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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З 

КАТЕГОРІЯМИ, «ВЛАДА», «УПРАВЛІННЯ», «МАНІПУЛЮВАННЯ» 
 

Проаналізовано характерні риси та особливості феномену політичного впливу. Визначено функціональні зв’язки 

політичного впливу з  категоріями «влада», «управління», «маніпулювання». Окреслено чотири підходи 

(кратологічний, системно-функціональний, соціально-психологічний та синонімічний) до співвідношення влади та 

впливу. Виявлено особливості політичного впливу по відношенню до політичного управління та маніпулювання. 

Політичний вплив охарактеризовано як складник політичної системи, який визначає механізми функціональних 

зв’язків між її елементами. Ця категорія виражає політичну дію чи сукупність дій метою або наслідком яких є 

зміна поведінки, поглядів, почуттів об’єкта впливу в середовищі політичного буття. Наголошується, що 

політичний вплив розкриває зміст реалізації політичної влади, а також визначає способи взаємодії суб’єктів 

політичної сфери. 
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Постановка проблеми. «Вплив» – універ-
сальна категорія, з допомогою якої можна оха-
рактеризувати  механізми взаємодій в соціаль-
ному світі чи у живій природі. Гуманітарні 
науки оперують поняттями психологічного та 
соціального впливу, які активно розробляють-
ся в рамках відповідних наукових напрямків. 
У політології відповідною категорією є «полі-
тичний вплив» – центральний елемент влади 
та політичного управління. Однак феномен 
політичного впливу як самостійної категорії не 
одержав належного наукового осмислення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Серед за-
хідних дослідників безпосередньо явище полі-
тичного впливу вивчали американські політо-
логи А.Бентлі та Е.Бенфілд. Їх праці присвяче-
ні процесам лобістського впливу на політичну 
систему. В контексті аналізу влади, питань, що 
стосуються політичного впливу, торкалися 
Б. Рассел, Г. Лассуел, С. Лакс, Е. Тоффлер та 
ін. Проблемам соціального та психологічного 
впливу присвячені праці Р. Мертона, С. Мос-
ковічі, Дж. Тернера, Ф. Зімбардо, М. Ляйппе, 
Р. Чалдіні, К. Штайнера, Е. Шострома. З 
українських та російських вчених політичний 
вплив є предметом розвідок О. Бунтова, 
В. Власова, Д. Виговського, Ю. Карпця, 
А. Сіленко. Дослідження О. Бойка, Є. Доценко, 
В. Ледяєва, Р. Соколової, В.Шейнова торка-
ються проблем політичного впливу в світлі 
теорій влади, управління, маніпулювання. 
Психологічні механізми соціальних взаємодій, 

важливі для розуміння методів політичного 
впливу знаходимо в роботах О. Гуменюк, 
Г. Ковальова, В. Криська, В. Москаленко, 
Є. Сидоренко та ін. 

Всі ці праці дозволяють на теоретичному та 
прикладному рівнях встановити особливості 
політичного впливу, розкрити способи його 
функціонування та форми відтворення. 

Мета статті. Невирішеним залишається 
ряд питань: визначення сутності, характерних 
рис та особливостей політичного впливу, а 
також встановлення функціональних зв’язків 
між політичним впливом, з одного боку, та 
владою, управлінням, маніпулюванням – з 
іншого. Метою цього дослідження є спроба 
вирішення цих завдань. 

Результати дослідження. Найбільш акту-
альним питанням є встановлення чітких 
концептуальних меж та взаємозв’язків між по-
літичним впливом та владою, управлінням, 
маніпулюванням. Крім того, велика кількість 
наукової та популярної літератури досить віль-
но розкриває перелік форм та методів впливу. 
Тому без чіткого категоріального дефініюван-
ня важко претендувати на пояснення реально-
сті, яке б більш-менш відповідало соціальній 
дійсності. 

Одним з проблемних є необхідність спів-
відношення влади та впливу. У монографії РАН 
«Технология власти» пропонується чотири 
можливі варіанти вирішення цього питання: 
влада і вплив є тотожними поняттями; вплив є 
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формою влади; влада є одним з проявів впливу; 
влада та вплив є цілком самостійними 
незалежними категоріями [9, с. 27]. Ці варіанти 
відповідають наступним підходам: 

Кратологічний підхід. Вплив є однією з функцій 
політичної влади, поряд з прийняттям рішень та 
контролем. Цей варіант прослідковується в 
системі поділу влади на три гілки: виконавчу, 
законодавчу та судову відповідно. 

Системно-функціональний підхід. Влада є 
одним з проявів політичного впливу, поряд з 
виголошенням вимог та підтримки суспільством, 
лобіюванням інтересів, тощо. Феномен впливу 
відображає функціональний зв’язок в політичній 
системі між вимогами і підтримкою населення 
та рішеннями й діями влади. 

