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Абрамов Ф. В. Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями
Метою статті є визначення потенційних заходів з попередження маніпулювання суспільними настроями та оцінка їх ефективності. Показано, 
що свобода слова та незалежність ЗМІ не лише не запобігають поширенню маніпулювання суспільними настроями, але й спрощують процес 
утворення умов, сприятливих для маніпулювання. Наведено потенційні заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями, що мо-
жуть бути розділені на три основні групи: репресивні заходи, політика комплексного розв’язання загальної проблеми та заходи з підвищення 
освіченості суспільства. Проаналізовано ефективність зазначених заходів з попередження маніпулювання та перспективи їх застосування. До-
ведено, що репресивні заходи є найменш ефективними через їх неспроможність усунути можливості для маніпулювання та надзвичайну склад-
ність виявлення та доведення факту маніпулювання. Також виявлено, що у випадку, коли занепокоєння суспільства проблемою маніпулювання 
суспільними настроями досягає певного рівня, виникає ризик того, що такі репресивні заходи самі перетворюються на інструмент маніпулюван-
ня. Встановлено, що політика комплексного розв’язання загальної проблеми є ефективною лише у випадку її застосування до початку маніпулю-
вання або на його початкових етапах. Показано, що заходи з підвищення освіченості суспільства є єдиною групою заходів, що спроможні усунути 
саму можливість створення сприятливих умов для маніпулювання суспільними настроями. Разом із тим встановлено, що основною перепоною 
для застосування даної групи заходів попередження маніпулювання суспільними настроями є високий рівень витрат, що складаються з: безпо-
середніх витрат уряду з надання додаткових освітніх послуг; витрат здобувачів освіти на засвоєння додаткових курсів; трансакційних витрат 
примусу до дотримання вимог освітніх бюрократичних процедур і втрат економіки від неефективного використання робочої сили. 
Ключові слова: маніпулювання, суспільні настрої, трансакційні витрати.
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Абрамов Ф. В. Меры по предупреждению манипулирования 
общественными настроениями

Целью статьи является выявление потенциальных мер по предупреж-
дению манипулирования общественными настроениями и оценка их 
эффективности. Показано, что свобода слова и независимость СМИ 
не только не предупреждают распространение манипулирования 
общественными настроениями, но и упрощают процесс образования 
условий, благоприятных для манипулирования. Приведены потенци-
альные меры по предупреждению манипулирования общественными 
настроениями, которые могут быть разделены на три основные 
группы: репрессивные меры, политика комплексного разрешения об-

UDC 330.1
JEL: O17; D70

Abramov F. V. Measures to Prevent Manipulation  
with Public Sentiments

The article is aimed at identifying potential measures to prevent manipu-
lation with public sentiments and evaluating their possible efficiency. It is 
shown that freedom of speech and independence of the media not only do 
not prevent the spread of manipulation of public sentiment, but also sim-
plify the process of creating conditions conducive to manipulation. Poten-
tial measures to prevent manipulation with public sentiments are provided, 
which can be divided into three main groups: repressive measures, a policy of 
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щей проблемы и меры по повышению образованности общества. Про-
анализирована эффективность указанных мер по предупреждению 
манипулированием и перспективы их применения. Доказано, что ре-
прессивные меры являются наименее эффективной группой мер из-за 
их неспособности устранить возможности для манипулирования и 
чрезвычайной сложности выявления и доказательства факта мани-
пулирования. Также выявлено, что в случае, когда обеспокоенность 
общества проблемой манипулирования общественными настроения-
ми достигает определенного уровня, возникает риск того, что такие 
репрессивные меры сами превращаются в инструмент манипулирова-
ния. Установлено, что политика комплексного разрешения общей про-
блемы является эффективной только в случае её применения до нача-
ла манипулирования или на его начальных этапах. Показано, что меры 
по повышению образованности общества являются единственной 
группой мер, которые способны устранить саму возможность созда-
ния благоприятных условий для манипулирования общественными на-
строениями. Вместе с тем установлено, что основной преградой для 
применения данной группы мер по предупреждению манипулированием 
общественными настроениями является высокий уровень издержек, 
которые состоят из: непосредственных издержек правительства по 
предоставлению дополнительных образовательных услуг; издержек 
получателей образовательных услуг на усвоение дополнительных кур-
сов; трансакционных издержек принуждения к соблюдению требова-
ний образовательных бюрократических процедур и издержек экономи-
ки от неэффективного использования рабочей силы.
Ключевые слова: манипулирование, общественные настроения, 
трансакционные издержки.
Библ.: 8.
Абрамов Федор Владимирович – кандидат экономических наук, до-
цент, доцент кафедры общей экономической теории, Национальный 
технический университет «Харьковский политехнический инсти-
тут» (ул. Кирпичёва, 2, Харьков, 61002, Украина)
E-mail: Abramov@kpi.kharkov.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4825-3974

