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РОЛЬ МЕДІА В СТАНОВЛЕННІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ 
СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Анотація. В статті проаналізовані стратегії впливів та маніпуляцій свідомістю 
медіакористувачів. На основі теоретичного аналізу виділено прийоми та засоби 
впливу на когнітивну, емоційно-чуттєву, мотиваційну складові політико-правової 
свідомості. 
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Постановка проблеми. Політизація сучасного суспільства відбувається в значній 
мірі завдяки впливам інформаційного простору. На думку дослідників, проведення PR-
акцій, пропаганда, агітація, політична реклама впливають на масову свідомість 
споживачів медіаконтенту, формують уявлення, настрої, настановлення, переконання, 
стереотипи [8, 14]. Підвищення ролі медіа в суспільних процесах зумовлене зміною 
характеру, змісту та форм комунікацій в політико-правовій сфері. Розширення функцій 
медіа в суспільстві стає можливим з декількох причин: поширення інтернет-
комунікацій та сучасних технологій у всіх галузях життя; зростання 
медіакомпетентності споживачів; неможливості повністю контролювати та рецензувати 
інформаційний простір тощо. В результаті продуманого та хаотично-
неконтрольованого водночас конструювання інформаційних потоків у споживачів 
може створюватися такий образ дійсності, який суттєво відрізнятиметься від реального, 
спонукаючи особистість чинити дії, конгруентні вимислу. В такій ситуації з'ясування 
рис об'єктивної реальності для багатьох стає нагальною потребою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження політико-правової 
свідомості (далі - ППС), як наукового феномену, грунтуються на попередніх здобутках 
соціології, філософії, політології, політичної та юридичної психології. Спочатку 
категорії «політична свідомість», «правова свідомість» досліджували окремо (В.П. 
Андрущенко, А.І. Соловйов, I.E. Фарбер, В.О. Чефранов та ін.). В подальшому, в 
рамках юриспруденції, А.М. Хасанов визначив політико-правову свідомість як 
«комплекс ідей, теоретичних концепцій, поглядів, уявлень, оцінних суджень, 
емоційних станів суб’єктів політичних взаємовідносин» [16]. Теоретико-методологічні 
засади вивчення ППС в соціально-психологічному вимірі розкрито в роботах З.Ф. 
Сіверс, В.М. Духневича, О.Ю. Осадько, О.М. Васильченко та ін. На основі аналізу 
філософських, політологічних досліджень було доведено взаємопов'язаність політики 
та права в уявленнях суб’єкта про державу. ППС визначено як «сукупності знань, 
уявлень про політику і право, оцінок та почуттів, а також наявність уявлень про 
сценарії поведінки в політико-правовій сфері» [13]. 

Аналіз підходів дозволяє говорити про статичну та динамічну парадигми 
трактування га дослідження ППС. Науковці, які дотримуються першого напряму, 
розглядають ППС скоріше як сталу систему суб’єктивного відбраження політико-
правової дійсності. При такому підході доречне виділення рівнів ППС, галузей 
застосування, форм, різновидів тощо [16]. Представники динамічного підходу 
досліджують безперервний процес інтеракцій «суб'єкт - мікрооточення - суспільство - 
держава», при якому становлення свідомості підтримується в динамічній 
саморегуляцій, можливій завдяки трансформації окремих складових ППС особистості 
[6,10, 13]. 

Мета статті - виокремити детермінанти медіавпливів на когнітивну, емоційно-
чуттєву, мотиваційну складові політико-правової свідомості особистості. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Ми також розглядаємо 
ГІПС,1 з позицій динамічного підходу, в рамках якого виділено такі соціально-
психологічних чинники становлення: 1) особистий досвід в подіях політико-правового 
змісту; 2) міжособові комунікації (родина, друзі, знайомі тощо); 3) суспільні інститути 
(навчальні заклади, церква, політичні партії; громадські об'єднання тощо); 4) медіа. 
Схематичне зображення взаємодії цих чинників зображено на рис. 1. 

Подвійними стрілками позначено взаємовпливи між чинниками становлення 
ППС. Ці комунікативно-іноформаційні інтеракції виконуюють подвійні функції. По-
перше, вони забезпечують підтримку збереження цілісності та стабільності соціальної 
системи. По-друге, таким чином реалізується потреба систем в розвитку та 
адаптивності до мінливих зовнішніх умов. 



