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Проблеми інформаційної та духовної безпеки українського рідновірського 

руху в контексті формування національної ідентичності. 

 

Як не парадоксально, однак в умовах інформаційної та гібридної війни, розв’язаної 

Російською Федерацією на теренах України, навіть в українському рідновірстві, яке 

апріорі мало б бути оплотом формування та розбудови української ідентичності, можемо 

зустріти ворожі для національної безпеки України ідеологеми панславізму. Сутність 

останніх зводиться до постулювання та екстраполяції концептуального обґрунтування 

ідейного комплексу етнічної єдності всіх слов’янських народів, що в своєму розвитку веде 

до ідеї політичної інтеграції «всіх слов’янських етнічних ідентичностей» у формі 

федерації або конфедерації. 

В даній публікації ми досить стисло розглянемо дві базові ідеологеми панславізму, 

наявні в рідновірському русі України: ідею «слов’янської єдності» та похідну від неї ідею 

«відродження Русі», яка використовується як самоназва та засіб етнічної 

самоідентифікації окремих рідновірів. 

Відтак, ідея слов’янської єдності має своє місце в офіційному віровченні двох 

рідновірських конфесій України: Слов’янській духовній течії «Великий Вогонь» та 

Родовому Вогнищі Рідної Слов’янської Віри. Зокрема, очільником Слов’янської духовної 

течії «Великий Вогонь», князем Огіном (в миру Генадієм Боценюком) констатація у 

віроповчальній доктрині ідеї слов’янської єдності відтворюється в такий спосіб: «Великий 

Вогонь» – релігійна течія, яка відроджує давню дохристиянську духовність та філософію 

наших предків, давніх слов’ян.  

Основною міфологічною лінією віровчення є легенда про трьох братів, синах Роду, 

яка споріднює слов’янську міфологію з давнім культом балтів. Перун (Перкунас) був 

прямим кровним пращуром слов’янських та балтійських жерців. 

Україна – свята земля для огнищан, наш дім, наша батьківщина. Не будучи 

прихильниками примітивного націоналізму, огнищани називають всі слов’янські народи 

братськими, але готові протистояти імперським спробам появи «старшого» брата. 

Багатоманітність та рівноправ’я слов’янської культури – основний пріоритет «Великого 

Вогню» [1]. 

Як бачимо, в даному випадку ретранслятори ідеологеми панславізму з одного боку 

виступають в ролі патріотів України, з іншого боку не зрозумілим та не обґрунтованим 

залишається постулат про те, що позиція націоналізму називається примітивною, адже 

націоналізм – це, передусім, відправна платформа формування національної ідентичності, 

етнічної самоідентифікації індивіда та головна світоглядна та емоційно-почуттєва 

складова, яка виступає запорукою збереження територіальної цілісності національного 

надбання держави.    

Керівник іншої рідновірської конфесії  – Родового Вогнища Рідної Слов’янської 

Віри – верховний волхв Володимир Куровський ідею слов’янської єдності репрезентує 

наступним чином: «бути слов’янином – це набагато більше, ніж бути просто росіянином, 

українцем або білорусом, поляком, чехом і т.д. Будучи слов’янином можна пишатись 

досягненнями кожного слов’янського роду, збираючи силу як пальці в кулак. Більш того, 

якщо при цьому вважати себе Орієм, то весь Близький Схід та Індія – теж наш духовний 

ресурс! Це колосальна енергетика, здатна привести до руху будь-який корпоративний 

організм» [2].  

Від себе відзначимо, що якщо слідувати логіці автора вищенаведеної  цитати, то 

наступним і найпростішим кроком-продовженням «набору енергетики» є не що інше як 
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ідентифікація власної космополітичності для того, щоб «аккумулювати в собі всі 

енергетичні ресурси планети». 

Дещо нижче в тексті створювач-конструктор ідеологеми продовжує: «Третє 

тисячоліття несе загрози, які можуть обернутись для людства катастрофою, однак в наших 

силах зробити так, щоб воно стало епохою Слов’янського Світу. Це і є Слов’янська Ідея» 

[3]. Остання дуже нагадує сумнозвісну ідеологему «русского міра», замість якої фігурує 

«слов’янський світ». 

Примітним є той факт, що спільними для обох вищезгаданих рідновірських 

конфесій є витоки утворення, що полягають в захопленні давньослов’янськими бойовими 

мистецтвами та констатація наявності прямої наступності давньої духовної традиції. В 

першому випадку поєднання двох династій хранителів: слов’янської (древлянської) та 

балтійської (пруської). Цікаво, що в записах 2003 року сповідники «Великого Вогню» себе 

презентували як представників атеїстичного язичництва.  

В іншому випадку В. Куровський стверджує про те, що він виступає спадкоємцем 

учнівська наступність від подільських волхвів, які нібито походять від так званого 

«Болохівського князівства», яке деякий час існувало на території Поділля після 

офіційного хрещення Русі.  

При чому кожен з представників рідновірських інституцій вважає себе виключно 

«єдиним» на теренах України прямим спадкоємцем духовних скарбів предків. Це в свою 

чергу дає підстави стверджувати, що очільники рідновірських течій панславістичної 

спрямованості в створенні своїх віроповчальних доктрин стали заручниками власних 

міфологем, які складно як обґрунтувати, так і верифікувати. 

Другою ідеологемою панславізму є ідея «відродження Давньої Русі» на новому 

етапі розбудови української державності та відповідної зміни самоідентифікації українців. 

Так, волхв Межимир (Роман Миколаїв) зазначає: «Родове Вогнище переконане, що 

створений наприкінці ХІХ на поч. ХХ ст. етнонім «українці» перестав відігравати ту 

позитивну роль, яка надавалась йому національною інтелігенцією. Використання, як 

переважаючих термінів «Україна» та «українці» призвело до втрати прадавньої самоназви 

наших Предків – Русини. Сьогодні, коли ми стали на межі існування і виживання, 

повернення до витокової самоназви Русь та русини є питанням життя чи смерти Роду 

Нашого. Тому ми свідомо відмовляємось від новоявленого терміну «українці», вживаючи 

натомість звичаєві – Русини, Русь, Україна-Русь» [4].  

В цілому ж фігурування ідеї відродження Русі в рідновірських конфесіях засвідчує 

той факт, що більшість рідновірів спрямовують свій погляд в ретроспективу, а не в 

перспективу. Вважаємо доречним в даному випадку звернутись до слушної думки 

ідеолога українського націоналізму Д. Донцова, який стверджував, що нація повинна жити 

майбутнім, а не ставати заручником минулого. Адже необхідно усвідомлювати те, що 

назва «Русь» – це наша минула, історична ідентичність, яку безумовно потрібно 

шанувати, однак назва «Україна» – це маркер нашої сучасної національної ідентичності, 

від збереження та захисту якого буде залежати майбутнє нації.   
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Інформаційна, духовна та релігійна безпека особи, суспільства і держави у вимірах 

правового функціонування: український контекст  

Нинішні суспільно-політичні процеси у світі й Україні створили загрози й кинули 

черговий виклик молодій українській державі. І щоб виявити свою мобільність, 

маневреність, стійкість до різноманітних викликів і загроз національній, державній, 

релігійній безпеці в умовах світоглядного протистояння та перемогти у жорстокій  

боротьбі з  антиукраїнськими ідеологічними конструктами, що спрямовані на знищення 

української державності як ідеї й історичного та юридичного факту держава Україна має 

випрацювати дієвий правовий механізм забезпечення культурно-цивілізаційного поступу 

України на мікрорівні (розбудова соціально-правової держави, становлення національної 

свідомості, відродження ідеї національної духовності, утвердження пріоритету 

загальнолюдських цінностей в державному управлінні) і входженню до нової 

макроструктури в якості рівно- і повноправного члена світового співтовариства. А однією 

з важливих складових цього правового механізму має бути забезпечення інформаційної, 

духовної та релігійної безпеки особи, суспільства і держави. 

       На перетині релігійного, державного і правового процесів є уможливлення 

становлення загальнолюдських ціннісних орієнтацій і духовних перспектив шляхом 

усунення протиріч у духовному житті і подолання морального і правового нігілізму.  

