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ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ  

НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ СВІДОМІСТЬ ТА ПОВЕДІНКУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

У статті представлено теоретичний аналіз інформаційно-маніпулятивного впливу на суспільно-політичну 

свідомість та поведінку сучасної молоді. Погляд на свідомість, з психолого-політичної точки зору, дає можли-

вість розглядати інформаційні технології як важливий атрибут впливу на політичну свідомість. Аналіз психо-

логічних складових інформаційно-маніпулятивних технологій, що визначаються як: панування над духовним ста-

ном особистості, нав’язування думок, ідей, установок, цінностей та управління її поведінкою в інтересах 

суб’єкта впливу. У контексті вивченої проблематики розкрито роль ЗМК у політичних процесах суспільства, де 

вони виступають як засіб маніпулятивного впливу, що спрямований на трансформацію політичної свідомості 

молодої людини. Основними чинниками впливу на політичну свідомість молоді є: надання права відредагувати, 

додаючи власні домисли; спотворення інформації; подання неправдивої інформації; замовчування про головні 

події; використання «закону випередження». Разом із тим, основна причина ефектів інформаційно-маніпуляти-

вного впливу криється в особистісній площині, де важливим є: вміння критично мислити, аналізувати, інтерп-

ретувати, оволодіння інтелектуальним потенціалом у відстоюванні власної думки, докладання вольових зусиль 

у досягненні мети, використання оптимальних засобів комунікативного впливу через застосування оптимальних 

механізмів у свідомості думок та дій, що відповідають ситуації. Визначені методи ефективної протидії інфор-

маційно-маніпулятивним впливам, серед яких головним є здатність розподіляти інформацію в асоціативному 

просторі, коли конструюють відсутність перетинання обговорюваних подій шляхом асоціативного зв’язування 

з іншими не пов’язаними між собою подіями. Завдяки ефективним підходам, сучасна молодь має можливість 

перестати бути «пасивною масою», а перетворитися на активних діячів, які відстоюють свою думку, прийма-

ють самостійні рішення та формують власні моделі поведінки.  

Ключові слова: політична свідомість, політична поведінка, психолого-політичні складові, маніпулятивний 

вплив, політичне маніпулювання, інформаційні технології, засоби масової комунікації. 

 

Вступ та сучасний стан досліджуваної             

проблеми 

Сучасне українське суспільство усе частіше залу-

чає молодь до обговорення та прийняття рішень у 

соціально-політичних процесах. Їх участь у політиці є 

свідченням того, що зазначена сфера життя сприяє ре-

алізації інтересів не тільки великих соціальних груп, а 

й запитам масових молодіжних рухів. В умовах транс-

формації інститутів соціалізації, політична свідомість 

молоді потрапляє під вплив різноманітних політичних 

сил, які за допомогою засобів масової комунікації ви-

користовують суперечливість та нестійкість поглядів 

молодих людей для збільшення статків та отримання 

суспільних переваг.  

З метою посилення маніпулятивного впливу, 

ЗМК застосовують інформаційні технології, що мають 

на меті ввести в оману молодь, яка не володіє достат-

ньою кількістю знань, життєвим досвідом, слабко орі-

єнтується у суспільно-політичних процесах. У свою 

чергу засоби масової інформації, використовуючи ко-

мунікативні технології, виступають беззаперечним 

впливовим чинником на думки, світогляд, ціннісні орі-

єнтації та політичну культуру молоді, таким чином, 

здійснюючи цілеспрямований вплив на її політичну 

свідомість та поведінку. Необхідно враховувати той 

факт, що молодь хоча й готова приймати участь у по-

літичному житті країни, але прагне знайти засіб для 

максимальної реалізації власних інтересів. У суспіль-

них процесах особливого значення набувають інфор-

маційні повідомлення, що визначають максимальне 

подолання дисбалансу між політичною владою та мо-

лодим поколінням.  

