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ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЮВАННЯ ФАКТАМИ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ В 

СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 
 

Стаття присвячена проблемі маніпулятивних технологій, які застосовуються електронними засобами масової 

інформації в сучасному дискурсі. Розглядаються актуальні питання ролі ЗМІ як головного каналу, який визначає 

напрямок інформаційного тиску на масову свідомість. Обґрунтовується думка про те, що в ситуації ведення 

інформаційної війни функція впливу засобів масової інформації є головною, відсуваючи на другий план навіть 

інформаційну функцію. Результати аналізу думок різних вчених дозволили зробити висновок, що головною метою 

інформаційної агресії є навмисне введення мас в оману і навіювання певної інформації з метою ідеологічного 

підпорядкування. Зазначено, що електронні ЗМІ використовують інструменти маніпулювання активніше, ніж інші 

медіа. Висновки і рекомендації, відображені в роботі, можуть бути взяті до уваги при уточненні концептуальних 

основ інформаційної політики українських інтернет-ЗМІ. 
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Постановка проблеми. Проблема маніпулю-

вання у сучасних українських ЗМІ стоїть досить 

гостро. Від її рішення залежить розвиток 

суспільства, без чіткого розуміння даної проблеми 

не можна зрозуміти процеси, що відбуваються в 

сучасному громадянському суспільстві. 

Сучасні маніпулятивні технології ЗМІ 

змінюють саме значення медіа в суспільних 

відносинах, кількість і природу учасників, які 

задіяні в суспільних процесах. Особи, які беруть 

участь у формуванні політичних подій, задіюють 

маніпулятивні технології, що інтегрують «м'який» 

та «інтенсивний» вплив на свідомість масової 

аудиторії, «публічну дипломатію», яка переводить 

цей вплив у конкретні дії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання впливу ЗМІ на людську свідомість 

активно досліджували в наукових працях віт-

чизняні дослідники Бабкіна О. В., Горбатенко 

В. П., Габор Н.Б., Почепцов, Г.Г., Смирнова М., 

Дуцик Д. та тощо. Проте питання особливостей 

методів сучасного маніпулювання свідомістю 

засобами масової інформації в українських 

реаліях і способи протидії цьому досліджені ще 

не повною мірою, що і обумовлює актуальність 

обраної теми дослідження.  

Мета даної статті полягає у визначенні 

особливих характеристик маніпулювання фак-

тами та інформацією в сучасних українських 

інтернет-ЗМІ та розгляненні варіантів протидії 

медіа-маніпулювання. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційний 

вплив - це ефективний інструмент політичного та 

економічного домінування. Деякі текстові 

прийоми в ЗМІ дозволяють управляти свідомістю 

на основі зміни понять. 

Маніпулювання як метод впливу є одним із 

найбільш майстерних і, в той же час, нещадних 

форм перетворення соціальної поведінки ЗМІ. 

Поряд з іншими засобами тиску, примусу, пере-

конання і насильства, маніпулювання безпо-

середньо співвідноситься з прагматичної приро-

дою взаємодії ЗМІ і споживача, а саме з мента-

льними та культурними передумовами виник-

нення подібної взаємодії. Маніпулятивний по-

тенціал повідомлень ЗМІ впливає на такі потреби 

адресата, як прагнення належати до певної 

соціальної групи і отримати визнання в цій групі 

(А. Маслоу). Реалізація зазначених потреб постає 

дієвим механізмом отримання соціального 

схвалення, а також формування погляду на 

дійсність виключно з позицій, характерних для 

даної соціальної групи [2]. 

В результаті маніпулювання ЗМІ, спрямо-

ване на споживача, набуває найрізноманітні-

ших форм, пронизує численні сфери соціальної 

та політичної діяльності. З одного боку, в рам-

ках суспільства соціальна і політична реаль-

ність зумовлюється переважно тими образами, 

які споживач отримує про відповідні події зі 

ЗМІ. З іншого боку, увага ЗМІ до тих чи інших 

соціально-політичних подій постає наслідком 

підвищеного інтересу споживачів до цих подій. 