Важливим чинником, що може функціонально вплинути на збалансування 

громадянського суспільства і держави є релігія (церква). Для здійснення цієї функції в 

Україні, практично в межах правового поля створені всі можливості: церква в суспільстві 

відокремлена від держави, а школа від церкви. З іншого боку, держава не може втручатися 

у внутрішньо-церковні справи, канонічну діяльність, самоуправління; не може 

здійснювати державно-правовий контроль, примус у сфері релігійних відносин. Однак, 

держава забезпечує охорону законної діяльності релігійних організацій та  захист прав 

віруючих, здійснює правову регламентацію діяльності релігійних організацій та 

контролює дотримання ними встановлених державою законів. Правовий режим церкви в 

Україні визначений Конституцією України і деталізований в інших законодавчих актах 

української держави.  

 Звернемо увагу на те, що задекларована рівність конфесій перед законом чинна лише в 

державно-правових відносинах. Про рівність релігій у суспільно-політичній сфері можна 

говорити з певною долею умовності. У суспільстві різні конфесії не завжди отримують 

однакове визнання серед громадян, адже історично його доля може бути зв’язана з певною 

конфесією. Так, історично Україна тісно пов’язана з православною церквою. Тому не 

випадково переважна частина населення України релігійно ідентифікують себе з 

православ’ям. Саме тому сусідня держава-агресор (Росія) активно використовує 

православний чинник у гібридній війні з Україною. Держави СРСР не існує, але Російська 

Федерація як наступниця зниклої держави продовжує претендувати не лише на 

матеріальний простір, а й духовно-релігійний простір своєї держави-попередниці, яка так 

само ніякого права на ці простори не мала, бо аналогічно була  нащадком зруйнованої у 

1917 році Російської Імперії.  

Відзначимо, що за роки незалежності Україна зробила певні кроки в бік підвищення 

якості впливу права в окресленому безпековому секторі. Проте, разом з позитивними 

змінами є й низка організаційних, нормативних, процесуальних та інших питань, що 

гальмують забезпечення інформаційної, духовної та релігійної безпеки особи, суспільства 

і держави. Тому вони потребують комплексного опрацювання. Зокрема це пов’язано з 

тим, що: 
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- нормотворча діяльність в інформаційній, духовній і релігійній сферах нерідко 

здійснюється за відсутності загальнодержавної системності, шляхом фрагментарного 

вирішення наявних проблем в окремих законах та інших правових актах; 

- різні правові акти, що регулюють суспільно-релігійні відносини, приймалися 

впродовж 24 років без достатньої узгодженості понятійно-категоріального апарату і 

застосовують ряд термінів, які неоднозначно сприймаються суб’єктами суспільних 

відносин (у тому числі правових і релігійних); 

- відсутнє спеціальне законодавче регулювання суспільно-релігійної діяльності, що 

призводить до правопорушень та соціальних конфліктів у державно-церковних та 

міжконфесійних відносинах; 

- норми законодавства, що стосуються інформаційного, духовного і релігійного 

сегменту суспільної реальності потребують подальшої гармонізації з положеннями 

відповідних стандартів країн Європейського Союзу, розробки і введення правових 

механізмів реалізації людиною релігійних прав;   

- недостатньо врегульованими є проблеми забезпечення релігійної безпеки, протидії 

правопорушенням та юридичної відповідальності в релігійній сфері. 

Відтак, за цих умов нагальними є:  

- кодифікація законодавства України, що стосується регулювання суспільно-

релігійних відносин; 

- законодавче забезпечення реалізації національної ідеї в державотворчому процесі, 

підтримки української мови як державної, запобігання процесу її витіснення та 

сприяння збереженню культурної, мовної, релігійної самобутності національних 

меншин і корінних народів України; 

- правове забезпечення проукраїнськості релігійного процесу, подальше сприяння 

утвердженню Української Помісної Православної Церкви; 

- вдосконалення юридичного механізму забезпечення національної, інформаційної 

та духовної безпеки держави й суспільства і людини.  

Особливого звучання це набуває в контексті сучасної суспільної ситуації, що 

характеризується загостренням проблем національної, державної і духовної безпеки. 

Адже право і релігія – важливі підсистеми сучасного суспільства, що перебувають у 

функціональних взаємозв’язках між собою та з іншими суспільними підсистемами і 

суспільством у цілому. Обумовлення правовими нормами релігійних змін, 

трансформацій, їх концентроване виявлення у релігії, а з іншого боку зворотній вплив 

релігії на право (творення правових норм у відповідь на потреби релігійної сфери 

суспільного життя) засвідчує важливість і нагальність вирішення окреслених проблем.  

         А для цього необхідне: встановлення міжцерковного діалогу та діалогу між 

державою і церквою, які будувалися б на принципах толерантності, взаємоповаги, 

порозуміння, дотримання свободи совісті та права вибору; створення усталеної 

світоглядної позиції на засадах релігійного плюралізму, яка орієнтувала б не на феномен 

релігійної відмінності, а на формування нової цілісності як поліфонії багатоманітності 

релігії, в основі якої (цілісності) має стати ціннісне єднання «Людина – Нація - Держава».  
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В науковій психологічній літературі поняття «Психологічний захист» тісно пов'язане 

з поняттям цілісності особистості. Особлива увага приділяється самооцінці, відчуттю 

впевненості, самоповазі, Я - концепції уявленню про себе, індивідуальності. 

Психологічному захисту може піддаватися як будь-яка цілісність, будь то організація, 

група людей, сім'я, окрема людина, психіка в цілому, так і поведінкові прояви (звички, 

стилі життя, уміння, когнітивні структури,  думки, знання, світогляди, мотиваційні 

утворення, бажання, смаки, переваги. Відбувається це через те, що власне «Я» захищає 

саме себе, свої прояви та якості. 

Результати теоретичного аналізу літератури дали змогу опрацювати категорію 

психологічних захистів та визначити їх як систему опірних функцій організму, щодо 

протидії впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, що регулює свідомі та несвідомі 

прошарки психіки особистості, а також виконує певні функції у життєдіяльності людини: 

знімає особистісну напругу і зменшує прояв тривожних і фрустраційних станів 

особистості, водночас може блокувати поряд із деструктивними (агресія, уникання) вияв й 

адаптивних поведінкових реакцій. Спектр захисних механізмів є різноманітним і 

персонально специфічним. Визначають примітивні (деструктивні) й зрілі (конструктивні) 

психологічні захисти, у межах їх структури виокремлюють блоки неадаптивних 

(неефективних), викривлених, самопринижувальних і адаптивних захистів.  

До змодельованих етапів розгортання психологічного захисту належать: поява 

стимулу, виникнення станів напруги, запуск дії системи психологічного захисту 

особистості правоохоронця, визначення домінуючого механізму захисту, формування 

захисної моделі поведінки, оцінка ступеня адаптації, коригування моделі поведінки, 

зняття станів напруги, завершення «роботи» психологічного захисту. Фіксація проявів 

змодельованого розгортання психологічних захистів із допомогою експериментально-

генетичного методу дасть змогу визначити оптимальні умови для цілеспрямованої 

стимуляції захисної поведінки, яка є адаптивною і доцільною в екстремальних ситуаціях. 

Люди по-різному реагують на свої внутрішні труднощі: придушують власні 

схильності, заперечуючи їх існування, "забувають" про травмуючу їх подію, шукають 

вихід у самовиправданні, намагаються викривити реальність, займаються самообманом та 

ін. Так, використовуючи різні захисні механізми, вони захищають свою психіку від 

перенапруження. 

 

Література 

1. Соціальна інженерія (сучасні технології та шляхи захисту): навч. посіб. / за 

заг. ред. В.М.Петрика.  – К., 2017. – 80 с. 
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ТЕРОРИЗМ ЯК ЗАСІБ РЕКЛАМИ 

 

Засоби масової інформації наразі є основним засобом формування суспільної 

свідомості. Медіа-тероризм відноситься до специфічного різновиду інформаційно-

психологічного терору та є складовою «інфраструктурного терору». Його сутність полягає 

у спробах шляхом організації спеціальних медіа-компаній дестабілізувати суспільство, 

створити у ньому атмосферу громадянської непокори, недовіри суспільства до дій та 

намірів влади й особливо — її силових структур, покликаних захищати суспільний 

порядок. 

У випадку медіа-інформаційного тероризму йдеться про різновид інформаційного 

тероризму, що є зловживанням інформаційними системами, мережами, та їхніми 

компонентами для здійснення терористичних дій та акцій. 