comprehensive resolution of a common problem, and measures to improve 
the overall erudition of society. The efficiency of the mentioned measures to 
prevent manipulation and the prospects for their application are analyzed. 
Repressive measures have been shown to be the least efficient group of mea-
sures because of their inability to eliminate the potential for manipulation 
and the extreme complexity of detecting and proving a fact of manipulation. 
It is also identified that when the society’s concern about the manipulation 
of public sentiments reaches a certain level, there is a risk that such repres-
sive measures themselves become an instrument of manipulation. It is de-
termined that a policy of comprehensive resolution of a common problem is 
efficient only if it is applied before the manipulation or in its initial stages. It 
is displayed that measures to improve the overall erudition of society are the 
only group of measures that can eliminate the very possibility of creating fa-
vorable conditions for manipulation with public sentiments. It is determined, 
however, that the main obstacle to use of this group of measures to prevent 
manipulation with public sentiments is the high level of costs, which consist 
of: the direct costs of the Government providing additional educational ser-
vices; the costs to recipients of educational services to take additional cours-
es; transactional costs arising from coercion to comply with the requirements 
of educational bureaucratic procedures, and the costs of the economy arising 
from inefficient use of the labor force.
Keywords: manipulation, public sentiment, transaction costs.
Bibl.: 8.
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Cвобода слава, незалежність ЗМІ та поширен-
ня сучасних засобів комунікації відкриває су-
спільству надзвичайно широкі можливості для 

виявлення, висвітлення та обговорення будь-яких 
тем, що є незручними для уряду, бізнесу та інших за-
цікавлених груп. Проте та ж сама свобода слова від-
криває й широкі можливості для такого небезпечного 
явища, як маніпулювання суспільними настроями.

Незалежно від мети, що переслідується гравця-
ми-маніпуляторами, поширення практики маніпулю-
вання суспільними настроями призводить до надмір-
ного загострення уваги населення до окремих про-
блем і переоцінки ступеня їх небезпеки, що, своєю 
чергою, призводить до неефективного використання 
ресурсів, негативно позначається на якості як фор-
мальних, так і неформальних правил і обумовлює їх 
високу стабільність [1]. З огляду на це можна впевне-
но стверджувати, що пошук потенційних заходів з по-
передження маніпулювання суспільними настроями 
є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення.

Тісний зв’язок між ефективністю формальних 
і неформальних правил і різноманітними аспекта-
ми економічного та суспільного життя підтверджу-
ється роботами багатьох дослідників [2–7]. Проте, 
незважаючи на пильну увагу дослідників до якості 
формальних і неформальних правил і їх впливу на со-
ціально-економічний розвиток, визначення заходів 
з попередження маніпулювання суспільними настро-
ями, як і сама проблема маніпулювання, залишається 
поза увагою дослідників.

Метою статті є визначення потенційних заходів 
з попередження маніпулювання суспільними настро-
ями та оцінка їх ефективності.

Перед тим, як переходити до огляду можливих 
заходів з попередження маніпулювання суспільними 
настроями, необхідно зауважити, що свобода слова 
та незалежність ЗМІ не лише не запобігають мані-
пулюванню суспільними настроями, але й, навпаки, 
сприяють поширенню цього явища.