Як соціально-політичний феномен маніпу-

лювання проявляється переважно на лінгвістич-

ному рівні ініційованого повідомлення, відобра-
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жаючи сильний зв'язок з риторичним потен-

ціалом мови. ЗМІ роблять ставку на суб'єктив-

ність сприйняття маніпулятивної інформації, реа-

лізуючи спробу досягти зворотного зв'язку з 

цільовою аудиторією. Зазначена закономір-

ність отримує оптимальне пояснення в рамках 

психологічної теорії соціального впливу [3]. У 

соціальних науках в цілому поняття маніпулю-

вання нерозривно пов'язують із такими фено-

менами, як влада, перевага, підпорядкування 

волі, незалежно від того, чи мають ці феномени 

політичне забарвленням [1].  

У сучасному суспільстві провідним каналом 

впливу на масову свідомість є засоби масової 

інформації. А власники і ті, хто контролює ЗМІ 

і визначає редакційну політику, задають вектор 

поширення інформаційних потоків. Вони 

контролюють і визначають, яку інформацію 

потрібно приховати, а на якому матеріалі 

зробити більший акцент. 

У зв'язку з цим створюються певні тенденції 

для використання суспільно-політичного дис-

курсу. Щоб зробити певний тиск на індивідів, 

ЗМІ вдаються до двох основних способів 

подачі інформації: послідовний і фрагментар-

ний. Послідовний спосіб поширення інформа-

ції - ретельне, різноманітне опрацювання та 

аналіз матеріалу з певної тематики. Частковий 

спосіб поширення інформації передбачає не-

повну і часткову подачу інформації, спотворен-

ня фактів. Саме цей спосіб поширення інфор-

мації дозволяє маніпуляторам акцентувати 

увагу на тому факті, який вони вважають 

важливим. 

Сучасна дійсність показує, що більшість 

людей не хочуть, а часто і не можуть аналізувати 

інформаційні матеріали. Саме в такій ситуації 

маніпулятори підносять неправдиві повідомлен-

ня. Такі обставини успішно використовуються 

фахівцями для маніпуляції масовою свідомістю. 

Американські дослідники відзначають, що тер-

мін «маніпуляція» має на увазі спосіб управління 

свідомістю великої кількості людей за рахунок 

створення ілюзій або умов для контролювання 

поведінки. Такий вплив відбувається приховано 

на психічному рівні людини. Основним завдан-

ням даного тиску є зміна власної думки. Маніпу-

ляція масовою свідомістю є головним елементом 

психологічних операцій і інформаційної війни [6]. 

Через швидке поширення інформаційних 

повідомлень в Інтернеті, відеосюжети і 

інтернет-сайти блогерів мають найбільший 

попит серед аудиторії. Саме тут яскраво 

простежується маніпуляція з контентом в 

електронних ЗМІ. 

Згідно з думкою більшості дослідників, 

маніпулювання - це перш за все обман (військових, 

економічних або політичних) опонентів в плані 

висвітлення реальних намірів суб'єкта 

маніпулювання, спрямований на ослаблення 

активності опонентів за допомогою дезінформації. 

Особливо гостро проблема маніпулювання 

суспільною свідомістю стоїть в інтернет-ЗМІ. 

Основними причинами такого явища можна назвати: 

- Більшість засобів масової інформації в 

Україні належать конкретним власникам, які 

використовують медійні ресурси в якості 

інструментів впливу (політичного, бізнесового, 

захисту інших своїх інтересів). ЗМІ потрібен 

перехід до більш актуальної комунікаційної 

парадигми: на зміну односторонньої 

маніпуляційної інформаційної моделі 

приходить модель двосторонньої рівноправної 

комунікації, як в офлайновому, так і в 

онлайновому середовищі; 

-  Онлайн-медіа простіше використовувати 

маніпулятивні способи подачі інформації, 

оскільки законодавчо інформація в інтернет-

середовищі фактично не регулюється 

українським законодавством; 

- Аудиторія українських інтернет-ЗМІ 

часто не перевіряє інформацію, розміщену на 

сайтах медіа, проте активно поширює 

«фейкові» повідомлення; 

- В інтернет-ЗМІ автор дуже часто 

залишається анонімним, що розширює можливості 

для розміщення маніпулятивних повідомлень. 