Теоретичні і прикладні проблеми психології, № 3(38) 2015

 

На жаль, масоване використання медіа, як сучасної та потужної зброї, мішенню 
якої є свідомість громадян, уможливило як гібридну війну, так і гібридний спротив 
агресії, що значно підвищує актуальність теми. Розглянемо науково встановлені факти 
та тенденції щодо впливу медіа на суспільну, групову або індивідуальну свідомість 
суб’єктів політико-правового процесу. 

 

 

Аналізу стратегій впливу та маніпулювання свідомістю з використанням засобів 
масової комунікації приділено достатню увагу (В.М.Бебик, Г.Грачьов, В. Кара-Мурза, 
В.О. Татенко, О.В. Сидоренко та ін.). Переважна більшість авторів розглядають 
маніпулювання свідомістю, яке здійснюється через провладні або приватні ЗМК, в 
контекті еволюціонування технологій захвату, утримання влади та полегшення 
контролю над суб’єктами, які займають підлеглі позиції. 

В.О. Татенко акцентує увагу на усвідомленості, цілеспрямованості впливу, який 
здійснюється через ЗМІ на свідомість споживачів, що зумовлене економічними 
інтересами, провладними диспозиціями власників медіахолдингів. Інструментами 
впливу названо: рекламу (актуалізація потреб споживача в обхід свідомих захисних 
механізмів); пропаганду (актуалізація свідомості задля загострення критичності і 
переконання); агітацію (спонукання до певних вчинків або виборів в політико-правовій 
сфері); часткове інформування, посиленне інтерпретаціями [14]. Ми погоджуємося, що 
при такому підході, реціпієнт інформаційних повідомленнь втрачає суб'єктну позицію. 
Передбачаємо, що спонтанна медіа-активність, спрямована на пошуку інформації 
політико-правого змісту, може мати на меті відновлення суб'єктності в медіапросторі. 
Іншим інструментом взаємовпливу та взаємозв’язку між медіа та споживачами 
медіаконтенту є механізми зворотнього зв'язку, який реалізується через коментування; 
форуми; гостьові книги; системи голосування тощо [5]. 

С.Г. Кара-Мурза розглядає повний спектр маніпулятивних прийомів та засобів, 
суб'єктів та об'єктів маніпуляцій; розкриває роль основних інститутів, причетних до 
масового маніпулювання свідомостю (ЗМІ, владні інститутуції тощо) [8]. Г. Грачовим 
деталізовано способи і технології інформаційно-психологічного впливу медіа на 
свідомість особистості, виділено „мішені” маніпуляцій: 1) мотиваційна сфера (потреби, 
інтереси тощо); 2) регулятори активності (групові норми, самооцінка, переконання 
тощо); 3) когнітивні структури (знання, стереотипи, упередження, вірування тощо); 4) 
операціональний спосіб мислення (звички, уміння, навички, стиль поведінки та 
спілкування тощо); 5) психічні стани (фонові, функціональні, емоційні) [4]. Дещо 
відрізняється позиція П.Д.Фролова, який сгрупував наслідки впливу медіа на 
свідомість в групи, що об'єднуюють ефекти в когнітивній емоційній, цінністній, 
психофізіологічній, поведінковій сферах особистості [15]. При узагальненні вказаних 
концепцій впливу медіа на свідомість особистості, ми для подальшого аналізу обрали 
впливи медіа на когнітивну, мотиваційну, образно-чуттєву складові ППС 
(деталізацію та зміст цих складових див. в Таблиці 1). 
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Вплив медіа на когнітивну складову ППС або окремі її компоненти (див. Таб. 
1) широко представлено в науковій літературі. Ю.В. Романенко виявив, що 
множинність сцен насильства сприяюють закріпленню уявлень про широку 
розповсюдженість та буденність насильства, що підвищує привабливість для 
споживача медіапродукції силових способів вирішення проблем. Також автор робить 
висновок, що „на тлі насильства набагато простіше індоктринувати ті чи інші 
інтерпретативні конструкти політ-міфології” [12]. Цілеспрямовані повтори, на думку 
В. Кара-Мурзи, сприяють закріпленню в свідомості особистості політичних 
стереотипів: „ЗМІ привчали людину мислить стереотипами, поступово знижуючи 
інтелектуальний рівень повідомлень таким чином, що вони стали інструментом 
отупіння споживача медіа-продукту. Цьому послужив головний метод закріплення 
стереотипів в свідомості - повторення” [8]. Слід ззначити, що останні три роки медіа 
демонструюють в цілодобовому режимі новини, в яких фігурує насильство. На жаль, 
це що створює сприятливі умови для маніпулювання свідомістю споживачів 
медіаконтенту. 