З одного боку, ЗМІ, які в пошуках сенсації викладають подробиці дій терористів, 

форм і прийомів вчинення терактів, призводять до швидкого поширення не лише 

вітчизняного «передового досвіду», а й міжнародного. З іншого - саме ЗМІ володіють 

найміцнішими каналами впливу щодо запобігання терористичних актів. 

Засобами здійснення медіа-тероризму є друковані ЗМІ, мережі ефірних й кабельних 

мас-медіа, Інтернет, електронна пошта, різноманітні електронні іграшки тощо. 

Отже, головні причини тероризму полягають у людському факторі, психології окремих 

Рекламні заходи посідають особливе місце у здійсненні психологічної профілактики 

терористичних проявів.  Використовуючи роль механізму переконання, реклама впливає 

на цінності та спосіб життя людини. 

  

 Література 

 

1. Кондратьєв Я. Ю. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби : 

навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Я. Ю. Кондратьєв, В. В. 

Романюта. - К, 2005. – С. 254-257.  

2. Бойченко О. В. Медіа-тероризм: особливості сучасних ознак інформаційній безпеці 

/ О. В. Бойченко // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ПРТК-

2009) : друга міжнародна наук.-практ. конф. (25-28 травня 2009 р.). – К. : НАУ, 

2009. – С. 230-232. 

3. Шурхало ДІ. Тероризм і засоби масової інформації // 36. праць Наук.-досл. центру 

періодики /За ред. М.М. Романюка -Львів, 1998.-Вип.V 
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Аналіз подій 11 вересня 2001 року.  

Помилка при будівництві конструкцій чи спланована операція? 

Події 11 вересня 2001 року стали прикладом надзвичайної жорстокості, вони 

значно вплинули на політику не лише американського уряду, а й інших країн світу. 

Почалась світова боротьба з тероризмом, який було проголошено найбільшою небезпекою 

того часу. Принаймні так американський уряд запевняв своїх громадян після нападу 

арабських терористів. Проте, багато доказів та фактів не було взято до уваги або їх 

свідомо приховали, цим самим надавши офіційній версії подій зовсім іншого забарвлення. 

Незважаючи на пояснення американського уряду щодо подій 11 вересня, офіціальна 

версія скоро стала розплутуватись, але правда все-ще не сягнула кожного.  

Існує дві вагомі версії подій 9/11:  

перша – офіційна версія являє собою звіт Комісії з розслідувань 9\11. Офіційна версія 

стверджує, що 11 вересня 2001 року 19 арабських викрадачів (терористів-смертників), 

озброєних до зубів різаками для розтину картонних коробок, пробралися через системи 

безпеки аеропортів, заздалегідь вивчивши принцип дії цих систем і точно знаючи, як їх 

обійти. Вони захопили 4 рейсових авіалайнера, пробравшись в кабіни пілотів, яким 

погрожували цими самими різаками. При цьому всі терористи були настільки добре навчені, а 

операція так ретельно підготовлена і проведена під керівництвом Усами бін Ладена, який 

контролював весь процес зі своїх печер в Афганістані, що американська протиповітряна 

оборона зовсім нічого не могла вдіяти з викраденими авіалайнерами та розписалася в своїй 

повній безпорадності і некомпетентності. Причиною атак, за офіційною версією, стала 

підтримка США Ізраїлю, присутність американських військ у Саудівській Аравії та санкції 

проти Іраку [1].  

друга версія – результат розслідувань і логічних висновків усіх, хто не повірив в 

офіційну версію, бо бачив, що багато фактів не збігалося з висновками Комісії. Друга 

теорія свідчить, що атаки 11 вересня 2001 року були заздалегідь сплановані та 

підготовлені урядом та спецслужбами США.  

Отже, для того, щоб розібратись, що відбулось насправді, треба проаналізувати 

відомі теорії, що описують події 9/11 та звернути увагу на докази та факти, 

які залишились поза увагою. В роботі [2] здійснено аналіз та порівняння теорій які 

описують подій 9/11. Беруться до уваги доступні докази (переважно фото і уривки відео) 

та відомі факти і розглядаються різні логічні пояснення того, що сталося 11 вересня у 

світлі цих доказів. Деякі найбільш вагомі факти, що не пояснюються офіційною версією 

такі: вертикальне падіння ВТЦ 1, 2 і 7, як при промисловому знесенні; будівля ВТЦ 7 

також зруйнувалась, хоча літак в неї не потрапляв, а пожежі були не сильними; зрізані 

балки та сліди розплавленого металу; сліди горіння терміту та термейту, що 

використовуються при промисловому знесенні будівель; температури горіння, що не 

відповідають температурам звичайних пожеж; багато людей чули декілька вибухів на 

декількох поверхах в різних будівлях, а деякі з них навіть до першого удару літака; в 

новинах телеканалу ВВС о 17:00 повідомляють про те що ВТЦ 7 також впав, хоча це 

сталось тільки о 17:20 (телеведуча на фоні ВТЦ 7, який ще не зруйнований і згодом 

трансляція просто обривається); літаки просто розплавились при пожежах, але такі речі, 

як паспорт викрадачів, ДНК загиблих людей є, хоча не було знайдено тіл пасажирів та їх 

багаж; 19 викрадачів літака під керівництвом Усами бін Ладена, захопили 4 комерційних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F
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літаки за допомогою канцелярських ножів; багато так званих викрадачів, які були внесені 

в список причетних до теракту виявилися живими, і майже всі з них не вміють керувати 

літаком; рейс 175, що врізався у південну башту ВТЦ, подолав фінальний прямий відрізок 

від міста Трентона до Нью-Йорку за чотири хвилини, що є неможливим; ні до 11 вересня, 

ні після жодна сталева будівля не зруйнувалась в результаті пожежі; зникнення рейсів та 

їх пасажирів [2; 3].  

У роботі [2] здійснено поділ доказів подій 9/11 на три категорії. Це дає змогу 

відсіяти малозначимі факти, і ті які цілком можливо були сфальсифіковані. Також це дає 

уявлення в загальному про те, як все могло бути насправді. Оскільки, докази, що 

знаходяться в першій категорії мають більше значення за докази другої та третьої 

категорій. На основі проаналізованих теорій та сформованої ієрархії доказів було 

сформульовано альтернативну версію, яка є можливим варіантом розвитку подій 11 

вересня 2001 року.  

На основі проведеного аналізу та порівняння можна зробити висновок, що офіційна 

версія, яка представлена у звіті комісії з розслідувань не витримує конструктивного 

аналізу.   

Важливість проведення розбору та аналізу подій 9/11 не є переоціненою, оскільки 

ці події є яскравим прикладом того, як уряд може нехтувати життями своїх громадян та 

маніпулювати їх думкою. Зважаючи на те, що це далеко не єдиний випадок спланованих, 

урядами різних країн, операцій, які мали схожу ідею [3; 4].  

Події 11 вересня 2001 року були вигідними насамперед через можливість 

розв’язання війни з Іраком, Афганістаном, а згодом і з Іраном. Це вигідно тому, що для 

ведення війни держава бере позики у банків, для фінансування компаній, які працюють на 

ВПК. Банки на таких позиках заробляють величезні відсотки, а це мільйони доларів. 

Транснаціональні компанії отримали під контроль ресурси Іраку, який в свою чергу став 

чудовим плацдармом для нападу на Іран та Сирію. І для ведення подальших війн уряд 

знову братиме позики у банків, таким чином все замикається в нерозривне коло 

збагачення ВПК та банкірів. Також у зв’язку з введенням закону про боротьбу із світовим 

тероризмом, спецслужби могли тепер без підстав здійснювати обшуки, стеження, 

отримувати інформацію про особу та обмежувати свободу слова.  
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«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ЯК ВРАЗЛИВІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ 

ЗАСТОСУВАНІ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

За умов стрімкого розвитку електронно-обчислювальних методів та засобів на 

противагу відомим технологіям забезпечення безпеки (засоби шифрування, міжмережні 

екрани, пристрої ідентифікації, системи виявлення мережних атак тощо) особливо 

ефективно постає соціальна інженерія (СІ) і людський фактор як  фундаментальний  метод 

досягнення цілей, поставлених соціальним інженером. Людський фактор, як метод СІ, 

зарекомендував себе як складний інструмент, що потребує індивідуального підходу до 

кожного об’єкта впливу. З іншого боку, експлуатується він набагато легше і дешевше, ніж 

технічні засоби розвідки інформації та має більший показник успішності.  Виходячи з 

цілей, переслідуваних СІ, експлуатація людського фактору передбачає наступні мішені 

впливу: 

1. Збуджувачі активності людини (потреби, інтереси, схильності); 

2. Регулятори активності людини (самооцінка, світогляд, переконання); 

3. Когнітивні структури (знання про навколишній світ та інформаційну 

інфраструктуру); 

4. Операційний склад діяльності (спосіб мислення, стиль поведінки, індивідуальні 

навички); 

5. Психічні стани людини (емоційні, функціональні, фонові); 

На основі ураження мішеней впливу реалізується будь-яка модель атаки, що включає СІ. 