Інтернет-ЗМІ використовують різноманітні 

методи маніпулювання у своїй діяльності. Це 

може бути подання лише частини інформації, 

без надання слова іншій стороні конфлікту; 

свідоме перекручування інформації; публікація 

неправдивої інформації – свідома чи несвідома; 

використання мовних засобів маніпулювання 

інформацією. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

проведене дослідження засвідчує, що сучасні 

українські ЗМІ дійсно досить часто у своїх 

матеріалах свідомо маніпулюють суспільною 

свідомістю і є часто каналами пропаганди, а не 

інформування.  

В рамках нашої роботи маніпулювання 

інтерпретується як операційно-процедурна тех-

нологія, в рамках якої брехня і обман (як форма 
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брехні) виявляється пріоритетною стратегією. 

Маніпулювання реалізується як форма 

дезінформації, що впливає інформаційне 

втручання в дискурсивний простір опонента. 

Попри це, існують методи протидії 

маніпулятивним впливам медіа, доступні 

кожній людині. Зокрема, потрібно порівнювати 

інформаційне повідомлення у кількох 

виданнях і звертатись до першоджерела, 

звертатись до медіа, які мають позитивну 

репутацію і не були помічені у викривленні 

реальності, звертатись до он-лайн трансляцій, 

які інформують події без коментарів. Варто 

пам’ятати, що інформаційна – не менш 

важлива, аніж гігієна тіла. 

Перспективою подальших досліджень 

виступає проблематика протидії маніпулятив-

ного впливу засобів масової інформації в 

сучасному інформаційному середовищі.  
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Тарасюк С.Н.  

ОСОБЕННОСТИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ФАКТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УКРАИНСКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

Статья посвящена проблеме манипулятивных технологий, применяемых электронными средствами массовой 

информации в современном дискурсе. Рассматриваются актуальные вопросы роли СМИ в качестве главного канала, 

который определяет направление информационного давления на массовое сознание. Обосновывается мысль о том, 

что в ситуации ведения информационной войны функция влияния средств массовой информации является главной, 

отодвигая на второй план даже информационную функцию. 

Результаты анализа мнений различных ученых позволили сделать вывод, что главной целью информационной агрессии 

является намеренное введение масс в заблуждение и внушение определенной информации с целью идеологического 

подчинения. Отмечено, что электронные СМИ используют манипулирования активнее, чем другие медиа. 

Выводы и рекомендации, отраженные в работе, могут быть приняты во внимание при уточнении концептуальных 

основ информационной политики украинских интернет-СМИ. 

Ключевые слова: манипулирование, интернет-СМИ, электронные медиа, информационная война, пропаганда. 
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FEATURES OF THE FACT AND INFORMATION MANIPULATION IN MODERN UKRAINIAN INTERNET 

MEDIA 

The article is devoted to the problem of manipulative technologies used by electronic media in the modern discourse. The work 

considers the actual issues of the role of the media as the main channel, which determines the direction of the information 

pressure on the mass consciousness. There is an idea justified that in a situation of the information warfare, the influential 

function of the mass media is the main one, pushing back even the informational function. 

The results of the analysis of various academics’ opinions have led to the conclusion that the main purpose of the informational 

aggression is to deliberately of mislead the masses and to suggest certain information for the purpose of the ideological 

subordination. It is noted that the electronic media use manipulation tools more actively than the other media. 

The conclusions and recommendations reflected in the work can be taken into account when clarifying the conceptual basis of 

the information policy of the Ukrainian Internet media. 

Keywords: manipulation, online media, electronic media, information warfare, propaganda. 
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