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Зміст 

1. Що таке надж? 

2. Дві системи мислення людини      

за Даниелем  Канеманом. 

3. Народження наджу та       

архітектура вибору. 

4. Приклади застосування                     

наджу 
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«Туалетні мушки» та надж 

 

 
 

 

 

З тих пір амстердамські «туалетні мушки» являють 

собою одне з найяскравіших втілень стратегії під 

назвою «НАДЖ» (від англ. nudge — «легкий 

поштовх ліктем») — технології управління 

людською поведінкою, побудованої на 

знаннях про те, якими люди є в дійсності.  

Муха – це малюнок.  Дивлячись на муху, 

чоловіки намагаються  «попасти» саме на 

неї.  Така  дрібниця покращує «систему 

наведення».  Витрати на прибирання 

туалетів знизились на 80%. 

Історія про мух у туалеті. (1999 р. Амстердамський аеропорт),     

які облетіли весь світ і зробили справжню революцію. 
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Теорія раціонального вибору 

 

 

 

 

 

За нею люди, роблячи будь-який вибір,  

керуються здоровим глуздом. Вони ретельно 

обдумують такі фактори як ціни, податки і 

штрафи, щоб отримати найбільшу вигоду.  
 

Все в цій теорії було добре, за винятком одного:     

вона була досить далекою від реальності. 

Насправді людські істоти керуються не лише холодним розумом.                       

Гроші для нас — потужний стимул, але на наш вибір впливають         

і багато інших речей, наприклад, соціальні норми і уявлення про 

справедливість. 
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Дві системи мислення людини 

 

 
 

 

 

Перша — швидка, автоматична, емоційна. Інтуїтивне мислення (автопілот) 

Друга — повільна, логічна, що вимагає зусиль. Цілеспрямоване мислення 

(увага та концентрація). 

Співіснування цих двох систем — ключовий концепт теорії двоїстих 

процесів Даніеля Канемана з Прінстонського університету США            

(2002 р., Нобелівська премія з економіки). 
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Коли і які системи ми використовуємо? 

 

 
 

 

 

Швидка половинка нашого мислення діє    

з ходу, миттєво роблячи висновки.  

Повільна — навпаки. Саме нею ми 

користуємося, коли виконуємо складні 

завдання, що вимагають уваги і логіки. 

Друга система зазвичай дозволяє нам 

приймати більш мудрі рішення. Однак 

увага, концентрація і здатність міркувати 

логічно — ресурси небезмежні.  

Тому більшість рутинних розумових 

завдань випадає на частку першої 

системи, що веде до величезної      

кількості помилок. 
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Задача про рибу та картоплю 

 

 
 

 

 

Риба з картоплею коштують разом 38 грн 20 коп. Риба на 

31 грн дорожча за картоплю. Скільки коштує картопля? 

Відповідайте на замислюючись!  

А якщо подумати? 



Д. Канеман представляє дві системи мислення, як психологічну драму з 

двома дійовими особами: свідомим, розумним «Я»  (Система 2) та 

автоматично реагуючою особистістю (Система 1). 

Ми уявляємо себе як розумну Систему 2, яка приймає рішення, про що їй 

думати і як діяти. Але насправді головною дійовою особою є автоматично 

реагуюча Система 1.  Джерелом переконань і вибору Системи 2  є 

враження, передчуття і наміри, які генерує Система 1.  
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Такі нераціональні люди… 



Схильність ігнорувати неоднозначності 
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    Я        наші РЦ ОСББ! 

Прочитайте написане нижче 



Як контекст впливає на інтерпретацію 
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Система 1 дуже швидко запускає механізм передчасних висновків. 

Один і той же символ читається як літера у першому випадку, і як 

цифра у другому. Хоча форма неточна, ми робимо поспішний 

висновок, що вона собою являє, і навіть не усвідомлюємо, що є 

неоднозначність.  

 

Контекст впливає на інтерпретацію елементів. Тому так важливо 

усвідомлювати, хто, що і яким чином формує наш контекст.  

У широкому значенні  

контекст — середовище, в якому існує об'єкт.  
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Ми піддаємося  соціальному тиску і часто слідуємо   за 

натовпом, замість того, щоб вибирати те, що нам насправді 

потрібно.  

Ми тягнемо час і йдемо шляхом найменшого опору.  

Негайне задоволення цінуємо більше, ніж можливий   успіх       

у майбутньому. 

Сильніше засмучуємося від втрати чого-небудь, ніж радіємо 

придбанню того ж самого. 

Прагнемо зберегти статус-кво, навіть якщо це не  в наших 

інтересах. 

Надаємо дуже великого значення несуттєвій   інформації.  

Наша недосконалість робить нас людьми 
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Людський розум зовсім не схожий на ту машину для прийняття ідеальних рішень, 

яку описує теорія раціонального вибору.  

Проте  і цей розум підпорядковується своїм законам. Йому властиво помилятися, 

але в його помилках теж простежується система.  

Люди поводяться ірраціонально, але водночас передбачувано. 