Соціально-психологічний (ресурсний) підхід. 
Влада та вплив – це альтернативні процеси. 
Особа використовує владу, коли не має мож-
ливості здійснити вплив і навпаки. Наслідком 
впливу є прийняття, а результатом викорис-
тання влади – підкорення. Зокрема такий поділ 
притаманний для представників соціальної-
психології С. Московічі та Е. Холландера [8, 
с.21–22]. 

«Синонімічний» підхід. Широке розуміння/ 
використання поняття влади, його перенесен-
ня з соціальних відносин на взаємодії живої та 
неживої природи, що робить його тотожним 
до впливу. Такий підхід простежується в пра-
цях Б.Рассела, Е.Голдмена, К.Боулдінга [12]. 

Кожен з вказаних підходів є вірним в 
залежності від того, що ставиться у вершину ку-
та, тому слід рахуватися з усіма. Суто політоло-
гічний характер мають перші два. Так, політолог 
В. Власов наголошує, що будь-яка влада в 
суспільстві передбачає можливість впливу, але 
не кожен прояв соціального впливу є владою в 
прямому значенні цього слова [4]. 

Крім визначення зв’язків між владою та 
впливом, слід охарактеризувати й відмінності між 
цими категоріями. Ключова відмінність полягає в 
тому, що ці категорії розглядають соціальні 
відносини в різних системах координат: влада 
відображає диспозицію, здатність, а політичний 
вплив характеризує дію, подію. 

Можна визначити перелік відмінностей, які 
розкривають системні особливості політичного 
впливу по відношенню до влади: феномен 
впливу є не суто соціальним явищем, а універ-
сально характеристикою будь-яких взаємодій; 
політичний вплив може реалізовуватися як 
носієм владних повноважень, так і суспільством 

чи його представниками: виявляється через ре-
алізацію/дійсність, а не через потенціал/ можли-
вість; вплив не характеризується постійністю і 
тривалістю дії та не передбачає обов’язкових 
механізмів прямого силового примусу; політич-
ний вплив може бути деперсоналізованим (у 
формі підкорення законам, громадській думці чи 
соціальним нормам); безпосереднім результатом 
політичного впливу є зміни, що відбуваються в 
стані та діях адресата впливу і його оточенні, а 
не підкорення об’єкта, як у випадку влади. 

Психолог Г. О. Ковальов наголошує на та-
ких характеристиках впливу, як результативне 
забезпечення змін та вмотивованість дії [6]. 
Насправді вплив не завжди має усвідомлену 
мету, і далеко не кожного разу він приносить 
бажані результати. Прикладом можуть бути 
певні аморальні дії політичної особи, які стали 
відомі громадськості. Подібні випадки нега-
тивно впливають на імідж політичних персон, 
тому такі дії мають значний суспільний резо-
нанс і можуть стати визначальним фактором в 
ході передвиборної боротьби. Зрозуміло, що 
такі ситуації та їх результати не відповідають 
інтересам суб’єкта впливу, подібний вплив не 
має усвідомленої мети. Вцілому, здатність 
досягати бажаних результатів є визначальною 
рисою управлінської діяльності [7, с. 102].  

Теоретично можна визначити три варіанти 
результатів соціального впливу, відповідно до 
очікуваних змін: зміна об’єкта впливу відпо-
відає первинним очікуванням; відбувається 
зміна, яка не є бажаною для ініціатора впливу; 
відсутність жодних реакцій. Справедливо 
зауважити, що на практиці кожна акція впливу 
призводить до певних змін, хоча б тимчасових 
та мінімальних. Однак, в переважній більшо-
сті, ці зміни не збігаються повністю з постав-
леною метою впливу (як і будь-яка практика 
не відповідає теорії). Тому пропоновані ва-
ріанти результатів впливу слід уточнити: 1) 
Очікувані зміни переважають неочікувані та 
задовольняють наміри ініціатора; 2) Перева-
жають неочікувані зміни, або наявні результа-
ти не є достатніми для ініціатора; 3) Відсутні 
суттєві зміни в системі об’єкта дії – захист від 
впливу.  

Існують дві суттєві особливості політично-
го впливу по відношенню до політичного 
управління: на відміну від управління, полі-
тичний вплив не визначається обов’язковим 
системним характером дії; вплив характеризу-
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ється невизначеністю щодо досягнення бажа-
них результатів. 

Окремим випадком впливу є маніпулюван-
ня, яке вирізняється прихованим майстерним 
тиском на психіку особи чи групи осіб. Тому 
політичний вплив по відношенню до маніпу-
лювання має наступну особливість: політич-
ний вплив не завжди має прихований та 
відверто психологічний характер, наприклад у 
випадку відкритого тиску, лобіювання інтере-
сів, силового примусу. 