Аналіз концептуальних засад передбачає виокре-

млення сукупності дослідницьких підходів щодо ви-

значення універсальних політико-психологічних фак-

торів щодо ефективності політичних маніпуляцій та їх 

впливу на політичну свідомість і поведінку молоді. До-

сліджувана проблематика розкривається у роботах на-

уковців: О. Бойко (2010), Є. Доценко (2003), С. Зелінс-

кий (2008), В.Лукова (2014), В. Семенова та ін., які ана-

лізують феномен впливу політичного маніпулювання 

на соціально-політичну свідомість молоді та управ-

ління нею.  

Роль і значення застосування інформаційних тех-

нологій у політичному маніпулюванні розглядали 

вчені: С. Кара-Мурза (2007), С. Ларсен (2009), Р. Чал- 
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діні (2002). 

Зокрема, у своїй книзі «Маніпуляція свідомістю» 

С. Кара-Мурза наводить визначення поняттю «маніпу-

ляції», що, на думку автора, являє собою «вплив» на 

особистість (Кара-Мурза, 2007). Інший вчений 

Р. Чалдіні у своїй книзі «Психологія впливу» зазначив, 

що маніпулятивні техніки будуються на принципах: 

взаємного обміну, зобов'язання та послідовності, соці-

ального доказу, прихильності, авторитету, дефіциту 

(Чалдіні, 2002).   

Політико-психологічні аспекти маніпулювання 

досліджували: Т. Адорно (2001), Р. Борецкий (1998), 

В. Васютинський (2005), М. Головатий (2014), П. Ла-

зарфельд (2010), Г. Лебон (1998), К. Левін (2000), 

М. Слюсаревський (2007), Р. Харріс (2002) та ін. Їх ду-

мки одностайні у тому, що умовою маніпулювання є 

створення оманливої дійсності, яка б забезпечувала 

приховану дію на свідомість людини. А ефективність 

маніпулятивного впливу гарантована, якщо жертва ві-

рить у те, що цей вплив є звичайним явищем і необхід-

ним.  

Розглядаючи маніпулятивний вплив у соціально-

політичній сфері, Р. Борецький зазначає, що під мані-

пуляцією слід розуміти послідовно та цілеспрямовано 

діюче керівництво масовою свідомістю й у результаті 

 поведінкою. Переважно спрямоване на ірраціона-

льну сферу сприйняття, що спирається на навіювання і 

має на меті навмисне відмежування масової свідомості 

від реальної дійсності (Борецкий, 1998). 

У свою чергу, соціально-політичні перетворення 

в країні, дії чи бездіяльність влади та багато інших чин-

ників спонукають політично свідомих молодих людей 

вплинути на ситуацію і змінити її на краще. В останні 

кілька років молодь усвідомила свою силу впливу на 

владу та її дії. Молодь відкрито висловлює своє став-

лення до суспільно-політичних подій, чим доводить, 

що варто зважати на її думку. Така ситуація підтвер-

джує, що з появою наступного покоління політична 

свідомість змінюватиметься. 

Політичні події, що виникають у суспільстві, за-

свідчують важливе значення технологізації форму-

вання натовпу, через застосування засобів інформацій-

ного медіа-впливу. Політична сфера суспільства хара-

ктеризується виникненням впливових масових заходів, 

таких, наприклад, як: «фейсбук-революції» або «твіт-

тер-революції», де політичні деструктивні ідеї (за-

клики, рухи, політичні програми тощо) набувають ши-

рокого суспільного резонансу та мотивують суспільс-

тво або його частину до дій. У результаті вони набува-

ють досить агресивних форм, характеризуються трагі-

чними наслідками, але у реальних, а не віртуальних 

умовах (Сорокина, 2011).  

Мета статті 

Здійснити теоретичний  аналіз особливостей ма-

ніпулятивного впливу інформаційних технологій на 

суспільно-політичну свідомість та поведінку молоді, 

зокрема, на її політичну активність, а також визначити 

основні напрями вироблення у молодих людей уміння 

протистояти інформаційним технологіям маніпулятив-

ного впливу з боку політикуму.  