Ця передбачуваність і переконала вчених у тому, що людська поведінка має   

піддаватися змінам.  

Так народилася концепція наджу. 

Народження наджу 
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Кожен день ми приймаємо рішення у різних сферах життя.  На 

думку авторів, ці рішення часто бувають помилковими. Помилки 

ведуть до бідності, втрати здоров'я, проблем у сім'ї тощо.  

Відповідно, людей требв підштовхнути до правильного вибору. 

Основну роль у стратегії підштовхування відіграє спосіб 

надання пропонованих варіантів — так звана архітектура 

вибору.  

Люди ведуть себе краще, коли на оптимальному варіанті 

поведінки наголошується, а інші варіанти при цьому не 

забороняються.  

 

У 2008 р. соціологи з Чиказького університету Річард Талер та Касс Санстейн 

опублікували книгу під назвою «Надж: як поліпшити рішення, що стосуються 

здоров'я, багатства і щастя» 

Архітектура вибору 
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Вдалі наджі 
Скинь швидкість! 

Вдалося знизити кількість автомобільних аварій на звивистій трасі 

Лейк Шор Драйв в Чикаго. На підході до кожного крутого повороту 

були намальовані білі смуги, що поступово зближаються одна з 

одною і створюють ілюзію, що ви їдете все швидше і швидше. 

Їж овочі! 

Дослідники з Університету штату Нью-Мехіко в Лас-Крусес (США) 

подвоїли продажу фруктів та овочів в супермаркетах, лише 

виділивши для них в продуктових візках спеціальну секцію. 

 

Бережи енергію! 

Фахівці з Каліфорнії виявили, що люди починають менше 

користуватися електрикою, якщо їм повідомляти про 

енергозберігаючі заходи, що впроваджуються  їхніми сусідами. 

Інформація про те, скільки грошей вони збережуть завдяки     

економії, надає набагато менший ефект 
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Психологи з Ньюкастлського університету  з'ясували,  що люди 

значно рідше смітять, якщо на упаковці або інших об'єктах 

надрукувати картинку з очима, які пильно дивляться.  

Ось таке  зображення змусило учасників експерименту смітити на 

65% рідше. 

Надж: намальовані очі відучили людей смітити 

Подібні  картинки не дають людям смітити тому, що вони 

відчувають, як на них дивляться.  

У такій ситуації всім властиво поводитися більш чесно і гідно.  
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Застосування надж у соціальній рекламі 

Проекту «Енергоефективні школи» 
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Вживання спиртного можна знизити підвищенням цін на 

нього, але це не надж.  

 

Надж  — це коли влада поширює інформацію про середнє 

споживанні алкоголю на душу населення і зобов'язує  

бари продавати пиво в кухлях меншого розміру, оскільки 

люди схильні випивати все до дна навіть проти свого 

бажання. 

 

Найголовніше, щоб підштовхування не обмежувало 

свободу людини, залишаючи за нею право робити 

неправильний вибір — наприклад, пити пиво з великих 

кухлів. 

 

Підштовхування до правильних рішень 
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Експеримент у Британії щодо сплати податку на транспортний засіб. 

 

Автовласникам було розіслано 2 види листів.  

1) «Сплати податок – або втратиш автомобіль!».  

2) Деякі листи такого самого призначення були персоніфіковані і включали фото 

автомобіля.  

Виявилось, що розсилання листів першого варіанту подвоїли кількість 

оплачених податків, листи з прикріпленим фото збільшили оплату податку 

втричі. 

Підштовхування до правильних рішень 
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Ще один експеримент у Британії фокусувався на 

питанні ефективного використання енергії. 

Дослідження причин того, чому населення не 

зменшує обсяг використаної енергії шляхом 

утеплення помешкань, виявило, що така ситуація 

склалась через небажання людей звільняти свої 

дахи від непотрібних речей.  

 

Для вирішення ситуації було створено 

спеціальний надж. Фірми, що займались 

утепленням приміщень, пропонували таку 

послугу: «Ми приберемо льох та повернемо всі 

речі після утеплення.  Це збільшило попит на 

програму утеплення житла втричі . 

Підштовхування до правильних рішень 
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Підштовхування «за замовчуванням» 
 Підписатися на послугу «за замовчуванням» — приклад 

підштовхування.  

 

 Важко стверджувати, що свобода людини обмежується, коли її 
підписують на що-небудь автоматично, — адже є можливість відмови 
(досить поставити на бланку галочку або направити безкоштовне СМС).  

  

 Таке підштовхування базується на психологічних засадах: вибір 
варіанта за замовчуванням природно сприймається як нормальний, а 
відмова від нормального вибору — вольовий акт, що вимагає зусилля, 
більшої відповідальності.  

 

 Ці потужні чинники підштовхують до дії людину, яка в іншому випадку 
не знала би, що робити. 
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Як технологію підштовхування можна 

використати  у роботі  з боржниками? 

 

 

 

 

 

 

 



Дякую за увагу! 
 

ksafiulina@ ukr.net 

 

(050) 19-654-23 
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