Щодо опанування знаннями політико-правового змісту, ми погоджуємося із В.М. 
Духнєвичем, який визначив роль проблемної політико-правової ситуації, як 
каталізатора становлення ППС. В умовах неможливості ефективного фонового 
функціонування задля відновлення рівноваги та комфорту суб'єкт здійснює пошукові 
інтеракції (у тому числі і через медіа-ресурси), які розширюють його знання та 
поінформованість про політико-правове середовище та дозволяють бути більш 
ефективним в умовах нової соціальної ситуації [6]. 

О.Ю. Осадько вважає, шо рушійним поштовхом для розвитку когнітивної 
складової ППС є проблемна комунікація з опонентом, який дотримується інших 
світоглядних поглядів. Зіткнення з аргументацією, смисловими конструктами іншого, 
взаємопереконання, співставлення власних уявленнь з уявленнями іншого розширюють 
репертуар моделей інтерпретації подій політико-правового змісту завдяки створенню 
спільного смислового поля [10]. 

Фактори ускладнення когнітивної обробки інформації названо В.М. Бебиком: 
брехня, замовчування, напівправда, упроваджування кліше, навішування ярликів тощо 
[1]. К. Мілютіною визначено типологію природніх та цілеспрямованих порушень 
інформаційних потоків, що використовують при маніпулюванні свідомістю: 
розпорошення інформації; надмірне її накопичення; відхилення або пререривання 
інформаційних потоків, приховування частини інформації тощо (К. Мілютіна, 2004). 
Посилення неправдивості або недостатності інфофрмації відбувається за рахунок 
штучної мозаїчності, перманентно преривчастого інформаційного поля (переривання 
на рекламу, фрагментарність подачі сюжетів тощо) [2]. Вважаємо, що незавершені 
„інформаційні гештальти” можуть актуалізувати потребу створення цілісної картини 
світу. В ситуаціях відсутності повного обсягу інформації про події політико- правового 
змісту споживач змушений обирати між наступними стратегіями: 1) довіра та емоційне 
прийняття отриманої інформації без подальшої перевірки та уточнення; 2) пошук 
альтернативної інформації, що відновлює реальну картину подій; 3) тотальна зневіра та 
ігнорування контенту політико-правового змісту; 4) реконструкція-фантазування, при 
якому інформаційні прогалини конструюються отримувачем інформації завдяки 
чуткам, астрологічним прогнозам тощо. Репертуар стратегій може бути значно 
ширшим, його з’ясування потребує емпіричної перевірки та уточнення. 

Впливи медіа на мотиваційну складову ППС апелюють до потреб, інтересів, 
цінностей, пріоритетів суб'єктів політико-правовового процесу (див. в Таб. 1) і таким 
чином «підштовхують» до певних видів поведінки та політичних виборів. На думку X. 
Хекхаузена мотиваційна компонента свідомості особистості зумовлена як 
інтринсивними (внутрішніми), так і скстринсивними (зовнішніми) факторами 
(Хекхаузен X., 2003). Серед зовнішніх детермінант медіа займає важливе місце, про 
що свідчать багаточисельні дослідження. Роль політичної реклами на мотиваційну 
сферу особистості (Е.Н. Богданов, Е.В. Доценко, В.В. Жовтянська та ін.). На думку 
С.М. Глазунової, завдяки використанню малоінформативних, однак емоційно 
привабливих образів формується високий рівень узагальнених очікувань, які врешті-
решт зумовлюють політичний вибір. Таким чином відбувається вплив політичного 
рекламного міфу на значущі цінності та очікування виборця (С.М. Глазунова, 2003). 
Також визначено, що регіональні особливості ЗМК суттєво впливають на мотивацію 
електоральної поведінки, якщо враховувють культуральні, національні, економічні 
особливості спільнот певного регіону (А.М. Очур, 2005). Також з’ясовано, що 
зростання мотивації виборців, в значній мірі залежить від висвітлення регіональними 
ЗМК досвіду практичної діяльності, виконанння предвиборчих обіцянок політичного 
лідера. (О. Талько, 2008). О.М. Плющ розглядає інформаційний влпив на політичні 
установки, що виконують роль стратифікатора дійсності і дозволяє оцінювати певні 
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політичні події, тобто є нормативною системою цінностей [11]. 