Здавалося б, свобода слова та незалежні ЗМІ 
мають стати надійним захистом проти мані-
пулювання суспільними настроями, проте під-

ступність маніпулювання суспільними настроями 
як раз і полягає в тому, що у випадку свободи слова 
гравці-маніпулятори несуть значно нижчі витрати від 
маніпулювання порівняно з випадком тоталітарного 
режиму та підконтрольних ЗМІ, а спектр можливих 
маніпуляцій значно ширше.

І хоча, у деяких випадках, тоталітарні режими 
можуть ефективно маніпулювати суспільними на-
строями, для решти гравців умови для маніпулюван-
ня не надто сприятливі. Так, для великих гравців та 
гравців-опортуністів можливості створювати умови, 
сприятливі для маніпулювання, суттєво обмежені, бо 
загострювати увагу суспільства можна лише на тих 
проблемах, що схвалені владою або не підривають її 
авторитет. Відповідно й для дрібних гравців можли-
вості маніпулювання обмежені тим невеликим колом 
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проблем, увагу до яких було загострено урядом або 
невеликою кількістю обережних великих гравців.

У випадку ж свободи слова та незалежності ЗМІ 
відсутність заборонених для обговорення тем 
значно полегшує процес маніпулювання ве-

ликим гравцям і гравцям-опортуністам, дозволяючи 
експлуатувати будь-яку проблему, що непокоїть сус-
пільство та є зручною для маніпулятора. Розмаїття 
проблем, до яких прикута увага суспільства, своєю 
чергою, полегшує маніпулювання суспільною думкою 
і дрібним гравцям. Також слід підкреслити, що на сьо-
годні уряд жодної країни не має будь-якої програми 
протидії маніпулюванню суспільними настроями та 
не застосовує, принаймні свідомо, будь-яких антима-
ніпуляційних заходів. Тому всі заходи, що будуть роз-
глянуті далі, є потенційними, теоретично можливими 
діями з попередження маніпулювання суспільними 
настроями.

Усі потенційні заходи з попередження маніпу-
лювання суспільними настроями можна розділити на 
такі групи:
 репресивні заходи;
 політика комплексного розв’язання загальної 

проблеми;
 заходи з підвищення освіченості суспільства.

Репресивні заходи. Дана група об’єднує всі за-
ходи, що передбачають накладання штрафних санк-
цій за маніпулювання суспільними настроями, як-
то: безпідставні обвинувачення дрібними гравцями 
своїх конкурентів, поширення великими гравцями 
неправдивої інформації для створення сприятливих 
для маніпулювання умов чи виконання інституційни-
ми «кілерами» замовлення великих гравців.

Крім таких очевидних недоліків, як значні ви-
трати на утримання спеціалізованих державних 
структур, що уповноважені виявляти факти маніпу-
лювання суспільними настроями, репресивні заходи 
з попередження маніпулювання мають й інші суттєві 
недоліки.

По-перше, можливості спеціалізованих держав-
них структур застосувати санкції за маніпулювання 
суспільними настроями суттєво обмежені через над-
звичайну складність виявлення та доведення факту 
маніпулювання. 

Наприклад, якщо керівництво окремого хіміч-
ного підприємства профінансувало дослідження, що 
показали відсутність шкідливого впливу на навко-
лишнє середовище його викидів, то сам по собі факт 
фінансування подібних досліджень ще не доводить 
наявності маніпулювання суспільними настроями. 
Так, з одного боку, керівництво даного підприємства 
може насправді перейматися проблемами навколиш-
нього середовища, з іншого ж боку, фінансування 
подібних досліджень може бути спробою маніпулю-
вання суспільними настроями за допомогою сфаль-
сифікованих результатів дослідження, купівля яких 

приховується як фінансова допомога незалежним до-
слідникам. Більше того, навіть якщо маніпулювання 
суспільними настроями мало місце, то ініціатором 
маніпулювання може виступати не керівництво під-
приємства, а гравці-опортуністи, які працюють у до-
слідницькому центрі, що виконує дане дослідження, 
та побоюються припинення фінансування, якщо ре-
зультати дослідження розчарують замовників.