Основні моделі атак включають: 

 Фішинг; 

 Використання засобів миттєвої передачі повідомлень (претекстинг); 

 Підміна телефонного номеру для отримання конфіденційної 

інформації(вішинг); 

 Запуск злоякісного ПЗ на засобах об’єкта (об’єктів) впливу(бейтинг); 

 Індивідуальний підхід; 

Перспектива використання людського фактору у якості моделі атаки чи використання 

СІ у гібридних моделях атак полягає у неможливості надання повноцінного захисту 

через  неідеальність людської натури.  
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Інерція радянськості в сучасному українському протестантизмі: 

передумови, виклики, застороги 
 

Згідно з уявленнями сучасного протестантизму, глобалізація, розбудова “світу без 

кордонів”, а, отже, руйнація національних, культурних, релігійних відмінностей розглядаються, 

до певної міри, як позитив, оскільки у такий спосіб начебто відбувається наближення 

есхатологічних часів [1]. Ставка ж на національне тільки гальмує це наближення, а значить 

суперечить духу Євангелії. То ж якщо західні протестанти і неопротестанти, проповідуючи про 

“вселенське християнське братство”, в такий спосіб є носіями постмодерної глобальної 

культури, виступають пропагандистами вестернізації світу, то місіонери з країн, так званого, 

“близького зарубіжжя”, об’єднуючись в різного роду євразійські інститути, семінарії, союзи, 

місії, служіння, конференції, об’єднання, зорієнтовані на підтримку зв’язків на рівні колишнього 

СРСР, а відтак на розбудову імперськості Росії — Росії як Євразії, “Росії-Євразії”. 

Що стосується протестантських конфесій в Україні, то деякі з них (передусім це 

баптисти і адвентисти), ще з радянського часу, маючи свої керівні центри в Росії або входячи 

вже у пострадянський час до якихось наднаціональних релігійних структур із центрами в Росії, 

перебувають під потужним російським впливом, а, отже, інерційно становлять частку 

російського політичного протестантизму і, як наслідок, постають співучасниками 

пропутінських політичних сил, як у самій Росії, так і за її межами. 

Незважаючи на те, що євангельський протестантизм у СРСР зазнавав серйозних утисків, 

його розвал, як це не видається парадоксальним, більшість протестантів сприйняли, як 

трагедію. Тому після розпаду Радянського Союзу саме протестанти виявились першими, хто 

подався створювати свої наднаціональні структури з тим, щоб хоч у такий спосіб продовжити 

для себе існування відносин у “радянському форматі” [2]. Так, паралельно з утворенням на 

пострадянських теренах незалежних країн “зі своїми кордонами, митницями, законами, 

валютами, для того щоб підтримувати духовне спілкування євангельських християн-баптистів”, 

у 1991 р. створюється “Євро-Азіатська федерація союзів євангельських християн-баптистів”, 

яку один з її лідерів — В.Нестерук, президент ЄАФ з 2008 р. — навіть порівняв із “Радянським 

Союзом”, що існує на рівні пострадянського баптистського братства [3]. 

Не випадково ідея, на зразок “русского мира” вже на початку 90-х років м.ст., тобто зразу 

після розвалу Радянського Союзу, складала осереддя пострадянського протестантизму — в його 

теології, в системі цінностей, у способі життя, в соціальній позиції. Але оскільки 

першоосновою Кирило-Путінського “русского мира” оголошувалося Російське православ’я, то 

для протестантів той із суто релігійних мотивів був неприйнятним [2]. Альтернативу 

протестанти (якщо не сказати — протестантам) віднайшли з допомогою російських владних 

структур в концепції євразійства. Це реально виявилося в тих змінах/замінах керівних осіб, які 

пройшли за однаковим сценарієм в легально існуючих і в радянські роки християнських 

спільнотах православних, баптистів і адвентистів. Так, усуваючи на початку 90-х років м.ст. від 

керівництва Української Православної Церкви митрополита Філарета, заміну йому знайшли в 

Росії, направивши до Києва митрополита Ростовського Володимира (Сабодана). В цей же час на 

зміну баптистському лідеру Якову Духонченку в Україну прислали з Росії Григорія Коменданта 

(також українця за національністю), а на місце Президента Церкви Адвентистів сьомого дня 

Миколи Жукалюка приїхав із Росії українець Михайло Мурга. У такий спосіб російськими 

спецслужбами було збережено неподільність фактично російських відповідних конфесій 
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спільнот. Як УПЦ, так і всеукраїнські спільноти баптистів і адвентистів з утворенням 

незалежної України продовжували свою діяльність в євоазійському (євразійському) 

конфесійному просторі, Центри яких знаходилися в Росії. Не вдався цей трюк із Церквою 

Християн віри євангельської – п’ятидесятників. Їхній президент Микола Мельник розгадав 

задум російських спецслужб і вивів із підпорядкування Москві свою Церкву. 

Євразійські тенденції з недавнього часу стали притаманними і для неопротестантів 

України. Традиційно консервативне, закрите від зовнішніх (і не лише релігійних) впливів 

середовище, нині воно активно розвивається у полі євразійського геополітичного дискурсу. Так, 

окремі Церкви Христа в Україні (приміром, “Київська Церква Христа”) вже стали частиною 

“Конференції Поклоніння Церков Христа Євразії”, увійшли до спільноти “Євразійських Церков 

Христа”. Це означає, що Кремль у своїх геополітичних іграх здійснює ставку на всі релігійні 

організації, яким, у той чи інший спосіб, можна нав’язати євразійську ідеологію і в такий спосіб 

перетворити на власних політичних агентів в Україні. Здійснити подібне легко, оскільки 

практично всі протестантські і неопротестантські громади в Україні суцільно російськомовні, 

як, зрештою, зрусифікованою є більшість протестантів в Україні. 

Євразійську ідеологію Кремль підкинув українським протестантам із далекоглядною 

метою. Російськомовність, радянська ментальність, широка розгалуженість організаційних 

зв’язків, чітка ієрархічна структура і, як наслідок, вплив керівних органів на підпорядковані 

інституції, рядові громади, віруючих — все це перетворює протестантів на пострадянських 

теренах, а, отже, і в Україні, на потенційних популяризаторів євразійства, а значить — 

пропагандистів ідей розбудови нового “СРСР”, який наново б “сплотіла Вєлікая Русь”. Подібні 

тенденції вкрай небезпечні особливо сьогодні, коли, як зауважує В.Горбулін, “після провалу 

плану по силовому встановленню “Новоросії”, Росія буде працювати над “самоліквідацією 

України як держави” [4]. 

Якщо протестанти в Україні найближчим часом не зміняться — не стануть в Україні 

діяти на її користь, не стануть шанувати її державну незалежність, не стануть на захист 

української мови, не стануть утверджувати українськість своїх громад, зрештою, не стануть 

патріотами України, вони й надалі будуть допомагати Кремлю нищити Україну. 
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Особливості шкідливого впливу на інформаційний простір України від діяльності 

проросійських та російських неурядових організацій 

Сьогодні, коли анексія Криму відбулася, дуже багато говорять  про «зелених 

чоловічків» і про політику В.Путіна. У даній риториці найчастіше губляться 

першопричини і ключові особи, а також організації, які роками виконували роль 5-ї 

колони Кремля в Криму. Питання діяльності сил, що позиціонують себе як проросійські, 

були ґрунтовно проаналізовані О.Є.Музичком [1]. 