Як видно з наведеного огляду, впливи на мотиваційну складову ГІПС здійснюють 
опосередковано, завдяки використанню образів та впровадження когнітивних 
конструктів, бажаних для ініціатора повідомлення. Зрозуміло, що мотиваційна сфера 
особистості тісно повязана як із когнітивною, образно-чуттєвою складовою ППС, 
однак в нашій моделі вони розглянуті окремо. 

 

 

 
Вплив медіа на образно-чуттєву складову ППС здійснюється через 

образи, фантазії, утопії, які відображають державу та суб'єктів політико-
правового процесу; емоції, почуття щодо подій в політико-правовій сфері, 
суб'єктів політико-правового процесу. 

Дослідження впливу політичної реклами на студентську молодь виявили, 
що залучення емоцій, задоволеня естетичних потреб сприяють формуванню 
політичних інтересів та естетичних мотивів значної кількості опитаних [9]. 
Подібні результати знаходимо в роботах В. Жовтянської, яка з'ясувала, що 
найбільшого успіху політична реклама досягає тільки тоді, коли об’єкт реклами 
пов'язаний із базовими мотивами особистості, завдяки чому раціональні і 
усвідомлені цілі узгоджуються із неусвідомленими мотивами та потребами 
через асоціативні зв'язки із привабливими образами. Утворенню асоціативних 
ланок сприяють: символізація та міфологізація об'єктів реклами; мімікрія під 
дійсність; раціоналізація тощо [7]. Таким чином, використання образів дозволяє 
обходити захистні бар'єри психіки і закріплювати стереотипи сприйняття 
політико-правової дійсності; формувати значенєві матриці, наповнені ідеями, 
образами, гаслами, ірраціональними фантазіями (М.В. Комова, 2011). 

Стратегії маніпулятивних медіавпливів на образно-чуттєву сферу 

Таблиця 1 
Структурні сегменти політико-правової свідомості особистості ____________  

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ 

 Знання власних прав, обов’язків, способів їх реалізації та захисту; принципів 
життєдіяльності держави; основних законів держави. 

 Уявлення про справедливий суспільний устрій; про роль громадянина в житті 
суспільства; про ролі та функції різних соціальних груп, державних структур та 
гілок влади; про механізми правозабезпечення тощо. 
Уявлення про сценарії поведінки в політико-правовій сфері.

Когнітивна 
складова 
ППС 

Оцінки діяльності суб'єктів політико-правового процесу, державних інституцій; 
політичної ситуації; правового забезпечення життєдіяльності держави. 

 
Стереотипи, упередження, вірування щодо суб'єктів політико-правового 
процесу. 

'с~/ 
Ставлення до суб’єктів політики та права (наприклад: президента; Верховної 
Ради; політичних партій; виконавчої, судової гілок влади тощо). 

 Погляди на політику, право, на державу; на своє місце в державній системі та в 
суспільстві. 

 Потреби (за А. Маслоу): 1) фізіологічні потреби (їжа, вода, кров, одяг, ліки); 2) 
потреба в безпеці; 3) потреба в приналежності; 4) потреба в повазі (досягнення 
успіху, визнання, схвалення)та любові; 5) потреба в пізнанні; естетичні потреби 
(знати, уміти, досліджувати); 6) потреби в реалізації своїх цілей, здібностей, 
розвитку власної особистості.

Мотиваційна 
складова 
ППС 

Інтереси: 1) національні інтереси;-2) колективні інтереси певних груп; 3) 
особисті інтереси; 4) політичні інтереси (політичних партій, політиків, 
громадянських рухів); 5) інтереси певних соціальних груп; 6) матеріальні 
інтереси; 7) духовні інтереси; тощо. 

 Цінності: 
- загальнолюдські (здоров’я, кар’єра, родина, дружба, розваги, особиста 
безпека тощо); 
- в політико-правовій сфері (цілісність держави, справедливість відносин в 
державі, національна безпека, соціально-економічна безпека, свобода тощо). 

 Пріоритети в політико-правовій сфері. 

Образно- 
чуттєва 
складова 
ППС 

Образи, утопії\ фантазії, які відображають державу, суб’єктів політико- 
правового процесу. 
Емоціїпочуття щодо подій в політико-правовій сфері, суб’єктів політико- 
правового процесу. 
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особистості виділено В.С. Васільєвим: 1) використання емоційних ударів (різка 
зміна зображення, звуку на стиках різнохарактерних сюжетів); 2) метод 
сенсацій (подію патологічного характеру витісяють іншою, що не дає часу на 
осмислення та емоційне відреагування); 3) методична демонстрація сцен 
насильства, смертей, трупів; 4) використання методів нейро-лінгвістичного 
програмування; 5) створення фрагментованого інформаційного поля тощо [2]. 
Внаслідок іх застосування підвищується емоційна вразливость та 
дезорієнтованості споживачів, медіаконтенту, що полегшує маніпулятивну 
суггестію. Іншим наслідком названо запуск адаптаційних механізмів та 
підвищення порогу чутливості щодо стресогенних сцен (І.В. Белінська, 2008). 

