні припущення (тобто такі, що не надають належної підт-
римки висновку), можна назвати хибним.. На думку вченого, головною 
причиною логічних помилок є схожість правильних і неправильних мір-
кувань. Бо по свої структурі вони однакові, і люди просто не знають, що 
таке правильні міркування і як їх відрізнити від неправильних. Себто 
причиною помилок виступає звичайна неосвіченість людей. Тож людей 
треба навчати правильно виявляти (і встановлювати) логічні зв'язки.  
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Існує кілька різних способів класифікації логічних помилок. Наприклад, 
можна виділити формальні та неформальні помилки. Основна їх відмін-
ність, як завіряє австралійський логік Чарльз Хамбін (Charles Hamblin), по-
лягає у належності до різних типів аргументів: дедуктивних та індуктив-
них. Дедуктивні аргументи, аби бути дійсними, повинні обов'язково мати 
істинні засновки. Бо, якщо хоча б один з їх вихідних посилів є хибним чи 
сумнівним, сам аргумент стає крихким, мов тонка крига. Тоді як індуктивні 
аргументи не потребують 100 % правильних засновків, бо, навіть, якщо 
вони і істинні, це не дає ніякої гарантії в істинності висновку. Істинні поси-
лки індуктивного аргументу лише встановлюють, що його висновок, імові-
рно, має бути істинним. Тож, з формальними помилками все досить про-
сто і ясно: всі дедуктивні аргументи, які не побудовані з схемою "істина" + 
"істина" = "істина", містять формальну помилку. Найпоширенішими поми-
лками дедуктивних міркувань є "ствердження консеквента" (помилка, яка 
має місце тоді, коли в аргументації використовують неправильну форму 
modus ponens) та "заперечення антецедента" (помилка, яка має місце 
тоді, коли в аргументації застосовують неправильну форму modus 
tollens). Останній ще називають "зверненням до хиби". Як приклад цих 
помилок можна назвати такі міркування:  

1) Якщо їсти моркву, покращиться зір. У Саші покращився зір, отже, 
Саша їв моркву.  

2) Якщо їсти моркву, покращиться зір. Саша не їв моркву, тому в 
Саші не покращився зір.  

Таким чином, до формальних помилок ще належать такі: анекдоти-
чна хиба, звернення до ймовірності, упередження базового відсотку, хи-
бне поєднання, підміна ідентичностей або хиба з людиною у масці, хиба 
неправильних припущень. Окремо існує цілий ряд формальних помилок 
у силогізмах: модальна помилка, коли плутають можливість з необхід-
ністю; помилка категоріального силогізму, коли позитивний висновок ви-
пливає з негативної передумови; і т. д.  

До помилок, пов'язаних з індукцією, відносять насамперед "поспішне 
узагальнення" (узагальненні без достатніх на це підстав) та помилку, що 
має досить поетичну назву "слизький схил" (заперечення певної дії чи 
ситуації на підставі, необґрунтовано прийнятих, негативних наслідків). 
Прикладами першої помилки є такі вирази: "зимою всі зайці білі", або 
"всі італійці галасливі". Також досить популярними є такі неформальні 
помилки: анонімний авторитет, звернення до абсурдності, звернення до 
сумнівних авторитетів, таких як "політичні експерти", наприклад, звер-
нення до сили, звернення до страху, та багато інших.  

Висновок: точки перетину. Розібравшись з тим, що з себе являють 
когнітивні спотворення і логічні помилки, давайте подивимося, як вони 
можуть спів-існувати і ко-оперувати. Розглянемо приклад такої логічної 
помилки: "звертання до думки більшості". По суті, це є необґрунтоване 
узагальнення думки певної н-кількості людей для підтримки власної то-
чки зору і звучить вона на кшталт "усі так вважають, тому це правда". 
Основною причиною її ефективності є те, що психологічно людина зви-
кла порівнювати себе з іншими.  
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Люди – істоти соціальні, і рівняння на інших зі своєї групи привива-
ється з самого дитинства. Бо як починає вчитися дитина? Очима! Вона 
бачить, як роблять інші, починає повторювати, спочатку невміло, потім 
сміливіше, потім звикає і починає вже експериментувати сама. В когні-
тивістиці цю тенденцію поєднують із груповим мисленням і називають 
"ефектом приєднання до більшості" чи "поведінкою натовпу". Подібно 
також діють такі логічні помилки, як "звернення до авторитету" та "звер-
нення до популярної думки".  

Іншим прикладом може бути психічне налаштування людини до сте-
реотипування. Що це означає? Оскільки, як йшлося вище, люди – соці-
альні істоти, що зростають у певній групі, яку звикли не просто копіювати 
інших, беручи від них певні риси, але й трансформувати в своїй свідо-
мості, надаючи чи, точніше, приписуючи свої власні характеристики ін-
шим членам цієї групи. Такі очікування, що інші члени вашої групи по-
винні мати ті самі характеристики, що й ви, досить часто беруться за 
самі собою зрозумілі і прийнятні, а тому не потребують додаткової ін-
формації для своєї підтримки. Через дану тенденцію людини стають мо-
жливими такі логічні прийоми і помилки, як "помилка узагальнення" 
(коли твердження про окремого представника розповсюджують на всіх) 
та "помилка диференціації" (перенесення статистично правильного тве-
рдження на окремих представників).  

Тож, на цих двох прикладах видно, що когнітивні спотворення під-
готовлюють базис для логічних помилок. Цим можна пояснити ефек-
тивність останніх. Наприклад, для аутиста, який досить тяжко впису-
ється (а найчастіше не вписується взагалі) в групове життя, тобто не 
піддається соціалізації, логічні аргументи, що звертаються до популя-
рних думок чи думок прийнятих більшістю, не будуть результатив-
ними. Вони просто на нього не вплинуть. Водночас, якщо людина зви-
кла постійно рівнятися на своє оточення, такі аргументи будуть мати 
на неї особливо сильних ефект.  

У майбутньому планується підготувати тест, що буде складатися з двох 
частин: логічній, яка перевірятиме спроможність людини правильно мірку-
вати, та психологічної, яка виявить наявність в неї певних когнітивних спо-
творень, аби подивитися на практиці на кореляцію мажі логічним типом ми-
слення, логічними прийомами та помилками, і когнітивними спотворен-
нями, які можуть ментально заважати людині правильно міркувати. 
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LOGICAL ERRORS AND COGNITIVE WARNINGS 
 

In this article the author proposes to take a look at the external and internal factors of 
influence on human reasoning. They act as the main causes that allow a person to make 
instant decisions or actions. At the same time, they can also determine the human errors 
in thinking. According to the author, these two factors have a common characteristics and 
a single system of influence. Quite often they work simultaneously in pair.  
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ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ И КОГНИТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ 

 
Рассмотрены внешние и внутренние факторы влияния на размышления. Они 

выступают теми главными факторами, позволяющими человеку принимать 
мгновенные решения или действия. В то же время они также могут быть факто-
рами человеческих ошибок в мышлении. Эти факторы имеют общий характер и 
одинаковые систему воздействия. Довольно часто они работают одновременно 
и, так сказать, в паре. 
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