Діяльність проросійських та російських неурядових організацій була спрямована на 

дестабілізацію ситуації в Україні з періоду незалежності, до моменту заборони їх 

діяльності. В цьому напрямку вони виконують ряд завдань:  

- інформування громадськості України про зовнішньополітичні пріоритети Російської 

Федерації на пострадянському просторі, нав’язування проросійських поглядів;  

- пропагування ідей єдності східнослов’янських народів, з використанням історичних 

засобів, для просування російських пріоритетів зовнішньої політики;  

- поширення серед російськомовного населення України атмосфери невдоволеності 

українською державною політикою та створення, таким чином, передумов для 

нестабільності в регіонах його компактного проживання;  

- формування суспільної думки в інтересах Росії та негативного відношення до 

інтеграції України в світові структури, в першу чергу в НАТО і ЄС;  

- перешкоджання реалізації державних програм і планів, спрямованих на європейську і 

євроатлантичну інтеграцію України, в тому числі й проведенням громадських акцій;  

- демонстрація Росії в образі світового центру сили, держави-заступниці 

російськомовного населення України, гаранта стабільності і безпеки [2]. 

Дані організації протягом багатьох років вели підривну діяльність в Криму і проводили 

антиукраїнську пропаганду. Більш того, значна їх частина співпрацювала із 

різноманітними спецслужбами РФ. Найбільше на  соціально-політичну ситуацію у Криму 

впливало Головне розвідувальне управління Генерального штабу Міністерства оборони та 

розвідувальні підрозділи ЧФ РФ ≈ 70 – 72%. За ним слідує Служба зовнішньої розвідки 

РФ ≈ 25%. І тільки тоді Федеральна служба безпеки РФ ≈ 4 – 6% (на сьогодні ≈ 60-65%). 

Це зв’язано з тим, що на території АРК базувався Чорноморський флот РФ, 

спецпідрозділи якого, теж співпрацювали з неурядовими організаціями. 

Через ЗМІ ЧФ РФ російська сторона продовжувала активно впливати на 

інформаційний простір АРК. Під прикриттям відстоювання інтересів російськомовного 

населення регіону, флотськими ЗМІ організовувалася інформаційна кампанія, спрямована 

на формування іміджу Росії, як єдиного надійного гаранта стабільності в регіоні. Для 

розповсюдження відповідних матеріалів широко використовувалися можливості органів 

інформаційного забезпечення флоту (прес-центр, телерадіоцентр, газета «Флаг Родины»), 

проросійських кримських ЗМІ, які фінансово або технічно залежні від ЧФ РФ газети. 

«Русская община Севастополя», «Русский Севастополь», «Севастопольская правда» 

(міська організація Комуністичної партії), «Отечество» (видавник - Кримська 

республіканська партія «Русский блок»), «Русский Крым» (Конгрес російських громад 

Криму), «Севастопольский меридиан», «Русичи», «Ветеран», «Колесо». За активної 
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підтримки ЧФ РФ, адміністрації м. Москви в Севастополі було створено найпотужнішу 

міську кабельну мережу  - телекомпанію «Девком». 

У своїй діяльності ці проросійські та російські неурядові організації часто 

використовували ідеологічне вчення Олександра Дугіна. Якщо коротко підсумувати, 

кінцева мета ідеології Олександра Дугіна – створення євразійської імперії. Олександр 

Дугін тлумачить незалежність України винятково в термінах «українська проблема», що 

несе загрозу не тільки для РФ, але і для всієї Євразії. Він вважає, що суверенітет України 

настільки негативне для російської геополітики явище, що фактично легко може 

спровокувати збройний конфлікт. Дугін стверджує, що Україна це російська територія і 

подальше існування унітарної України не припустиме. На його переконання, Україна 

позбавлена будь-якого геополітичного сенсу, оскільки у неї нема ані  особливої 

культурної ідеї універсального значення, ані  географічної унікальності, ані етнічної 

винятковості [3]. 

Для запобігання можливим негативним наслідкам діяльності проросійських 

організацій на території України, слід вдатися до координованих дій, як на загальнодер-

жавному, так і регіональному рівні: 

 рішуче переслідування організацій, дії яких порушують закони України; 

 сприяння діяльності здорових, проукраїнських сил серед російської 

національної меншини, внесення розколу у проросійські організації; 

 заборона у реєстрації партіям, громадським організаціям, програми яких 

принижують українську мову, культуру, державність; 

 надання всебічної підтримки українським громадським та культурно-

просвітницьким організаціям на півдні України. 

 підвищення уваги до контрпропаганди, розвіювання російсько-імперських та 

радянських міфів, що може бути здійснено у спосіб підтримки відповідних українських 

патріотичних видань, телевізійних програм тощо. 
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Характеристика та види тролінгу 

Інформаційна структура суспільства інтенсивно розвивається і, як наслідок, 

з’являються нові соціальні явища, що суттєво впливають на розвиток і соціалізацію 

особистості. Природно, що основним джерелом таких феноменів виступає мережа 

Інтернет.  Інформаційні технології в сучасності суттєво збільшили можливості 

міжособистісного і масового online-спілкування. Разом з тим, виникли нові види і форми 

агресивної поведінки людей в мережі Інтернет: тролінг, флеймінг, гепіслепінг, булінг та 

ін. 

Аналізуючи наукові роботи, тролінг як соціальний феномен виник у 90–х роках ХХ 

століття в просторі Інтернету. Багато користувачів почали викладати у мережу 

повідомлення провокаційного характеру заради розваги. Як правило, це були поодинокі 

випадки, але поступово сформувалася група осіб, об’єднаних подібним стилем Інтернет–

спілкування. Вважається, що першими серед західних вчених, хто досить всебічно 

займалися вивченням явища «тролінгу», є Дж. Донат, Дж. Гірш та А. Галінський. Певні 

аспекти проблемного поля цього явища також активно досліджуються і вітчизняними 

вченими (Ю. Данько, С. Могилко та інші). Тому можна стверджувати, що обрана 

проблема є актуальною, має соціальну значущість і потребує вивчення. 

У більшості джерел можна знайти таке визначення даному поняттю: «Тролінг (від 

англ. trolling) – розміщення в Інтернеті на форумах, у групах новин, у вікі–проектах тощо, 

провокаційних повідомлень із метою викликати флейм, конфлікти між учасниками, 

образи, війну правок, марнослів’я тощо. Слово, ймовірно, набуло популярності завдяки 

своєму другому значенню – «тролі», які часто згадуються в фольклорі скандинавських 

країн, зокрема, в дитячих казках, як потворні, неприємні істоти, які творять зло і завдають 

шкоду. Основною метою тролінгу є привернення уваги до власної особи. Деякі ознаки 

троля: постійні спроби перейти на особистості в розмові; використання теми суперечки 

тільки для виклику емоційної реакції співрозмовника; удавана недалекість і 

непоінформованість або, навпаки, знання всього на світі; думка корінним чином 

відрізняється від думки локальної більшості; невихованість, хамська поведінка; зачіпання 

завідома провокативних тем. 

Виокремлюються такі поняття, як «мережевий тролінг» та «Інтернет–тролінг». 

Мережевий «тролінг» – це розробка завідомо провокаційних повідомлень з метою 

викликати конфлікти між учасниками мережевого співтовариства, «хвилю правок» 

(активне цілеспрямоване втручання в текст повідомлень у контексті пропаганди та 

нав’язування власної позиції), а також увести користувачів у безглузду конфронтацію. 

Важливо відзначити, що «тролі» здійснюють свою діяльність будь–якими доступними їм 

засобами: від примітивного розміщення образливих повідомлень до плідної 

цілеспрямованої роботи в команді собі подібних з метою внесення хаосу до вибраного 

ними сайту чи форуму як жертви. «Інтернет–тролінг» – явище, яке починається з певного 

жарту, розіграшу, нехитрих і прямолінійних висловлювань – «тролінг»–атаки, метою якої 

є знищення певної конференції або news–групи (сукупності новин), або доведення 

конкретної людини до нервового зриву. 

Виходячи з цього, можна зазначити, що «тролінг» як форма соціальної агресії має 

свої унікальні характеристики: по–перше, «тролінг» може існувати виключно у 
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віртуальних спільнотах; по–друге, він володіє специфічними механізмами швидкого 

збудження лавиноподібної агресії, миттєвого розповсюдження на більшість учасників 

віртуального співтовариства; по– третє, необхідно врахувати, що унікальність «тролінгу» 

як форми соціальної агресії полягає в тому, що в потенційної жертви конфлікту відсутня 

можливість фізичного або візуального контакту з ініціатором самої конфліктної ситуації. 