Слід зазначити, що продукування негативних емоцій, фобій є одним з 
найбільш поширених засобів маніпулювання свідомістю медіакористувачів. 
Регулярна демонстрація сцен насилля, порнографії апелюють до глибинних, 
табуйованих почуттів та емоцій, які можуть бути як усвідомленими, так і 
неусвідомленими. У випадку співпадіння соціально- психологічних 
характеристик телегероїв та характеристик медіа-користувачів можуть Як видно 
з наведеного огляду, впливи на мотиваційну складову ГІПС здійснюють 
опосередковано, завдяки використанню образів та впровадження когнітивних 
конструктів, бажаних для ініціатора повідомлення. Зрозуміло, що мотиваційна 
сфера особистості тісно повязана як із когнітивною, образно-чуттєвою 
складовою ППС, однак в нашій моделі вони розглянуті окремо. 

Отже, значний масив робіт присвячено аналіз прийомів, засобів, стратегій 
маніпулювання свідомістю. Значно меньше розкриті прийоми та способи 
застосування яких дозволяє особистості відновити суб'єктність в 
інформаційному просторі. Тому аналіз стратегій взаємодії та медіаактивності в 
медіапросторі, які втілюють користувачі, непричетні до владних інститутів є 
перспективним дослідженням. Ми вважаємо, що цьому сприяють 
медіаприктики як стереотипізована та впорядкована активність, метою якої 
є опанування масивами медіаконтенту, який несе інформацію про події, 
соціальні явища і процеси в соціумі через включенність суб’єкта у взаємодію з 
інформаційними ресурсами, медіаджерелами, користування медіапродуктами 
завдяки використанню медіазасобів. Адже саме завдяки можливості 
створювати, поширювати та просувати власноруч створений інформаційний 
контент політико-правового змісту та іншим видам суб’єктної активності 
медіакористувачів з’являється можливість без приналежності до політичних 
сил, значних фінансових ресурсів здійснювати контр-впливи на інших учасників 
політико-правового процесу [3]. 

Висновки. Аналіз науково встановлених фактів та тенденцій, виявлених 
щодо впливів, маніпулювання ППС особистості дозволяє констатувати 
наступне: 

- найбільш типовими статегіями впливу на когнітивну складову ППС є 
такі, що фрагментують інформаційне поле та ускладнюють обробку інформації. 
Це значно спрощує інкапсулюцію когнітивних конструктів, бажаних для 
ініціаторів інформаційних повідомлень; 

- впливи на мотиваційну складову ППС найчастіше здійснюють 
опосередковано через емоційно забарвлені образи, які апелюють до глибинних, 
табуйованих емоцій та почуттів медіакоритсувачів, що нейтралызуэ захисні 
механізми психіки. Використання когнітивних стратегій застосовується значно 
рідше; 

- впливи на емоційну складову ППС побудовані на дестабілізації 
емоційного стану споживачів медіаконтенту, що підвищує суггестивність щодо 
зовнішніх навіювань та суггестії. 
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Никоненко JI.B. РОЛЬ МЕДИА В СТАНОВЛЕНИИ ПОЛИТИКО-
ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Анотация. В статье проанализированы стратегии влияния и манипулирования 
сознанием медиа-пользователей. На основе теоретического анализа выделены 
приёмы и способы влияния на когнитивную, мотивационную, эмоционально-
чувственную составляющие политикоправового сознания. 

Ключевые слова: медиа; влияние и манипуляции сознанием; политико-
правовое сознание. 

 
Nikonenko L.V. THE ROLE OF MEDIA IN THE FORMATION OF 
POLITICAL AND LEGAL PERSONALITY OF CONSCIOUSNESS 

Abstract. The article analyzes the strategies of influence and manipulation of 
consciousness of media users. On the basis of theoretical analysis techniques and 
methods are marked effect on cognitive, motivational, emotional and sensory 
components of the political and legal consciousness. 

Key words: media; influence and manipulation of consciousness; political and legal 
consciousness. 
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