Завдання статті:  

1. розкрити значення інформаційних засобів у 

застосуванні політично-маніпулятивних впливів на со-

ціально-політичну свідомість та поведінку молоді;  

2. визначити політико-психологічні передумови 

та особливості маніпулятивного впливу інформацій-

них технологій на політичну свідомість та поведінку 

молоді;  

3. розглянути засоби вироблення уміння проти-

стояти інформаційно-маніпулятивним впливам на со-

ціально-політичну свідомість та поведінку молоді. 

Методи дослідження 

Обробка наукових джерел за темою дослідження, 

систематизація теоретичних даних,  порівняльно-типо-

логічний та функціональний аналіз. 

Результати 

Соціально-політичні технології у ситуації глоба-

льних змін суспільства поступово набувають інтерак-

тивний (транзактний) характер і відіграють дедалі ва-

жливішу роль у формуванні політичної свідомості гро-

мадян, у тому числі й молоді. Сучасна молода людина 

виступає активним учасником суспільних процесів, 

причиною цього є вплив на розвиток духовної куль-

тури сучасного суспільства. У галузі дозвілля, засобів 

масової інформації (телебачення та інтернет), творчого 

життя, поп-музики, кіно, моди молодь є важливим чин-

ником формування смаків. Її духовні цінності поши-

рюються усюди, а погляди на суспільні події здійсню-

ють вплив на політичну владу в країні.  

Відомо, що від стану політичної свідомості моло-

дих людей, які входять до різних соціальних груп, а та-

кож від переважаючих у суспільстві ідей і настроїв, за-

лежить стан справ у політичній, соціальній, культурній 

та економічній сферах. Молодь – майбутнє країни, 

найбільш активна частина населення, тому необхідно 

враховувати та зважати на стан її політичної свідомо-

сті, з метою уникнення та попередження маніпуляцій з 

боку політичної влади. Необхідно зважати на думку 

молодого покоління і рахуватися з нею, як з впливовою 

силою, адже вона визначатиме майбутній розвиток 

усіх галузей суспільства (економічної, соціальної, по-

літичної тощо). 

Сучасне молоде покоління живе у насиченому со-

ціальними та політичними подіями інформаційному 

середовищі. Засоби масової комунікації є тим джере-

лом, що забезпечує зв’язок між суспільством і його 

громадянами. Здійснюючи маніпулятивний вплив на 

особистість молодої людини, вони акцентують увагу 

на політичній складовій, зокрема, на її політичній сві-

домості. У ситуації, коли повідомлення, що надходять 

від інформаційних джерел, базуються на принципах 

толерантності, політкоректності, громадянськості, па-

тріотизму, відповідальності, довіри до дій державної 

влади, відбувається успішна інтеграція молоді у полі-

тичне та соціальне життя країни, ідентифікація із зага-

льними цінностями та нормами суспільства. Але якщо 

сучасний політикум використовуватиме масову полі-

тичну комунікацію, за рахунок активної ролі мас-ме-

діа, здійснюючи маніпулятивні впливи, то у молодого 

покоління буде формуватися хибна думка і викривлене 
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сприйняття суспільно-політичних подій, а їх розуміння 

базуватиметься на оманливих і нав’язаних ЗМК погля-

дах.  

У власних поглядах на маніпулятивні впливи слу-

шною є думка вчених, які вважають, що існують дві 

фундаментальні сторони маніпулювання – раціональна 

та психологічна. Їх головною характеристикою є вико-

ристання брехні, обману і секретності. Загальна риса 

цих методів – повне або часткове приховування інфор-

мації, від якої залежить прийняття рішень і, як пра-

вило, перекручення чи спотворення.  

Негативною стає ситуація, під час якої маніпуля-

тивний вплив стає стратегією інформаційно-комуніка-

тивної поведінки політиків, які мають на меті задовіль-

нити власні, а не державні інтереси (Галлін, 2008). Це 

пов’язано з тим, що майже не можливо розрізнити ма-

ніпулятивні технології організації комунікативних вза-

ємодій у політиці від не маніпулятивних, оскільки у ко-

жній сучасній комунікативній стратегії наявні маніпу-

лятивні елементи.  