Найважливішим джерелом появи і поширення «тролінгу» є мережева анонімність. 

Анонімність мережевого спілкування дозволяє «тролеві» отримувати емоційну розрядку, 

проявляти низькі якості й почуття, викликаючи негативну реакцію інших людей 

практично безкарно. 

Тролінг використовується в багатьох цілях. Тролінг часто використовується в 

інформаційних війнах для нав’язування неправдивої думки або для створення певних 

конфліктів. Яскравим прикладом можуть слугувати дії Росії стосовно України. 

Аналізуючи інформацію, що була опублікована в джерелах масової інформації, наведу 

приклади. 

1) У Польщі російські тролі розгорнули масштабну компанію з дискредитації України 

У Польщі активно працює російська пропаганда, яка значно посилилась 2013 року 

після подій на Майдані. Підтвердження цим фактам з’явилися на польському інтернет-

порталі kaukaz.pl, про це написав редактор порталу: 

"Я зауважив, що 24 листопада 2013 року, тобто через три дні після початку Майдану, 

на цьому сайті раптом з’явилися коментарі, написані з сотень нових профілів, які були 

засновані у соціальних мережах протягом кількох останніх днів. Усі ці нові користувачі 

активно коментували зміст статей, мали у мережах сотні приятелів, наприклад, в Індії , в 

Туреччині, але не мали у Польщі", – зазначає він. 

2) Коли відомий американський актор Морган Фрімен записав відео, в якому ого-

лосив, що Росія напала й веде війну проти Америки з часу виборів 2016 року, в ін-

тернеті розгорнулася кампанія з метою дискредитувати актора’".  

Сотні російських тролів у Twitter почали писати з хештегом #StopMorganLie, 

публікуючи «креативні» фото та постери. На відміну від автоматизованих ботів, тролі — 

реальні користувачі, які самостійно чи за вказівками замовника починають кампанію в 

інтернеті. Тролінг проти Фрімена було підживлено й реакцією прес-секретаря Путіна 

Дмітрія Пєскова — той почав тролити про «емоційне напруження» актора. 

Російські тролі, що атакують ідеї, політиків та ЗМІ, добре відомі на Заході. Британське 

видання The Guardian стверджує, що вже в 2012 році прокремлівських тролів було 

помічено як реальну й підступну загрозу онлайн-спільнотам та дискусіям. 

3) Також всесвітньо відомий YouTube є великим прикладом тролінгу. 

Адже велика кількість російських політичних діячів або звичайних користувачів 

постійно знімають та діляться провокаційними роликами на своїх каналах в YouTube. 
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Матриця цінностей, як основна ціль інформаційної операції 

Беручи до уваги психологічну точку зору, значна частина процесів людського життя 

відбувається безсвідомо, через настанови, стереотипи, культурні правила, побутові 

звички, тощо. Це доведено експериментально [1]. Звідси, враховуючи сприяння 

зовнішнього середовища до алгоритмічної, операційної поведінки з урахуванням 

стереотипів, можна стверджувати що люди з легкістю переходять на автоматичний режим 

існування. Так, виникає поняття Криптократія – не насильство, не переконання, а 

алгоритмізація, послідовне скорочення ступенів свободи і непомітне для людини 

перетворення особистих і групових інтересів у безумовну мотивацію досягнення 

зовнішніх для нього цілей [2]. 

Метою даної роботи є визначити найбільш вразливий елемент у системі кібербезпеки 

держави, а також визначити імовірність впливу протиборчої сторони на нього. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що саме матриця цінностей 

кожного індивіда виступає об’єктом впливу з боку зловмисника з метою реалізації 

(перепрограмування матриці цінностей) як конструктивних так і деструктивних цілей. У 

даному випадку під матрицею цінностей слід розуміти сукупність ціннісних понять 

(теоретичних, політичних, економічних, соціальних, естетичних, релігійних), які 

формують світобачення індивіда, як особистості та визначають характер його поведінки в 

тій чи іншій ситуації, формуючи тим самим ядро особистості. Результатом формування 

оцінки імовірності перепрограмування матриці цінностей, буде матриця, елементами якої 

є імовірність окремих сеансів впливу. Введемо наступні позначення. Припустимо, що 

послідовність інформаційних впливів однакового спрямування змінює стан свідомості і 

підсвідомості суб’єкта пропорційно кількості дій. Нехай таких суб’єктів N . Через k  

позначимо кількість інформаційних впливів (матриці інформаційних впливів), необхідних 

для досягнення цілі а через  – імовірність того, що вплив досягне своєї мети (цілі 

впливу). Нехай )(kY – кількість суб’єктів (читачів, глядачів), які змінили свою точку зору 

під дією k  передач і почали по-іншому сприймати той чи інший термін. Наша задача 

полягає в тому, щоб обґрунтувати аналітичну залежність Y  від k . При цьому допускаємо, 

що всі дії мають однакову спрямованість і рівні по своїй силі інформаційної дії [3]. 

Припустимо, що у процесі першої інформаційної операції NY )1(  суб’єктів змінить 

свою точку зору відносно певного поняття, події або персонажу. Тоді залишиться 

)1(   NNN   суб’єктів з особистою (не зміненою) матрицею цінностей. Методом ітерацій 

у процесі їk   дії отримуємо: 

 

                              1)1()(  kNkY      (1) 

 

кількість суб’єктів які будуть мати змінену матрицю цінностей (змінять свою точку зору 

відносно певного терміну, події або персонажу). Тоді залишиться: 

 

                                 kNkYYYY )1()(...)3()2()1(                           (2) 

 

суб’єктів з особистою (не зміненою) матрицею цінностей.  



22 

 

Припустимо, що ціллю інформаційної операції є повне перепрограмування матриці 

цінностей всіх суб’єктів впливу (умовно 1kА  – залишається перепрограмувати один 

суб’єкт). Обчислимо залежність зміни імовірності ( ) того, що зловмисник досягне своє 

мети виконавши 20 інформаційних впливів (k = 20) від чисельності населення у діапазоні 

(10000 до 1000000).  

Приведемо відповідний графік (рис. 1) залежності імовірності   – повного 

перепрограмування суб’єктів впливу від їх кількості N  з кількістю впливів k = 20.  

 
Рисунок 1 – Графік залежності імовірності   – повного перепрограмування суб’єктів 

впливу від їх кількості N  з кількістю впливів k = 20. 

 
Аналіз графіка показує, що в діапазоні кількості суб’єктів впливу від 10000 до 500000 

імовірність перепрограмування досить висока ( 95,04,0  ) і продовжує монотонно 

спадати до значення 1,0  при 400000N . В діапазоні значень N  від 400000 до 1000000,   

спадає більш повільно, до значень 008,0 . Звідси можна зробити висновок, що при 

кількості суб’єктів впливу 400000N  з кількістю впливів  

k = 20 досягти повного перепрограмування суб’єктів впливу практично не можливо. 
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Особливості психологічних операцій ЗС США проти Іраку (1991р) 

У сучасну епоху глобалізації, коли широко застосовуються інформаційні технології 

в галузі інформаційно-психологічної боротьби не лише у воєнний, а й у мирний час, 

надзвичайно актуальним залишається питання вивчення її особливостей, форм, способів 

проведення та результатів не лише у воєнний період, а й у загрозливий і у повоєнний 

періоди. Показовою щодо використання інформаційно-психологічних впливів (ІПВ) була 

воєнна кампанія США в Іраку, яка тривала значний час, але завершилася для обох 

протиборчих сторін.  

Вивчення історії виникнення конфлікту між США та Іраком показало, що США, 

керуючись своїми геополітичними, геостратегічними та економічними інтересами, 

фактично ще задовго до операцій «Щит пустелі»(1990 р.) і «Буря в пустелі» (1991 р.) 

почали здійснювати системні інформаційно-психологічні впливи у зовнішньо-політичній 

сфері всіма можливими способами і каналами. 

Воєнна кампанія США в Іраку (1991р.) характеризується застосуванням комплексу 

інформаційно-психологічного забезпечення у державно-політичній та військовій сферах. 