Тому, через відсутність однозначних ознак ма-
ніпулювання суспільними настроями, відповідні ре-
пресивні структури повинні мати у своєму складі по-
тужні аналітичні відділи, або ж мають бути створені 
окремі незалежні аналітичні структури, що ще більше 
підвищить витрати на реалізацію репресивних за-
ходів, не гарантуючи суттєвого підвищення відсотка 
виявлених і доведених фактів маніпулювання.

По-друге, незважаючи на те, що суворі штрафні 
санкції можуть змусити певну частку гравців-мані-
пуляторів відмовитися від своїх намірів, репресивні 
заходи не усувають ані мотивів, ані можливостей для 
маніпулювання суспільними настроями.

Очевидно, що гравець-маніпулятор відмо-
виться від своїх намірів лише в тому випадку, 
якщо розмір очікуваний штрафних санкцій 

перевищуватиме очікувані переваги від маніпулю-
вання. Тому для того, щоб репресивні заходи з по-
передження маніпулювання мали хоч якийсь ефект, 
мають бути підвищені або імовірність виявлення 
фактів маніпулювання, що, вочевидь, призводитиме 
до зростання витрат на утримання репресивних і ана-
літичних структур, або розмір штрафних санкцій.

Проте поєднання низької імовірності викриття 
факту маніпулювання з високим рівнем штрафних 
санкцій створює небезпеку поширення іншого небез-
печного явища — корупції. Адже в умовах, коли прак-
тика маніпулювання є поширеною і контролюючи 
структури не встигають перевірити всіх потенційних 
гравців-маніпуляторів, для чиновників з контролюю-
чих структур відкривається можливість виконувати 
«замовні» перевірки, а складність доведення наяв-
ності маніпулювання чи його відсутності дозволяє 
чиновникам з контролюючих структур безкарно ви-
сувати безпідставні обвинувачення.

По-третє, після створення відповідних контр-
олюючих структур вони стають центром уваги сус-
пільства та ЗМІ, що створює сприятливе середовище 
для гравців-опортуністів, та як наслідок – ведуть до 
надмірного занепокоєння суспільства даною пробле-
мою. Якщо ж занепокоєння суспільства проблемою 
досягне певного рівня, виникає ризик того, що репре-
сивні заходи боротьби з маніпулюванням суспільни-
ми настроями самі перетворяться на інструмент ма-
ніпулювання.

Наприклад, якщо проблема, що є предметом ма-
ніпулювання суспільними настроями, не знаходиться 
в центрі уваги населення, то переконати суспільство 
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в тому, що хімічне підприємство профінансувало пев-
ні екологічні дослідження з метою введення в оману 
населення, буде достатньо складним завданням. На-
томість ситуація кардинально змінюється, коли сту-
пінь занепокоєння суспільства проблемою досягає 
критичного рівня. У цих умовах будь-яка спроба фі-
нансування екологічних досліджень даним підпри-
ємством буде сприйнята суспільством як намагання 
виправдати власні дії або ж очорнити дії конкурен-
тів, що створює для останніх сприятливі умови для 
маніпулювання суспільними настроями та нечесної 
конкуренції. 

Таким чином, репресивні заходи є найменш ді-
євим заходом з попередження маніпулювання 
суспільними настроями. Основними причи-

нами їх неефективності є неспроможність усунути 
можливість маніпулювання суспільними настроями 
та високий рівень витрат утримання репресивних і 
аналітичних структур. Крім того, у деяких випадках, 
репресивні заходи можуть бути самі використані 
для маніпулювання суспільними настроями чи стати 
джерелом поширення корупції.