Психологічний аспект розглядається як комплекс 

причин, пов’язаних з психічними процесами, станами, 

що відбуваються на рівні свідомості  і підсвідомості, 

що зумовлює сприйняття та відображення світу. 

Сприйняття інформації відбувається поетапно, де 

на кожному з них, активізуються уявлення, переко-

нання та оцінки. Подія або явище сприймається споча-

тку на емоційному рівні, а пізніше на когнітивному. Ві-

домо, що самі емоції вже є продуктом раніше сформо-

ваних уявлень про правильне і неправильне, істинне і 

хибне, про те, як насправді є і має бути та хто цьому 

перешкоджає.  Якщо подія викликає емоційне потря-

сіння, незалежно від того, позитивні чи негативні ці 

емоції, засоби зняття напруги та намагання пояснити 

подію і, що стало її причиною, люди не завжди праг-

нуть відшукати раціональний вихід. Зазвичай Часто це 

відбувається через схильність свідомості до пошуку 

шляхів виходу із ситуації через релігійні, магічні, міс-

тичні пояснення. 

У сучасному світі теорія і практика політичного 

маніпулювання й управління «колективним несвідо-

мим» отримали досить глибоку наукову розробку і 

практичне застосування. Загальна технологія глобаль-

ного, загальнодержавного маніпулювання суспільною 

свідомістю зазвичай ґрунтується на впровадженні у 

масову свідомість соціально-політичних міфів – ілюзо-

рних ідей, що встановлюють певні критерії, цінності і 

норми, до яких схильні об’єкти маніпулювання (Лар-

сен, 2009). 

Таким чином, політичне маніпулювання – це різ-

новид інформаційного маніпулювання, яке базується 

на розумінні того, що первинним та головним рівнем 

маніпулятивного впливу варто вважати найбільш ірра-

ціональний, політико-психологічний структурний рі-

вень політичної свідомості. У такому сенсі, вагома 

роль у сприйнятті політичної дійсності належить масо-

вим почуттям, емоціям, настроям (Головатий, 2014).  

У зв’язку з чим, важливою особливістю маніпу-

лювання є його політичне забарвлення, яке визнача-

ється наступними складовими: суб’єктивними (замов- 

ник та виконавець маніпулятивного впливу); об’єктив-

ними (жертва, тобто на кого спрямований такого виду 

вплив); рівнем впровадження (міжособистісний, гру-

повий чи масовий); цільовим спрямованням (лобію-

вання реформ, участь у виборах); технологічними за-

собами маніпулятивного впливу та ін. (Доценко, 2003).  

У свою чергу, ефективність впливу на первин-

ному політико-психологічному рівні є запорукою фор-

мування мотиваційних структур для управління раціо-

нальними елементами політичної свідомості на її полі-

тико-психологічному (інтелект, емоційно-вольові яко-

сті, цінності, ідеали, ідеї, погляди, установки, спрямо-

ваність) та політико-дієвому рівнях (підґрунтя полі-

тичної поведінки). Політична свідомість молоді, уо-

соблює суб’єктивний образ відповідної політичної си-

стеми, детермінує, опосередковує та у потрібному на-

прямі спрямовує їх політичну поведінку.  

Важливим є той факт, що у результаті політич-

ного маніпулювання мета досягається не за рахунок 

прямого впливу на масового соціально-політичного 

суб’єкта, а крізь призму ефективності впливу на меха-

нізми масової політичної свідомості. Таким чином, по-

літичне маніпулювання розглядається як успішне задо-

волення інтересів та досягнення політичних цілей, що 

загалом зводяться до наступних стратегічних завдань: 

набуття, реалізація та збереження владного статусу, а 

також дискредитація політичних конкурентів 

(Cheminant, 2020).  

