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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК УМОВА 

ПРОТИДІЇ ВЛАДНИМ МАНІПУЛЯЦІЯМ 

 

Українська держава сьогодні є політичною організацією пануючого класу. 

Вона робить все, щоб пануючий клас мав можливість в своїх інтересах 

експлуатувати, пригнічувати та маніпулювати народом. Пануючим класом 

сучасної України є великий олігархічний капітал, який на центральному та 

місцевих рівнях зрощується з державним апаратом, утворюючи так звану 

«олігархо-бюрократію».  

Олігархо-бюрократія не є однорідним утворенням:  окремі клани в 

середині правлячого класу ведуть між собою війну за ринки збуту і сфери 

впливу, відрізняються тією чи іншою мірою корумпованості, мафіозності, 

авторитаризму, а інколи навіть говорять щось ліберально-демократичне і 

соціально-орієнтоване.  

Політико-правовою базою пануючого класу є олігархічна держава, 

прикрита «для годиться» різноманітними демократичними атрибутами: 

виборчим правом, парламентом, Конституцією, верховенством права тощо, 

метою яких, по великому рахунку, є не соціальна справедливість, а збереження 

влади олігархів та відволікання уваги натовпу від соціальних реалій. 

Його економічною базою виступає великий монополістичний фінансовий 

та промисловий капітал, природні ресурси, нерухомість, які були створені всім 

народом і вкрадені під розмови про приватну власність. Соціальною базою 

існуючої системи є мільйони «пересічних», які не вміють і не хочуть 

протистояти такому устрою і перетворити його в більш справедливий, вони 

готові прийняти правила гри, прилаштовуватись, погоджуватись, просуватись 

по соціальній драбині за рахунок інших. 

З одного боку, маси розуміють, що нинішня політична система повністю 

деградувала, але з іншого – ніхто не знає як можна та потрібно жити по іншому, 
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а головне, ніхто не хоче ризикувати тим, що має. Саме тому система, відтворює 

сама себе, продовжуючи деградувати, в результаті чого на кожному наступному 

політичному циклі морально-психологічні та професійні якості владної 

верхівки стають все нижчими.  

Для експлуатації та придушення пануючий клас використовує різноманітні 

методи. Пряме силове придушення через дії репресивних органів і бандитських 

угруповань, економічний примус, експлуатація і маніпулювання шляхом цін, 

тарифів, монополій, права власності на засоби виробництва, ресурси, владні 

повноваження. Психологічне маніпулювання через створення певного 

морального клімату, в першу чергу, використовуючи ЗМІ, причому мова йде не 

лише про тупу пропаганду, а про більш приховані методи: засилля телешоу, 

реклами, серіального «мила», «танців», «зірок» тощо, які свідомо чи несвідомо 

мають на меті активне виховання людини-споживача, що з успіхом і 

відбувається.  

Найбільш негативні наслідки для суспільства маніпуляція приносить, коли 

її використовують в політичній діяльності, оскільки при цьому дезінформується 

величезна кількість населення, що призводить до викривлення громадської 

думки з приводу актуальних проблем і питань суспільної дійсності та 

історичного минулого. 

Виходом з даної ситуації може стати виховання в собі почуття здорового 

сумніву, критичне ставлення до будь-якої вхідної інформації. Щоб не бути 

засобом досягнення чиїхось цілей, це почуття недовіри, врешті, має призвести 

до розвитку життєво необхідних в наш час навичок: аналізувати, думати 

самостійно, перевіряти інформацію на предмет її достовірності та використання 

маніпулятивних технік. А це, в свою чергу, стане передумовою розвитку 

стійкого до маніпуляцій суспільства, здатного витримати негативний 

інформаційний вплив будь-якого походження.  

 


