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Вступ 

к ожен автор, коли пише свою книrу, думаю, розмiрковуе, де i коли 

вона стане в пригодi читачам. Для мене це офiсний кулер, бiля якого 

збираються i плiткують колеги. Менi хочеться збагатити словнико

вий запас людей, яким вони послуговуються, коли обговорюють судження 

та вибiр iнших, нову полiтику компанй чи рiшення колег iнвестувати кош

ти в якусь справу. Чому взагалi варто звертати увагу на плiтки? Насампе

ред тому, що помiчати помилки iнших та вказувати на них набагато про

стiше i навiть приемнiше, нiж визнавати сво1 власнi. Пiддавати сумнiву те, 

в чому ми переконанi i чага ми хочемо, важко навiть за найсприятливiших 

для цього обставин; ще складнiше це нам вдаеться, коли ми цього потре

буемо. Саме тому слушнi поради iнших можуть стати в пригодi. Багато хто 

з нас мимоволi намагаеться передбачити, як наш вибiр оцiнять друзi та ко

леги, а тому якiсть i суть IXнix оцiнок також мае неабияке значения. Очi

кування змiстовних i вартих уваги плiток про нас бiльше мотивуе до rрун

товно1 самокритики, нiж власнi новорiчнi обiцянки розсудливо ухвалюва -

ти рiшення на роботi й удома. 

Щоб правильно дiагностувати хворобу, лiкар мусить вивчити безлiч 

симптомiв, кожен iз яких вказуе на певну проблему, можливi передумо

ви захворювання, йога потенцiйний перебiг i вiдповiднi наслiдки, а також 

можливi способи медичного втручання для полегшення симптомiв чи лi

кування хвороби. Опанувати медичну науку означае опанувати й мову ме

дицини. Глибше розумiння суджень, рiшень i вибору також потребуе ба

гатшого словникового запасу, нiж той, яким ми послуговуемося в буден

ному спiлкуваннi. Змiстовнi плiтки rрунтуються на шаблонностi помилок, 

яких припускаються люди. Систематичнi помилки, вiдомi як упереджен

ня'°', цiлком передбачувано стаються за певних обставин. Наприклад, коли 

* Оригiнальний а!П'лiйський термiн Ъias був запозичений поведiнковою економiкою з психоло

гii i позна чае рiзнi явища -упередження, викривлення, вiдхилення та по!\ШЛКи. -Прим. пер.
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симпатичний та впевнений у собi доповiдач рiшуче виходить на сцену, мож

на спрогнозувати, що публiка оцiнить йога виступ позитивнiше, нiж, мож

ливо, вiн на те заслуговуе. Наявнiсть у цього явища дiагностичного ярлика 

(йога називають ефектом ореолу) полегшуе прогнозування, iдентифiкацiю 

та розумiння подiбних упереджень. 

Зазвичай, коли вас запитують, про що ви думаете, ви можете вiдповiсти 

на це питания. Ви вважаете, що знаете, що вiдбуваеться у вашiй головi, бо 

уявляете собi це як процес, у якому одна усвiдомлена думка випливае з iн

шо1. Водночас це не единий механiзм роботи нашого мазку. Ба бiльше, на

вiть не типовий механiзм йога роботи. Бiльшiсть ваших вражень i думок 

спливають у вашiй свiдомостi невiдомо звiдки. Ви не спроможнi вiдстежи

ти, звiдки знаете, що на столi перед вами сто1ть лампа, або як вам вдалося 

помiтити нотку невдоволення в голосi вашо1 дружини, коли ви говорили 

з нею по телефону, чи як ви уникнули ДТП на дорозi, коли були за кермом, 

адже лише згодом збагнули всю небезпеку ситуацil. Робота мазку, що про

дукуе враження, передчуття, а також допомагае нам ухвалювати бiльшiсть 

рiшень, здiйснюеться в нашiй головi непомiтно. 