Тобто, дійсним об’єктом (адресатом) викорис-

тання будь-яких політичних маніпулятивних техноло-

гій є не соціальні маси, а їх масова політична свідо-

мість або її окремі підструктури. Застосування інфор-

маційно-маніпулятивних технологій несуть у собі за-

грозу негативного впливу, особливо, на свідомість та 

поведінку молодого покоління, адже вони найбільш 

вразливі до зовнішніх соціальних впливів. 

Отже, особливістю теоретичної концепції по-

няття «політичне маніпулювання» залишається актуа-

льним. Воно є фундаментальним для інтерпретації змі-

сту новітніх практик інформаційно-комунікативного 

впливу на політичну свідомість та поведінку молоді, 

що значною мірою впливає на їх суспільну активність 

та інтеграцію у суспільні процеси. 

Інформаційно-комунікативні виміри сучасного 

маніпулювання вміщують багатоманітність факторів 

та закономірностей впливу на політичну свідомість і 

поведінку молоді у контексті комплексного застосу-

вання потенціалу ЗМК. У тому числі й інформаційно-

маніпулятивних технологій. Інформативно-маніпуля-

тивні технології – це різновид політичних технологій 

маніпулятивного впливу на політичну свідомість та 

поведінку. Мета політичних технологій – оптимізація 

виконання суб'єктами політики своїх завдань і обов'яз-

ків за допомогою раціональних засобів, черговості дій, 

вироблення відповідного алгоритму поведінки.  

Політичні події, що виникають у суспільстві, за-

свідчують  важливе значення технологізації, через за-

стосування інформаційними засобами медіа-впливу. 

Прикладом можуть слугувати виникнення впливових 

масових заходів, що демонструються за допомогою ін- 
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тернет-повідомлень, таких, наприклад, як: «фейсбук-

революції» або «твіттер-революції», де політичні де-

структивні ідеї (заклики, рухи, політичні програми 

тощо) набувають широкого суспільного резонансу та 

мотивують молоду частину суспільства до дій. У ре-

зультаті чого, вони набувають досить агресивних 

форм, характеризуються трагічними наслідками, але у 

реальних, а не віртуальних умовах (Сорокина, 2011).  

Для глибшого розуміння технологізації інформа-

тивного маніпулювання необхідно проаналізувати та 

розкрити сутність ЗМК як засобу впливу. Інформація, 

що передається від ЗМК піддається контролю з боку її 

передавача, що дає змогу маніпулювати масовою сві-

домістю, і тим самим, створювати модель вигідного 

суб'єкту впливу та вирішувати актуальні проблеми. 

У результаті штучно виробляється медіа-свідомість, 

тобто свідомість, яка заснована на хибних цінностях, 

маніпулятивних інтерпретаціях, подвійній моралі, 

коли реальність, запропонована інформаційним джере-

лом, відрізняється від достеменної (Южанін, 2020).  

Для аналізу впливу інформаційно-маніпулятив-

них технологій на політичну свідомість та поведінку 

молоді, у контексті вищезазначених пов’язаних між со-

бою залежних особливостей, варто виокремити клю-

чові твердження. Перший – передбачає дослідження 

сукупності теоретико-концептуальних підходів щодо 

універсальних політико-психологічних факторів ефек-

тивності впливу інформаційно-маніпулятивних техно-

логій. Другий – спрямований на узагальнення дослід-

ницьких позицій та ідей, що розглядають політичне 

маніпулювання як комунікативний процес або процес, 

який відбувається на основі комунікації та опирається 

на відповідні закономірності  інформаційно-комуніка- 

тивної взаємодії. Третій – передбачає розробку конце-

птуальних засад для моделювання універсальних хара-

ктеристик інформаційно-маніпулятивних технологій 

як особливого різновиду політичних технологій 

(Бойко, 2010).  