Політика комплексного розв’язання загаль-
ної проблеми. Більшість з тих проблем, що сьогодні 
найбільше непокоять суспільство, є комплексними. 
Тобто ті окремі проблеми, що привертають увагу сус-
пільства, насправді є лише складовими частинами ін-
ших, значно більших загальних проблем, кожна з яких 
складається з декількох взаємопов’язаних проблем. Це 
означає, що розв’язання окремої із взаємопов’язаних 
проблем неможливо без розв’язання загальної про-
блеми, тобто розв’язання всіх взаємопов’язаних 
проблем, що її утворюють. Натомість, намагання 
роз в’язати часткову проблему, ігноруючи решту 
взаємопов’язаних проблем, не лише приречене на по-
разку, але й створює умови, сприятливі для маніпулю-
вання суспільними настроями. Існує безліч прикладів 
на перший погляд незалежних проблем, що насправді 
є лише складовими частинами інших, більш загальних 
проблем, а саме: стан автодоріг, захист прав тварин, 
корупція, гендерні питання тощо.

Загострення суспільної уваги до часткової про-
блеми може бути використано для маніпулювання 
суспільними настроями, так само як і суспільне за-
непокоєння будь-якою іншою проблемою. І, з точки 
зору гравців-маніпуляторів, немає жодної різниці між 
експлуатацією занепокоєння суспільства незалежною 
проблемою та експлуатацією занепокоєння однією із 
взаємопов’язаних проблем.

Основна відмінність між експлуатацією неза-
лежної проблеми та однієї із взаємопов’язаних про-
блем полягає в системі стимулів, якими керується та 
частина населення, що занепокоєна частковою про-
блемою. Зазвичай, гравці-маніпулятори концентру-
ють увагу суспільства лише на тих складових загаль-
ної проблеми, що обіцяють певні переваги для групи 

занепокоєння, яка складає питому частку населення 
країни, ретельно оминаючи ті взаємопов’язані про-
блеми, що несуть додаткові витрати для групи за-
непокоєння. Слід також наголосити, що зазначена 
асиметрія уваги суспільства обумовлена не стільки 
діями гравців-маніпуляторів, скільки звичками са-
мого суспільства. Наприклад, поганий стан авто-
шляхів турбує багатьох осіб: від власників приватних 
легкових автомобілів до водіїв вантажівок. Проте 
стан автошляхів – це лише складова більш загальної 
транспортної проблеми, решта складових якої сус-
пільством ігнорується. Так, власники приватних ав-
томобілів, безумовно, бажали б, щоб автошляхи були 
європейської якості, але більшість з них вважають 
за прийнятне кидати свої авто, де заманеться: хоч на 
тротуарі, хоч на пішохідному переході. Так само і во-
дії вантажівок, для яких якісь доріг – не лише питан-
ня зручності, але й взагалі можливість продовжувати 
свою справу, подекуди вважають прийнятним проїха-
ти по щойно відремонтованій дорозі зі значним пере-
вантаженням. Подібна ситуація спостерігатиметься й 
у випадку інших взаємопов’язаних проблем.

Отже, концентрація лише на одній із взає мо-
пов’язаних проблем та одночасне ігноруван-
ня інших призводить до того, що суспільство 

недооцінює розмір всіх витрат, пов’язаних з усунен-
ням часткової проблеми. Члени ж групи занепоко-
єння фактично намагаються перекласти витрати, 
пов’язані з розв’язанням часткової проблеми, на ін-
ших у вигляді додаткової статті в бюджеті, або ж у ви-
гляді незручностей для інших членів суспільства.

На початкових етапах для запобігання мані-
пулюванню взаємопов’язаними проблемами можна 
вдатися до політики комплексного розв’язання за-
гальної проблеми. Пов’язуючи розв’язання частко-
вої проблеми, що знаходиться в центрі уваги групи 
занепокоєння, з рештою взаємопов’язаних проблем, 
уряд чи парламент змушують групу занепокоєння 
нести всі витрати, пов’язані з розв’язанням частко-
вої проблеми. Таким чином, політика комплексного 
розв’язання загальної проблеми дозволяє перенести 
увагу суспільства з часткової на загальну проблему, 
а групу занепокоєння змушує більш адекватно оці-
нювати очікувані переваги та витрати, пов’язані з 
розв’язанням часткової проблеми.