У цiй книзi ми розглядатимемо переважно неусвiдомленi, iнту1тивнi 

упередження. Водночас фокусування на помилках та упередженнях у жад

ному разi не ославлюе людський разум, так само, як i обговорення хвороб 

у медичних працях не означае заперечення здоров'я як такого. Бiльшiсть 

iз нас - переважно здоровi, а нашi судження i дil слушнi й доречнi. Упро

довж свого життя ми дозволяемо собi керуватися враженнями i вiдчуттями, 

i наша впевненiсть у власних iнту1тивних судженнях зазвичай обrрунтова

на. Зазвичай, однак не завжди. Ми часто впевненi - навiть тодi, коли поми

лилися, i цi помилки неупереджений спостерiгач помiтить швидше за нас. 

Отже, саме такий сене закладено в мою метафору «плiткування бiля 

офiсного кулера»: покращити здатнiсть людини помiчати i розумiти помил

ки суджень i вибору, спочатку в iнших, а згодом - i в собi, забезпечивши й 

багатшим i точнiшим словниковим запасом, застосовуваним для 1х розгля

ду й обговорення. Принаймнi в деяких випадках точний дiагноз може ста

ти запорукою вчасного втручання, що допоможе запобiгти шкодi вiд необ

думаного рiшення чи неправильного вибору. 

Витоки 

У цiй книзi репрезентоване мое сьогоднiшне розумiння оцiночних суджень 

i ухвалення рiшень, що склалося пiд впливом вiдкриттiв у царинi психоло

гil останнiх десятилiть. Проте деякi сво1 iде1 та мiркування я мажу вiдсте

жити аж до одного щасливого дня r969 року, коли попросив свого колегу 

виступити на семiнарi, який я вiв на кафедрi психологil Е:врейського унi

верситету в Е:русалимi. Амоса Тверскi вважали молодим свiтилом у галузi 
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дослiджень з ухвалення рiшень (власне, як i в усьому, що вiн робив у нау

цi). Тож я був упевнений, що буде цiкаво. Багато з тих, хто був знайомий 

з Амосом, стверджували, що вiн найерудованiша людина з-помiж ycix, кого 

вони знають. Вiн був дуже розумний, дотепний i харизматичний. Мав дар 

запам'ятовувати жарти та влучно 1х застосовувати для аргументацiй i пояс

нень. У йога присутностi нiколи не западала гнiтюча тиша. Тодi йому було 

тридцять два, менi - тридцять п'ять. 

Амос розповiв студентам про дослiдницьку програму, яка в той час три

вала в Мiчиганському унiверситетi i мала на метi допомогти знайти вiдпо

вiдь на питания: «Якаю мiрою люди - iнтJ!тивнi статистики?». Нам уже 

було вiдомо, що людина - непоганий «iнту1тивний фiлолог»: чотирирiчна 

дитина без зусиль дотримуеться у своему мовленнi всiх граматичних пра -

вил, хоч i гадки не мае про 1х iснування. Але чи притаманне людинi таке 

саме iнту1тивне розумiння статистики? Амос стверджував, що в цiлому -

так. Пiсля жвавого обговорення цього питания на семiнарi ми дiйшли вис

новку, що «в цiлому - нi» було б кращою вiдповiддю. 

Нам з Амосом сподобалася дискусiя. Ми вирiшили, що iнту1тивна ста

тистика - цiкава тема, i нас захопила iдея спiльно й дослiдити. Tie1 ж п'ят

ницi ми пiшли обiдати до кафе «Рiмон» - популярного мiсця посиденьок 

ерусалимсько1 богеми i професури. Там ми i почали планувати наше спiль

не серйозне дослiдження iнтJ!тивного вiдчуття статистики. Пiд час семiна

ру ми дiйшли висновку, що наша власна iнТУiцiя не досконала: попри раки 

викладання та використання статистики, ми не виробили iнту1тивного чут

тя надiйностi резулыатiв статистичних дослiджень, здiйснених на пiдста

вi малих вибiрок. Нашi суб'ективнi судження були упередженi: ми охоче вi

рили результатам дослiджень, у яких було недостатньо доказiв, та й у влас

них дослiдженнях могли спиратися на недостатню кiлькiсть спостережень'. 

Метою нашого дослiдження було з'ясувати, чи й iншi дослiдники потерпа

ли вiд подiбних прикрощiв. 