Уряд США забезпечував політичну, юридично-правову та інформаційну підтримку дій ЗС 

США на стратегічному державному рівні на всіх етапах кампанії. Спостерігалося активне 

застосування сил і засобів психологічних операцій у загрозливий період та координація 

дій на державному та військовому рівнях у здійсненні інформаційно-психологічного 

впливу у ході бойових дій, чого не було у попередніх збройних конфліктах США.  
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Дослідження інформаційних загроз рекомендаційним системам соціальних мереж 

У соціальних мережах рекомендаційні системи застосовуються для вирішення різних 

задач, зокрема, для формування стрічки новин користувачів, створення списку 

рекомендованих друзів, пошуку користувачів для показів таргетованої реклами. 

З погляду забезпечення інформаційної безпеки користувачів соціальних мереж одною з 

найважливіших задач є захист їх стрічок новин від інформаційних атак, метою яких є 

просування у стрічках новин деструктивного контенту третіми особами. 

Атаки ін’єкцією профілів – це основний тип атак на рекомендаційні системи, що 

полягає у створенні певної кількості акаунтів ботів (мережі ботів), які за допомогою 

узгоджених дій змінюють рейтинги та частоту потрапляння цільових елементів системи у 

списки рекомендацій. Також на етапі підготовки акаунти ботів можуть збирати статистику 

про користувачів системи, використовуючи, списки рекомендацій, які їм надає система. 

До атак ін’єкцією профілів вразливі рекомендаційні системи, що використовують 

колаборативну фільтрацію, оскільки вона використовує відомі вподобання (оцінки 

перегляди, лайки/дизлайки) одних користувачів для прогнозування невідомих вподобань 

інших користувачів. Таким чином  можна створювати акаунти ботів, що генерують 

потрібні вподобання (оцінки перегляди, лайки/дизлайки), на основі яких рекомендаційна 

система сформує рекомендації іншим користувачам. 

Оскільки при формуванні стрічок новин користувачів в соціальних мережах 

використовуються гібридні рекомендаційні системи, у складі яких завжди наявні 

алгоритми колаборативної фільтрації, то такі системи вразливі до атак ін’єкцією профілів.  

Для атак ін’єкцією профілів, що використовуються для просування певного контенту, 

щоб він потрапляв у списки рекомендацій (стрічки новин), завжди буде цільовий об’єкт та 

об’єкти для наповнення профілю бота [1, 2]. Рейтинг цільового об’єкту зловмиснику треба 

збільшити, а нецільові об’єкти, будуть оцінюватися для наповнення профілю бота та 

намагання зробити його схожим на профіль справжніх користувачів атакованої системи. 

Зловмисник для здійснення впливу повинен досить точно імітувати дії звичайних 

користувачів, щоб не бути виявленим. А робастна до атак рекомендаційна система 

повинна працювати так, щоб результат від дій зловмисників був настільки 

малоефективним, щоб у них не було стимулів продовжувати атаки, а справжні 

користувачі продовжували одержувати релевантні невикривлені рекомендації.  

Атаки ін’єкцією профілів також можуть використовуватися для збору інформації про 

користувачів системи. Як правило, зловмисники намагаються відтворити портрет 

типового користувача певного сегменту користувачів системи, зібрати інформацію про 

його вподобання та типові особисті характеристики (демографічні дані, тощо). З цією 

метою створюються профілі ботів, схожі на користувачів з потрібного сегменту, в такому 

разі цільові об’єкти будуть відсутніми, а метою атакуючого буде одержання списків 

рекомендацій з акаунтів ботів для одержання статистики про цільові групи користувачів. 

Отже у рекомендаційних системах для соціальних мереж існує два типи інформаційних 

загроз для користувачів: 

1. Інформаційні атаки для збору статистичних даних про користувачів, що знаходяться 

у цільових сегментах. 

2. Інформаційні атаки для просування цільового контенту у стрічках новин 

користувачів. 

При чому ці два типи атак можуть бути пов’язані між собою – спочатку зловмисник 

збирає статистику у цільовому сегменті користувачів за допомогою одних профілів ботів, 

а потім на основі зібраної статистики створює інші профілі ботів для просування 

цільового контенту у стрічках новин користувачів. 
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Існують різні моделі атак на рекомендаційні системи, метою яких є просування 

цільового контенту, зокрема, random attack, average attack, bandwagon attack, segment 

attack, popular attack, тощо [1-6]. Всі вони відрізняються одна від одної способом імітації 

дій автентичних користувачів. 

Але, якою б не була модель атаки, з високою ймовірністю розподіл оцінок у профілі 

бота буде відрізнятися від розподілу оцінок у профілях справжніх користувачів. 

Незважаючи на те, що зловмиснику вигідно створювати профілі ботів якомога схожими на 

профілі звичайних користувачів системи, у нього ніколи не може бути достатньо 

інформації та ресурсів для повного усунення відмінностей між ботами та звичайними 

користувачами.  

Ознаками профілю бота можуть бути наступні статистичні особливості [1, 4]: 

1) відхилення від середнього значення оцінок є більшим, ніж зазвичай, 2) деяка група 

профілів, має вищу, ніж зазвичай, подобу до  профілю, який перевіряється. 

Відхилення від середнього значення оцінок може дозволити виявляти окремі акаунти 

ботів.  

Ступінь подібності з топ-сусідами, дозволяє виявляти цілі групи ботів, оскільки 

профіль бота буде сильніше схожий на профілі найбільш схожих на нього користувачів, 

ніж це відбувається з профілями справжніх користувачів. 

На основі розглянутих показників можна будувати різні методи виявлення ботів з 

застосуванням різних інформаційних технологій та алгоритмів. 

Таким чином, можна зробити висновки, що інформаційні загрози у рекомендаційних 

системах соціальних мереж існують, основним видом атак на такі системи є атаки 

ін’єкцією профілів, а також існує багато моделей таких атак, але й існують шляхи їх 

виявлення. 
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XML External Entities Vulnerability Overview 

 
According to OWASP Top 10 list XML External Entities (XXE) vulnerability is number 4 in 2020 [1]. 

Which means it is one of the most common security issues across applications. XML External Entities 

injection is a vulnerability, which allows an attacker to browse files in application server filesystems. As a 

result, an attacker obtains the possibility to interact with every server or external system, where the 
application itself has an access.  

In fact, XML External Entity is a type of configured XML entity, exact values of which are uploaded 

from DTD-file, where they previously were set. External entities allow to determine an entity based on 
file path content or URL-address [2]. Usually, external entity connection is written as follows:  

<!DOCTYPE root XML-element name SYSTEM “path to file”> 

The main purpose of external entities connection is the opportunity to store in single file (entities.dtd) all 
global entities for different XML-files. So, to upload random file from server filesystem, XML-

presentation should be modified by writing DOCTYPE element or by changing XML-data values, which 

are returned by application response [3]. 

Some applications use XML format for transferring data between browser and server. Such applications 
usually utilize standard libraries or API platforms for XML-data processing on server. XML vulnerability 

occurs due to different potentially dangerous functions, while standard analyzers support these functions, 

even if they are not used by application. Thus, an attacker, who has an access to XML-parser, an 
opportunity for port scanning or even for organizing DoS-attacks to other servers, hiding his own IP [4].  

XXE vulnerability can be used in following ways: 

 Use of XXE to extract files, where external entity, including file content, is defined and 

returned in application response; 

 Use of XXE for performing SSRF (Server-side request forgery) attacks [5], when 

external entity is defined based on URL-address of internal system; 

 Use of “blind” XXE information extraction on control channel, when confidential data 

are transmitted from application server to system, which is managed by an attacker; 

 Use of ‘blind’ XXE for returning error messages, when an attacker can induce error 

message, which contains necessary information; 

 Use of XXE for extracting files. 
Ways for identify software vulnerabilities to XXE are the same, as for other types of XML-injections: 

function testing (black/white-box); fuzzing; static, dynamic, manual analysis of source code. 

OWASP top 10 also suggested several techniques for protection web-application against XXE attack [6]. 
Protection measures against XXE vulnerability include disable parsing of inline DTDs, limit the 

permissions of web-server process, manual code review, XXE vulnerability detection.  

 Patch all XML processors and libraries, which are used by application. It should be 

noted, that mentioned point concerns only applications in developing stage. And even in 

this case, the result is not guaranteed: properly application working may be 

misconfigured and this issue can be revealed by performing regression testing. So, above-

mentioned approach is inapplicable for already released applications. 