Якщо знову повернутися до прикладу зі станом 
автошляхів, то запровадження одночасно з ремонтом 
автошляхів таких заходів, як підвищення штрафів за 
порушення правил паркування, заборона на в’їзд до 
центру міста та інших заходів змусить багатьох від-
мовитися від власного автотранспорту, що,  своєю 
чергою, зменшить навантаження на автошляхи та ви-
трати суспільства на їх утримання.

Слід також зауважити, що політика комплек-
сного розв’язання взаємопов’язаних проблем буде 
ефективною лише в тому випадку, якщо вона засто-
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совується до початку маніпулювання відповідною 
частковою проблемою або ж на початкових етапах 
маніпулювання.

Підвищення освіченості суспільства – остан-
ня з визначених нами груп потенційних заходів з по-
передження маніпулювання суспільними настроями. 
Основною перевагою даної групи заходів є те, що, на 
відміну від вищерозглянутих, підвищення освіченос-
ті суспільства бореться не з наслідками маніпулюван-
ня суспільними настроями, а усуває саму можливість 
маніпулювання. Так, якщо неосвічене населення охо-
че віритиме в будь-яку новину, що начебто викриває 
чергову небезпеку для суспільства, як-то: небезпека 
щеплень чи загроза «чорної» трансплантології, то зі 
зростанням освітнього рівня населення все менше 
віритиме вигадкам і вимагатиме від журналістів та 
опортуністів від науки не лише «викриттів», але й 
доказів щодо наведених «фактів», що суттєво усклад-
нить процес маніпулювання [8].

Проте застосування даної групи потенційних 
заходів з попередження маніпулювання суспільними 
настроями обмежується високим рівнем витрат.

Загальні витрати на підвищення освіченості 
суспільства складатимуться з чотирьох складових:
 безпосередніх витрат уряду з надання додат-

кових освітніх послуг;
 витрат здобувачів на засвоєння додаткових 

курсів;
 трансакційних витрат примусу до дотриман-

ня вимог освітніх бюрократичних процедур;
 втрат економіки від неефективного викорис-

тання робочої сили.

Найбільш очевидною складовою загальних ви-
трат на підвищення освіченості суспільства 
є безпосередні витрати уряду з надання до-

даткових освітніх послуг. Проте для оцінки ефектив-
ності даного заходу з попередження маніпулювання 
суспільними настроями більш важливими є три інші 
складові. Так, розглядаючи структуру витрат на підви-
щення освіченості суспільства, необхідно обов’язково 
враховувати те, що крім уряду, який несе безпосередні 
витрати з надання додаткових освітніх послуг, додат-
кові витрати відчують також і здобувачі освіти. 

Дійсно, процес навчання вимагає від здобува-
ча як часу, так і зусиль для засвоєння навчального 
матеріалу; і витрати на навчання складатимуться не 
лише з тієї суми, що необхідно сплатити за навчання, 
але й з тих зусиль, що необхідно докласти здобувачу 
для проходження курсу. Тому, навіть якщо держава 
братиме на себе оплату додаткових освітніх послуг, 
витрати здобувачів зростуть через додаткові час і зу-
силля, що необхідні для засвоєння додаткових курсів. 
Відповідно, незалежно від того, який тип попиту до-
мінує на ринку освітніх послуг (безпосередній чи по-
бічний), майбутній дохід та перспективи кар’єрного 
зростання здобувачів освіти не залежатимуть від 

того, наскільки якісно ними були засвоєні курси з до-
даткових освітніх дисциплін. Тому як здобувачі, що 
пред’являють безпосередній попит на вищу освіту, 
так і ті, хто пред’являє побічний попит, будуть розгля-
дати проходження курсів з додаткових освітніх дис-
циплін виключно як зайві бюрократичні процедури 
та намагатимуться докладати як можна менше часу 
та зусиль для їх засвоєння. 