Ми пiдготували питальник з доволi реальними для прикладних дослi

джень статистичними проблемами. За цим питальником Амос зiбрав вiд

повiдi експертiв -учасникiв зустрiчi Товариства математично1 психологП, 

серед яких було двое авторiв пiдручникiв зi статистики. Не стало несподi

ванкою те, що, так само як i ми, нашi колеги значно перебiльшували мож

ливiсть успiшного проведения експериментiв на малих вибiрках. До того ж 

нашi експерти дали кепськi поради уявнiй студентцi стосовно достатньо1 

кiлькостi необхiдних для й дослiдження спостережень. Отож навiть у про

фесiйних статистикiв погано з iнту1тивною статистикою. 

Готуючи статтi на пiдставi резулыатiв нашого дослiдження, ми з Амо

сом зрозумiли, що нам подобаеться працювати разом. Амос завжди був до

тепний, а в йога присутностi жартувати починав i я, тож разом ми могли 

годинами опрацьовувати складний матерiал. Задоволення вiд спiвпрацi 
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пiдвищило й нашу наполегливiсть - набагато легше прагнути досконало

стi, якщо ти нiколи не нудьгуеш. Однак найважливiше було те, що до думок 

один одного ми з Амосом пiдходили критично. За тривалi раки спiвпрацi ми 

не вiдкинули жодно1 з наших iдей, попередньо 1х не обмiркувавши й не об

говоривши. Мене дуже тiшило, що Амос мiг бачити суть у мо1Х ще не до кiн

цях сформованих iдеях. Вiн завжди мислив логiчно, йога судження завжди 

rрунтувалися на теоретичних напрацюваннях, i вiн безпомилково розумiв, 

куди приведуть нашi мiркування. Я натомiсть бiльше використовував iнту1-

тивне чуття i спирався на психологiю сприйняття. Ми були достатньо схожi, 

щоб легко порозумiтися, i доволi рiзнi, аби дивувати один одного. Бiльшiсть 

нашого робочого часу ми проводили разом i часто працювали пiд час три

валих прогулянок. Упродовж наступних чотирнадцятих рокiв наша спiвп

раця стала важливою частиною життя кожного з нас, i саме тодi ми досяг

ли найбiльших професiйних здобуткiв. 

Ми швидко випрацювали методику, яко1 дотримувалися впродовж ба

гатьох рокiв. Дослiдження проходили у формi дискусiй, пiд час яких ми 

складали питания та разом обмiрковували нашi iнту1тивнi на них вiдповi

дi. Кожне питания саме по собi було маленьким експериментом, тож що

дня ми справдi багато експериментували. Насправдi ми прагнули не пра

вильного розв'язку поставлено1 статистично1 задачки. Наше завдання по

лягало в пошуку й аналiзi iНТJ!Тивних вiдповiдей - перших, що спадали 

на думку, тих, якi кортiло висловити одразу, навiть якщо ми знали, що вони 

хибнi. Ми вирiшили (i, як з'ясувалося, мали рацiю), що iнту1тивнi вiдповi

дi, якi спадали на думку нам обом, можуть спадати на думку й iншим лю

дям, тому нам буде нескладно показати вплив цих вiдповiдей на оцiноч

нi судження. 

Одного разу нас приемно здивувало те, якi подiбнi були нашi нехитрi 

прогнози майбутнiх професiй малюкiв, яких ми обое знали. В однiй трирiч

нiй дитинi ми розгледiли спраглого до суперечок юриста, в другiй - дива

куватого професора, чуйного та трохи нав'язливого психотерапевта. Звiсно, 

нашi прогнози були абсурднi, проте здавалися нам цiкавими. Було досте

менно зрозумiло, що нашою iнТУiцiею керуе схожiсть дитини до культурних 

стереотипiв певних професiй. Ця кумедна вправа допомогла нам розробити 

цiлу теорiю ролi подiбностi в передбаченнях - на той час в она лише визрi

вала в наших головах. Ми продовжили дослiдження i на пiдставi багатьох 

експериментiв, описаних нижче, розробили концепцiю. 

Вiдповiдаючи на питания, вiзьмiть, будь ласка, до уваги, що Стiва було 

вiдiбрано з репрезентативно1 вибiрки абсолютно випадково: 

Якась людина описуе: свого сусiда: «Ст iв - дуже сором'язливий та замкне

ний. Вiн завжди готовий допомогти, але мало цiкавиться людьми та навко

лишнiм свiтом. Вiн спокiйний та охайний, любить порядок i органiзованiсть, 

10 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/-1/5867/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=5867


ВСТУП 

для нього дуже важливi деталi». Ким, найiмовiрнiше, е; Стiв - бiблi отекарем 

чи фермером? 