Отже, значення політичного маніпулювання, як 

стратегії інтегрованого інформаційно-комунікатив-

ного впливу на молодь, зростає саме через високий рі-

вень конкуренції у політичному аспекті. Водночас, ма-

ніпулювання стає надто технологічним та варіативним 

у пошуку найбільш ефективних способів впливу на по-

літичну свідомість та поведінку молодих людей (Ку-

шева, 2020). Вихідною тезою для реалізації спрямову-

ючих векторів аналізу є визнання інформаційного ма-

ніпулювання особливим різновидом політичного 

впливу на політичну свідомість та поведінку молодого 

покоління, з метою їх корегування та спрямування у 

необхідному для маніпулятора напрямі.  

Трактування свідомості у комунікаційному кон-

тексті дає можливість розглядати технології як важли-

вий атрибут політичної свідомості. Це пояснює той 

факт, що політичні психологи поступово починають 

розуміти важливість технологій у політиці і досліджу-

ють соціально-психологічні технології як частину по-

всякденного політичного життя.  

У змістовному відношенні більшість дослідників 

розглядає політичну свідомість як багатовимірне, не-

однорідне, внутрішньо суперечливе, багаторівневе 

утворення, в узагальненій формі відображає ступінь 

знайомства суб’єкта з політикою і раціонального до неї 

відношення. Психологічна характеристика політичної 

свідомості молоді представлена схематично у рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Рис. 1. Психологічна характеристика політичної свідомості молоді 

 

Психологічні складові політичної свідомості слід 

розглядати як специфічні компоненти, що співвідно-

сяться зі змістом та сутністю взаємопов’язаними між 

собою функціями: пізнавальною, оцінюючою, регуля-

тивною, інтегруючою, прогностичною, нормативною. 
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домість трактувалося як варіант громадського свідомо-

сті, що виникає як відображення, перш за все, соціа-

льно-економічних умов буття людей. 

Однак, на політичну свідомість молодої людини 

легко вплинути, оскільки вона є чутливою до впливу 

подій, що відбуваються у суспільстві та світі. У зв’язку 

з чим з’являється потреба у вивченні сутності політич-

ної свідомості молоді (Кара-Мурза, 2007). Необхідно 

підвищувати рівень розвитку критичного мислення, 

формувати необхідні політичні переконання, викли-

кати прагнення бути політично активним, розвивати 

політичну волю, виробити політичні цінності тощо. 

Отже, з психологічної точки зору, процес формування 

політичної свідомості передбачає усвідомлення 

суб’єктами суспільства (у тому числі й молоддю) реа-

лій політичного життя, притаманним їм ціннісних орі-

єнтацій та інтересів.  

Обговорення 

На нашу думку, політична свідомість відображає 

політичну діяльність та визначає політичну поведінку, 

демонструє політичну активність і виступає в якості 

раціональної основи суб’єктивних механізмів такої по-

ведінки. Рівень політичної свідомості, пануючі у сус-

пільстві настрої та ідеї у період політичної, соціально-

економічної нестабільності української держави мо-

жуть виступити важливим фактором формування полі-

тичної свідомості молодого покоління.  

Зміни у політичній системі призводять до транс-

формації політичної свідомості молоді. Найбільш 

впливовим у такий період стають ЗМК, адже, вони ви-

користовуються політиками, з метою маніпулятивних 

технологій вплинути на свідомість молоді, з метою за-

доволення власних інтересів  і досягнення цілей. Тому 

ігнорування таких перетворень може призвести до се-

рйозних наслідків для політичної еліти. Можна пого-

дитись із критичними поглядами дослідників, які не 

безпідставно звинувачують останню у значному мані-

пулятивному потенціалі, у пануванні атмосфери цині-

зму, суспільної недовіри та загального розчарування 

політикумом, у тому числі внаслідок перетворення 

мас-медіа на ключову детермінанту інформатизації су-

часної політики (Гриценко, 2003).  

Отже, складні соціально-політичні, економічні і 

міжнародні проблеми вимагають від особистості моло-

дої людини вміння усвідомлювати, аналізувати дійс-

ність та інтерпретувати процеси, що відбуваються у су-

спільстві. Політична свідомість виступає не просто по-

казником чи індикатором наявного рівня демократії у 

суспільстві, а й як чинник та детермінанта процесу її 

становлення. 