З іншого боку, керівництво навчальних закла-
дів, що зацікавлено у збільшенні кількості здобувачів 
освіти, не надто перейматиметься цією проблемою, 
оскільки роботодавці звертатимуть увагу виключно 
на якість професійної підготовки майбутніх праців-
ників, і репутація навчального закладу не страждати-
ме, якщо його випускниками будуть погано засвоєні 
додаткові освітні дисципліни. Отже, для того, щоб 
проходження додаткових освітніх курсів не пере-
творювалося на формальність, мають бути створені 
окремі механізми контролю за засвоєнням додатко-
вих курсів та примусу. Тобто уряду додатково дове-
деться нести трансакційні витрати на примус до до-
тримання вимог освітніх бюрократичних процедур.

Остання складова загальних витрат на під-
вищення освіченості суспільства – втрати 
економіки від неефективного використання 

робочої сили – виникатиме у випадку, якщо ство-
рені механізми примусу та контролю за засвоєнням 
додаткових курсів дозволять досягти мети, підви-
щуючи витрати здобувачів на засвоєння додаткових 
курсів. Високий рівень витрат засвоєння додаткових 
курсів змусить певну частку здобувачів освіти зупи-
нити навчання на нижчому рівні, ніж у випадку від-
сутності додаткових курсів, та зайнятися менш квалі-
фікованою та менш продуктивною працею.

З огляду на вищезазначене, можна впевнено 
стверджувати, що, незважаючи на значну ефектив-
ність розглянутого заходу, високий рівень витрат на 
додаткові освітні послуги та трансакційних витрат 
примусу до дотримання вимог освітніх бюрократич-
них процедур утримуватимуть уряд від застосування 
підвищення рівня освіченості суспільства для запо-
бігання маніпулювання суспільними настроями. Або 
ж спонукатиме до його обмеженого застосування, що 
усуне лише незначну частку найпримітивніших ме-
тодів маніпулювання. Відповідно, підвищення освіт-
нього рівня суспільства, як засіб попередження ма-
ніпулювання суспільними настроями, матиме надто 
обмежене коло для застосування.

ВИСНОВКИ
Маніпулювання суспільними настроями є мало-

помітним, але надзвичайно небезпечним явищем, що 
може призвести до зменшення ефективності як фор-
мальних, так і неформальних правил, що потребує по-
шуку дієвих заходів з попередження маніпулювання 
суспільними настроями. Для попередження маніпу-
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лювання можуть бути застосовані: репресивні заходи; 
політика комплексного розв’язання загальної пробле-
ми; заходи з підвищення освіченості суспільства.

Репресивні заходи попередження маніпулюван-
ня суспільними настроями – найменш ефективний з 
розглянутих заходів, що пояснюється їх цілковитою 
неспроможністю усунути можливості для маніпулю-
вання, високим рівнем витрат утримання репресив-
них і аналітичних структур і потенційною можли-
вістю самим перетворитися на джерело корупції та 
маніпулювання суспільними настроями.

Політика комплексного розв’язання загальної 
проблеми змушує групу занепокоєння нести всі ви-
трати, пов’язані з розв’язанням часткової проблеми, 
та більш адекватно оцінювати очікувані переваги та 
витрати, з цим пов’язані. Проте застосування даної 
політики можливе виключно до початку маніпулю-
вання або ж на його початкових етапах, що суттєво 
обмежує коло застосування даної групи заходів.

Єдиним заходом, що усуває безпосередньо 
можливість створення сприятливих умов для 
маніпулювання суспільними настроями, – це 

заходи з підвищення освіченості суспільства. Але, 
незважаючи на свою високу ефективність у поперед-
женні маніпулювання суспільними настроями, захо-
ди з підвищення освіченості суспільства мають най-
менші перспективи для застосування, що обумовлю-
ється надзвичайно високим рівнем витрат.                 
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