Yci одразу помiчають, що Стiв схожий на стереотипний образ бiблiотека

ря, але при цьому майже завжди iгнорують не менш важливi статистичнi 

фактори. Чи знаете ви, що, за статистикою, на кожного бiблiотекаря-чоло

вiка у США припадае двадцять фермерiв? Фермерiв набагато бiльше за бi

блiотекарiв, тому майже однозначною видаеться ситуацiя, коли «спокiйних 

та охайних» чоловiкiв буде бiльше за кермом трактора, нiж за бiблiотекар

ським столом. Однак ми з'ясували, що учасники наших експериментiв iг

норували вiдповiднi статистичнi данi та у сво1х судженнях спиралися лише 

на подiбностi. Ми вирiшили, що вони використовують подiбностi як ев

ристичне спрощення (iншими словами, як загальний орiентир) для того, 

щоб сформулювати складне оцiночне судження. Довiра до евристики при

зводила до цiлком передбачуваних упереджень (систематичних помилок) 

у txнix прогнозах. 

За iншо1 нагоди ми з Амосом замислилися про рiвень розлучень серед 

професорiв нашого унiверситету. Ми зауважили, що намагаемося прига

дати розлучених професорiв, з якими знайомi чи про яких нам розповi

дали, i оцiнюемо розмiр категорil розлучених викладачiв за тим, як лег

ко нам вдаеться пригадати тих чи iнших осiб. Феномен, коли, вiдшукую

чи щось у пам'ятi, людина спираеться на легкiсть згадування певних явищ, 

ми назвали евристикою доступностi. Проводячи одне з наших дослiджень, 

ми попросили учасникiв вiдповiсти на просте питания про слова в типово

му англiйському текстi': 

Вiзьмiмо лiтеру К. 

У якiй позицi·i в словi Ктрапляпься частiше -як перша чи як третя лiтера? 

Той, хто грае в скрабл, знае, що набагато легше дiбрати слово, що почина

еться з певно1 лiтери, нiж вiдшукати слова, в яких ця лiтера третя. Це сто

суеться всiе1 абетки, тож ми очiкували, що нашi респонденти перебiльшу

ватимуть частоту появи лiтер на початку слова - навiть тих (К, L, N, R, V), 

що в англiйськiй мовi частiше трапляються у словi на третьому мiсцi. Зно

ву ж таки, у цьому випадку довiра до евристики призводить до цiлком очi

куваних помилок у судженнях. Наприклад, нещодавно я почав сумнiватися 

у своему давньому переконаннi про те, що подружня зрада бiльше пошире

на серед полiтикiв, нiж серед лiкарiв чи юристiв. Я навiть сформулював для 

себе пояснения цього «факту», взявши до уваги ефект хтивостi i пожадливо

стi, закладений у самому феноменi влади, а також спокусу, що виникала пiд 

час тривалого перебування далеко вiд дому. Згодом я зрозумiв, що в полiти

кiв-перелюбцiв значно бiльше шансiв потрапити в новини, нiж у зрадливих 
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юристiв та лiкарiв. Мое iнтуi:тивне враження могло бути сформоване суто 

пiд впливом вибору журналiстами конкретних тем, а також мое1 впевнено

стi в евристицi доступностi. 

Ми з Амосом багато рокiв дослiджували та фiксували упередження iн

ту1тивного мислення пiд час виконання рiзних завдань: визначення ймо

вiрностей тих чи iнших подiй, передбачення майбутнього, оцiнки гiпотез, 

прогнозування частоти певних явищ. На п'ятий рiк нашо1 спiвпрацi ми опу

блiкували основнi резулыати наших дослiджень у журналi «Саенс»*, який 

читають науковцi з рiзних галузей. Стаття вийшла пiд назвою «Судження 

в умовах невизначеностi: евристики та упередження» (й подано повнiстю 

в кiнцi цiе1 книги). У нiй ми описали спрощувальнi схеми iнтуi:тивного мис

лення та пояснили 20 упереджень як прояви цих евристик, а також проде

монстрували роль евристик у формування оцiночних суджень. 