Для повної характеристики предмету роз-
гляду слід наголосити на ключових характер-
них рисах політичного впливу: універсаль-
ність методів, прийомів, механізмів, суб’єктів 
та ситуацій реалізації; може виступати як 
поодинока дія чи тривалий процес; мінливість 
– динамічна зміна учасників та взаємовідно-
шень між ними; єдність психологічної та 
соціальної складових; передбачає можливість 
зворотного зв’язку в формі зміни установок, 
орієнтацій, дій ініціатора як реакції на зміни 
(прогнозовані чи непередбачувані) в системі 
об’єкта впливу; може мати як свідомий, вольо-
вий та цілеспрямований, так і неусвідомлений, 
фронтальний характер. Особливості політич-
ного впливу, зокрема його багатогранний ха-
рактер, визначили широку палітру функцій, 
які він покликаний виконувати. У силу своєї 
природи, ці функції частково перетинаються із 
завданнями влади, управління та маніпулювання.  

Висновки та пропозиції. Отже, політичний 
вплив – це дія чи сукупність дій метою або/та 

наслідком яких є зміна поведінки, поглядів, 
почуттів об’єкта впливу в середовищі 
політичного буття. Політичний вплив з одного 
боку розкриває зміст реалізації політичної 
влади, з іншого – є способом взаємодії 
суб’єктів політичної сфери. Політичний вплив 
є складником політичної системи, який 
визначає механізми функціональних зв’язків 
між її елементами (суб’єктами та об’єктами), 
на відміну від влади, котра характеризує 
системні зв’язки. На відміну від управління, 
політичний вплив не передбачає обов’язко-
вість системних дій, а також не гарантує 
досягнення бажаних результатів. Від маніпу-
лювання вплив відрізняється тим, що може 
бути не лише прихованим для суб’єкта дії. 
Окремими варіантами є системно організова-
ний, спрямований на ціль управлінський вплив 
та прихований психологічний маніпулятивний 
вплив. Універсальність політичного впливу 
визначає можливість його здійснення різними 
суб’єктами суспільних відносин (соціальними 
інститутами, організаціями, суспільними гру-
пами, окремими особами), з використанням 
широкого арсеналу можливих засобів (ресур-
сів, інструментів та методів) і відтворення у 
різних варіантах (видах, формах, стратегіях). 
Встановлення цих характеристик визначає 
необхідність подальшої детальної розробки 
механізмів і особливостей застосування впли-
ву в політичній сфері, визначення його функ-
цій та суб’єктів реалізації. 
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Бабка Владимир Леонидович 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЬ С КАТЕГОРИЯМИ «ВЛАСТЬ», 

«УПРАВЛЕНИЕ», «МАНИПУЛИРОВАНИЕ» 

Проанализированы характерные черты и особенности феномена политического влияния. Определены 

функциональные взаимоотношения политического влияния с категориями «власть», «управление», 

«манипулирование». Обозначено четыре подхода (кратологический, системно-функциональный, социально-

психологический и синонимический) к взаимосвязи власти и влияния. Выяснены особенности политического влияния 

по отношению к политическому управлению и манипулированию. Политическое влияние охарактеризовано как 

составляющую часть политической системы, которая определят механизмы функциональных связей между ее 

элементами. Эта категория выражает политическое действие или совокупность действий целью или следствием 

которых является изменение поведения, взглядов, чувств объекта влияния в среде политического бытия. 

Обозначается, что политическое влияние раскрывает содержание реализации политической власти и способы 

взаимодействия субъектов политической сферы. 

Ключевые слова: политическое влияние, политическая система, общество, власть, управление, манипулирование. 
 

 

Babka Volodymyr 

FEATURES OF POLITICAL INFLUENCE AND INTERRELATIONSHIP WITH CATEGORIES, «POWER», 

«GOVERNANCE», «MANIPULATION» 

The characteristics and features of the phenomenon of political influence were analyzed. The functional relations between 

«political influence» and   «power», «governance», «manipulation» were determined. Four research positions (cratological, 

system-functional, socio-psychological and synonymous) were identified. The features of political influence in relation to the 

governance and the manipulation were discovered. The political influence is an integral part of the political system, and 

defines the mechanisms of functional connections between elements of this system. This category signifies a political action or 

set of actions, which changes the behavior, views, feelings of the object of influence in the space of political life. The political 

influence defines the implementation of political power and the possibilities of interaction of the actors of political system. 

Key words: Political Influence, Political System, Society, Power, Governance, Manipulation.  

 

 

 