Висновки 

Наукові підходи до розуміння маніпулятивного 

впливу ЗМК, інтерпретують у контексті політико-пси-

хологічної складової. ЗМК здійснює визначальний 

вплив на соціально-політичну свідомість та поведінку 

молоді. Застосування новітніх інформаційних техноло-

гій включає психологічні складові і має на меті впли-

нути на думки, почуття, ставлення молодої людини до 

суспільно-політичних подій. У такому сенсі маніпулю-

вання перетворюється на стратегію досягнення мети – 

трансформація свідомості та зміна поведінки молодої 

людини. Важливу роль у цьому процесі відіграють ін-

формаційно-маніпулятивні технології. Основними ви-

значені їх політично-психологічні складові на полі-

тико-ідеологічному та політично-дієвому рівнях Під 

призмою яких, політична свідомість молоді, як 

суб’єктивний образ відповідної політичної системи, 

детермінує, опосередковує та спрямовує їх політичну 

поведінку у певному напрямі.  

Оволодіння молоддю політичною свідомістю 

сприятиме можливості розрізняти та попереджати ма-

ніпуляції з боку ЗМІ, визначати роль інформаційно-ма-

ніпулятивних технологій у впливі на її думки, емоцій-

ний стан та поведінку. Тобто, сформована соціально-

політична свідомість молодої людини сприятиме  мо-

жливості усвідомлювати та аналізувати реалії політич-

ного життя, уміння орієнтуватися та діяти у соціально-

політичних подіях, тобто, бути їх активним учасником, 

відповідно до розвинених особистісних надбань. 
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TECHNOLOGIES OF INFORMATIVE AND MANIPULATIVE INFLUENCE  

ON SOCIO-POLITICAL CONSCIOUSNESS AND BEHAVIOR OF MODERN YOUTH 

The article presents a theoretical analysis of informative and manipulative influence on the socio-political con-

sciousness and behavior of modern youth. The interpretation of consciousness in the psychological and political areas 

has been revealed, which makes it possible to consider information technologies as an important attribute of influence 

on political consciousness. There has been conducted the analysis of the psychological components of informative and 

manipulative technologies, which defined as the dominance of the spiritual state of the individual, the imposition of 

thoughts, ideas, attitudes, values and management of behavior in favor of the subject of influence. There has been revealed 

the idea that the favorable socio-political conditions encourage the media to exert influence by manipulating the political 

consciousness and behavior of young people. The opinion has been clarified, that the use of communication technologies, 

that optimize the implementation of policy actors of their tasks and responsibilities through rational means, sequence of 

actions, development of an appropriate algorithm of behavior, result in the implementation of human activities to achieve 

socially significant goals, including political one. In the context of this issue, the role of the media in the political pro-

cesses of society has been revealed, where they act as a means of manipulative influence aimed at transforming the 

political consciousness of young people. The factors influencing the political consciousness of young people have been 

analyzed, where the most influential are: granting the right to edit, adding their own conjectures; distortion of infor-

mation; submission of false information; being reticent about major events; being ahead of the curve. However, the main 

reason for the effects of informative and manipulative influence lies in the personal scope, where it is important to have 

the ability to think critically, to analyze, interpret, defend the point of view, have strong energy and will, to have different 

forms of verbal influence of optimal mechanisms of thought and actions appropriate to the situation. Methods of effective 

counteraction to informative and manipulative influences have been determined. The main one is the ability to distribute 

information in the associative space, when one constructs the absence of intersection of the discussed events by associa-

tive connection with other unrelated events. Due to effective approaches, modern youth has the opportunity to stop being 

a "passive mass" and become active citizens who defend their opinions, make independent decisions and form their own 

patterns of behavior.  

Keywords: political consciousness, political behavior, psychological and political components, manipulative influ-

ence, political manipulation, information technology, mass media. 
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