!старики науки часто помiчали, що в будь-який перiод часу науковцi

в певнiй галузi знань схильнi подiляти однаковi уявлення про свою дис

циплiну. Соцiальнi науки не виняток: вони rрунтуються на баченнi люд

сько1 природи, що е темою для дискусiй про поведiнку людини за певних 

обставин, однак пiд сумнiв не береться. Серед суспiльствознавцiв 70-х ро

кiв ХХ столiття загальноприйнятими вважалися два уявлення про приро

ду людини. По-перше, люди� рацiональнi i мислять здебiльшого логiчно. 

По-друге, такi емоцil як страх, пристрасть, ненависть пояснюють бiльшiсть 

випадкiв, коли людина вiдходила вiд рацiонального й чiткого мислення. 

Наша стаття поставила пiд сумнiв обидва цi уявлення, хоча прямо ми 1Х 

не критикували. Ми зафiксували систематичнi помилки в мисленнi нор

мальних людей i вiдстежили, що вони закорiненi насамперед у самому ме

ханiзмi мислення i меншою мiрою зумовленi руйнiвним впливом емоцiй 

на мислення. 

Наша публiкацiя, яка привернула до себе значно бiльше уваги, нiж ми 

очiкували, i сьогоднi залишаеться однiею з найбiльш цитованих статей у со

цiальних науках (понад три сотнi покликань на не1 в iнших академiчних 

статтях за 2oro рiк). Науковцi з iнших галузей знань змогли використати 

нашу статтю, тож концепцН евристик та упереджень були успiшно застосо

ванi в багатьох ца ринах, за крема в медичнiй дiагностицi, юридичнiй прак

тицi, аналiзi розвiдувальних даних, фiлософil, фiнансах, статистицi й вiй

ськовiй стратегil. 

Полiтологи, наприклад, помiтили, що евристика доступностi допома

гае пояснити, чому деякi проблеми для громадськостi стоять на першему 

мiсцi, тодi як iншi вона просто iгноруе. Люди оцiнюють вiдносну важли

вiсть якогось питания, спираючись на легкiсть йога пригадування, а легко 

* «Science» - один iз найавторитетнiших наукових журналiв у свiтi, де публiкуюгься дослiдження

з рiзних галузей науки. -Прим. пер.
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ми згадуемо iнформацiю, широко висвiтлену в засобах масовоr iнформа

цir. Часто згадуванi теми закарбовуються в пам'ятi, iншi - залишаються 

поза увагою. Вибiр тем, якi вартi висвiтення в медiа, у свою чергу продик

тований уявленням про те, чим наразi переймаеться громадськiсть. Саме 

тому влада в авторитарних режимах надзвичайно тисне на незалежнi ЗМI. 

Драматичнi подir та життя знаменитостей найлегше привертають iнтерес 

публiки, тому ЗМI регулярно розпалюють та пiдтримують ажiотаж навко

ло цих питань. Так, упродовж кiлькох тижнiв пiсля смертi Майкла Джексо

на всi телевiзiйнi канали висвiтлювали лише цей сюжет. Водночас iснують 

й iншi, критично важливi, проте менш драматичнi теми, такi як погiршен

ня якостi освiти або надмiрне використання медичних ресурсiв в останнi 

раки життя пацiентiв. Пишучи цi рядки, я помiтив, що обрав цi дражливi 

питання, недостатньо висвiтленi у ЗМI, суто методом доступностi: rx згаду

ють доволi часто, на вiдмiну вiд iнших не менш важливих тем, якi не спа

ли менi на думку. 

Тодi ми збагнули це не одразу, але основною причиною успiшностi рiз

них «евристик та упереджень» далеко за межами психологir була насправ

дi не дуже суттева особливiсть наших робiт: майже завжди у своrх статтях 

ми публiкували перелiк питань, на якi вiдповiдали i нашi респонденти, i ми 

самi. Цi питания демонстрували читачам, як rхне власне мислення зiштовху

еться з когнiтивними упередженнями. Сподiваюся, ви самi це вiдчули, коли 

читали питання про Стiва-бiблiотекаря, що мало на метi показати вам, як 

сильно подiбностi впливають на оцiнку ймовiрностi i як легко при цьому 

проiгнорувати важливi статистичнi факти. 

Завдяки таким iлюстрацiям дослiдники з iнших галузей, особливо фi

лософи й економiсти, змогли побачити недолiки у своему мисленнi. Помi

тивши власнi хиби, вони бiльш охоче стали брати пiд сумнiв безапеляцiйне 

на той час уявлення про рацiональнiсть i логiчнiсть людського разуму. Ви

бiр методу був украй важливий: якби ми повiдомляли лише про результа

ти експериментiв, проведених за стандартною схемою, нашi статтi привер

нули б менше уваги. Ба бiльше, читачi-скептики вважали б, що результати 

rx не стосуються, а помилки в судженнях узагалi можна списати на несум

лiннiсть, притаманну студентам молодших курсiв, якi переважно й беруть 

участь у дослiдженнях iз психологir. Звiсно, ми вiддавали перевагу яскравим 

прикладам-iлюстрацiям, а не експериментам за стандартною схемою лише 

для того, щоб вразити фiлософiв й економiстiв. Ми обрали показовi прикла

ди, ба вони були цiкавiшi; нам узагалi пощастило - як iз вибором методу, 

так i з багато чим iншим. Наскрiзною в цiй книзi е тема талану та важли

воr ролi, яку вiн вiдiграе в кожнiй icтopir успiху, ба в будь-якiй iз них майже 

завжди можна з легкiстю вiдстежити той момент, коли крихiтна й не вар

та уваги подiя могла б перетворити велике досягнення на дуже посереднiй 

результат. Наша iсторiя - не виняток. 
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Не всi реагували на нашi дослiдження позитивно. Зокрема, критикували 

нашу зосередженiсть на похибках мислення через створення негативного 

образу людського розуму3
• Як i слiд було очiкувати в нормальнiй науковiй 

спiльнотi, однi дослiдники уточнювали нашi результати, iншi - пропану

вали обrрунтованi альтернативи4. Загалом наша думка про пiддатливiсть 

разуму систематичним похибкам з часом стала загальноприйнятою. Такий 

сильний вплив наших дослiджень про оцiночнi судження на соцiальнi нау

ки тодi нам годi було й уявити. 

Завершивши огляд оцiночних суджень, ми одразу перейшли до особли

востей ухвалення рiшень в умовах невизначеностi. Ми поставили собi за 

мету розробити психологiчну теорiю ухвалення людиною рiшень у про

стих азартних iграх. Наприклад, чи зробите ви ставку в парf на пiдкидан

ня монети за умови, що, коли випаде орел, ви виграете 130 доларiв, а якщо 

решка - програете юо доларiв? Такi простi завдання на вибiр здавна ви

користовують для дослiдження широкого кола проблем, якi стосуються ух

валення рiшень. Примiром, для порiвняння вiдносних значень, якi люди 

схильнi приписувати надiйним речам, з тим, чого вони очiкують вiд неви

значених результатiв. Ми не змiнювали свого методу, день у день складаю

чи завдання на альтернативний вибiр i дослiджуючи, чи узгоджуються нашi 

iнту1тивнi преференцil з логiчно обrрунтованим вибором. Як i у випадку 

з оцiночними судженнями, ми помiтили систематичнi упередження в на

ших рiшеннях, а iнту1тивнi преференцй послiдовно суперечили правилам 

рацiонального вибору. Через п'ять рокiв пiсля виходу друком нашо1 статтi 

в журналi «Саенс», ми опублiкували дослiдження «Теорiя перспектив: ана

лiз рiшень в умов ах невизначеностi»*, де представили свою теорiю вибору, 

яке вважають впливовiшим за попередне i таким, що заклало основи по

ведiнково1 економiки. 

Паки географiчна вiддаленiсть один вiд одного остаточно не ускладни

ла ситуацil, нам з Амосом допомагав у роботi наш насправдi потужний ко

лективний разум, що був далекогляднiшим за кожного з нас окремо, i друж

нi стосунки, завдяки яким спiвпраця була веселою i продуктивною. Саме 

за наш спiльний доробок, який стосувався оцiночних суджень та ухвален

ня рiшень, у 2002 роцi я отримав Нобелiвську премiю, яку Амос роздiлив 

би зi мною, якби в 1996-му, у сво1 п'ятдесят дев'ять, не пiшов би з життя5
• 

ДЕ МИ ПЕРЕБУВА€МО ЗАРАЗ 

У цiй книзi я не планую описувати нашi з Амосом раннi дослiдження, адже 

з цим завданням упродовж останнiх рокiв успiшно впоралися iншi автори. 

* Статтю було опублiковано у вrиивовому економiчному журналi «Econometricaп у 1979 роцi. -

Пр1.LМ.. пер.
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Я ставлю собi за мету, спираючись на останнi роботи з когнiтивно1 та соцi

ально1 психологil, з'ясувати, як працюе наш разум. Одним iз останнiх най

важливiших вiдкриттiв у цих галузях е усвiдомлення як переваг, так i недо

лiкiв iнту1тивного мислення. 

Ми з Амосом докладно не розглядали iнту1тивних здогадок, обмежив

шись причиннно-наслiдковим твердженням про те, що евристика в ухва

леннi рiшень «доволi корисна, проте iнколи може призводити до серйоз

них та систематичних помилок». Ми зосередились саме на упередженнях, 

ба вони цiкавi як самi по собi, так i як свiдчення евристики суджень. Ми 

не ставили собi питання, чи всi iнту1тивнi судження в умовах невизначе

ностi спричиненi тими евристиками, якi ми дослiджували6
• Сьогоднi вже 

зрозумiло, що це не так. Зокрема, добре розвинену iнту1цiю фахiвцiв краще

пояснюють не евристики, а ефекти тривало1 практики. Тепер ми можемо

вiдтворити чiткiшу i збалансованiшу картину того, як навички й евристи

ки можуть бути альтернативними джерелами iнту1тивних суджень i вибору.

Психолог repi Кляйн розповiдае iсторiю про команду пожежникiв, що 

ввiйшли в будинок, де на кухнi зайнялася пожежа7
• Щойно вони почали 

поливати кухню iз пожежних шлангiв, як командир бригади незрозумiло 

чому закричав: «Забираймося звiдси!». Пiдлога пiд пожежниками прова

лилася практично за мить пiсля того, як вони вибiгли з кухнi. Лише згодом 

командир зрозумiв, що в огонь був незвично тихий, i в нього у вухах дивно 

пекло. Сукупно цi вiдчуття стали тим, що вiн називав «шостим чуттям не

безпеки». Вiн знав напевне, що щось не так, але i гадки не мав, що саме. Як 

з'ясувалося, пожежа спалахнула не на кухнi, а в пiдвалi пiд кухнею - саме 

пiд тим мiсцем, де стояли пожежники. 

Ми всi чули подiбнi iсторЕ про iнту1цiю фахiвцiв у рiзних царинах. 

Гросмейстер iде вулицею повз гравцiв у шахи, кидае оком на шахiвницю 

i, навiть не спинившись, каже: «Бiлим мат за три ходи». Або лiкар ставить 

дiагноз пацiентовi, лише мимохiдь поглянувши на нього. Iнту1цiя фахiвцiв 

у своlЙ справi зачаровуе нас, наче справжня магiя, однак нiчого магiчного 

в цьому немае. Насправдi кожен iз нас демонструе дива iнту1цil багато ра

зiв на добу. Бiльшiсть може легко, буквально з перших слiв, розпiзнати гнiв 

у голосi iншо1 людини, коли говорить iз нею по телефону. Ми добре вiдчува -

емо, що в кiмнатi, куди ми ввiйшли, перед цим плiткували про нас. Ми опе

ративно реагуемо на прихованi ознаки того, що водiй машини в сусiднiй 

смузi може бути небезпечний. Нашi щоденнi iнтуtтивнi здiбностi не менш 

дивовижнi за прозорливiсть досвiдченого пожежника чи лiкаря: просто для 

нас у них немае нiчого незвичайного. 

У психологil точно1 iнту1цil немае нiчого магiчного. Мабуть, найкра

щий стислий апис цього феномену належить видатному Герберту Саймо

ну, який дослiджував психологiю гросмейстерiв i з'ясував, що пiсля тисяч 

годин, проведених над шахiвницею, вони починають бачити й та кожну 
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