 Disable XML external entity and DTD processing in all XML parsers in the application. 

Key --nonet can be used to disallow parser to read entities, but it can easily be omitted. 

The main disadvantages are the same as for patching. What is more, disabled processing 

and parsers should not be used anywhere in the application, as this will result in necessity 

to rewrite the code completely. 

 Manual code review will also help to identify potential exposure to XXE attack, however 

the process is quite continuous and relies on human factor. 
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Static Application security tools (SASTs) are also used for detecting XXE vulnerabilities However, 

mentioned approache is based on pre-defined pattern, and the large variety of possible external entities 

including syntaxes results in high number of false-positives. Dynamic Application Security Testing tools 
(DASTs) probe applications by sending payloads and checking the results of the attack. DASTs are able 

to identify some XXE vulnerabilities, but as a requirement they must be able to identify all exposed 

endpoints. As APIs become more dynamic gradually evolving over time, it becomes increasingly difficult 
to keep track of them all [7].  

Another way are WAFs (Web application firewalls), which are based on two common methods: 

signature-based and rule-based. But WAF can easily be bypassed with atypical encoding or encryption. 

Additionally, WAFs would have to completely parse and reconstruct the payloads to identify XXE 
attacks, which has significant performance implications. Disabling of XInclude support with 

configuration parameters is the simplest way, on the other hand, restricts the number of allowed 

functions. 
Application Server Instrumentation is a technique used to insert checkpoints in certain parts of code to 

monitor execution flow during runtime. Adding instrumented security sensors to server provides real time 

visibility of the application architecture and data for each request. The RASP (Runtime application self-

protection) and IAST (Interactive application security testing) product categories leverage code 
instrumentation to solve application security problems. On the other hand, IAST tools, as well as RASP, 

can slow down the operation of the application. The agents essentially serve as added instrumentation, 

leading to the code not performing as well and only known attack templates ca be covered, which means 
“zero-day” will not be responded. Moreover, RASP tools emerging technologies may not be compatible 

with regulations or internal policies, which may result in services locking [8]. 

Consequently, existing widespread techniques against XML External Entities attacks does not provide 
sufficient level of detection accuracy, speed, and are unable to response to previously unknown attack 

types, which does not already have clear pattern or signature. That is why, neural network methods are 

currently perspective direction in identifying vulnerabilities and counteracting not even known, but also 

“zero day” attacks with high level of precision and sufficient reacting speed. 
 

References 
1. https://owasp.org/www-

community/vulnerabilities/XML_External_Entity_(XXE)_Processing 

2. https://habr.com/ru/company/vds/blog/454614/#:~:text=Внешние%20сущности%20XM

L%20–%20это%20тип,к%20файлу%20или%20URL-адреса. 

3. https://habr.com/ru/post/170333/ 

4. https://cwe.mitre.org/data/definitions/611.html 

5. https://www.netsparker.com/blog/web-security/xxe-xml-external-entity-attacks/ 

6. https://owasp.org/www-project-top-ten/OWASP_Top_Ten_2017/Top_10-2017_A4-

XML_External_Entities_%28XXE%29 

7. https://hdivsecurity.com/bornsecure/prevention-of-xml-external-entity-xxe-attacks/#how-

to-prevent-xxe-xml-external-entity-injections 

8. https://www.ptsecurity.com/ww-en/analytics/knowledge-base/sast-dast-iast-and-rasp-

how-to-choose/#3 

https://www.acunetix.com/blog/articles/xml-external-entity-xxe-vulnerabilities/ 

 

  

https://owasp.org/www-community/vulnerabilities/XML_External_Entity_(XXE)_Processing
https://owasp.org/www-community/vulnerabilities/XML_External_Entity_(XXE)_Processing
https://habr.com/ru/company/vds/blog/454614/#:~:text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20XML%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B8%D0%BF,%D0%BA%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%83%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20URL%2D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5
https://habr.com/ru/company/vds/blog/454614/#:~:text=%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20XML%20%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B8%D0%BF,%D0%BA%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%83%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20URL%2D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5
https://habr.com/ru/post/170333/
https://cwe.mitre.org/data/definitions/611.html
https://www.netsparker.com/blog/web-security/xxe-xml-external-entity-attacks/
https://owasp.org/www-project-top-ten/OWASP_Top_Ten_2017/Top_10-2017_A4-XML_External_Entities_%28XXE%29
https://owasp.org/www-project-top-ten/OWASP_Top_Ten_2017/Top_10-2017_A4-XML_External_Entities_%28XXE%29
https://hdivsecurity.com/bornsecure/prevention-of-xml-external-entity-xxe-attacks/#how-to-prevent-xxe-xml-external-entity-injections
https://hdivsecurity.com/bornsecure/prevention-of-xml-external-entity-xxe-attacks/#how-to-prevent-xxe-xml-external-entity-injections
https://www.ptsecurity.com/ww-en/analytics/knowledge-base/sast-dast-iast-and-rasp-how-to-choose/#3
https://www.ptsecurity.com/ww-en/analytics/knowledge-base/sast-dast-iast-and-rasp-how-to-choose/#3
https://www.acunetix.com/blog/articles/xml-external-entity-xxe-vulnerabilities/


28 

 

УДК 323.28 

к. н. держ. упр., доцент Петрик В.М., Терещенко Ю.В. 

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації  

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

ISZZI_open@ukr.net 

 
Інформаційна складова тероризму 

Тероризм є одним з найнебезпечніших явищ сучасності: терористичні акти все 

частіше приносять масові людські жертви, спричиняють руйнування матеріальних і 

духовних цінностей, сіють ворожнечу між державами, провокують війни.  

Метою даної роботи є аналіз тероризму як виду інформаційних, комунікативних 

технологій, одного зі способів ведення інформаційної війни. 

Тероризм в якості особливої форми насильства, визначається як стратегія досягнення 

політичних цілей за допомогою використання нелегітимного насильства, а також 

примушення державних органів і фізичних осіб до здійснення дій, що порушують 

стабільність і конституційний порядок у суспільстві.  

Важливим фактором природи тероризму є те, що теракт передбачає емоційний вплив 

на суспільну думку, породжує жах, панічний настрій, веде до втрати довіри до влади, що 

викликає політичну нестабільність.  

Дослідженню окремих проблем розробки та застосування комплексу заходів протидії 

тероризму займалися: Ю.М. Батурін, П.Д. Біленчук, М.С. Голубев, М.О. Селіванов, В.П. 

Ємельянов, В.А. Кульба, О.В. Бойченко [1-3] та інші. 

Комплексні дослідження проблем створення ефективного механізму заходів протидії 

тероризму, зокрема, «інформаційному тероризму» до нашого часу не проводились. 

Зазначене свідчить про те, що дослідження проблем розробки комплексної системи 

протидії «інформаційному тероризму», має відповідну наукову новизну.  

Аналіз інформативно-правової бази (основа заходів протидії терористичним актам) 

свідчить про доволі потужний потенціал інформативної взаємодії СБУ та МВС у складі 

спільного інтерактивного банку даних про терористів та осіб, які їм симпатизують. 

Наявність такого автоматизованого банку даних дозволяє оперативно вирішувати завдання 

щодо встановлення злочинних зв’язків. 

У мирний час прямими виконавцями акцій інформаційного тероризму є іноземні 

спецслужби й організації, закордонні і значна частина українських ЗМІ, організації 

сектантів і церковників, різного роду місіонерські організації, окремі екстремістські 

елементи і групи. 

Особливим різновидом інформаційно-психологічного терору є медіа-тероризм або 

«медіа-кілерство», полягає у спробах шляхом організації спеціальних медіа-кампаній 

дестабілізувати суспільство, створити у ньому атмосферу громадянської непокори, 

недовіри суспільства до дій та намірів влади й особливо – її силових структур, покликаних 

захищати суспільний порядок. 

Високий ступінь залежності України від імпортних комп’ютерів та інших 

інформаційних систем (із програмним забезпеченням включно) вже сьогодні створює 

додаткові ризики організованих хакерських атак. Небезпека кібертероризму загострюється 

з приводу того, що він не має національних меж (терористичні акції можуть здійснюватися 

з будь-якої точки світу). 

mailto:ISZZI_open@ukr.net
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Чого прагнуть терористи, окрім нагнітання атмосфери страху та істерії, 

використовуючи апарат мас-медіа?  

По-перше, рекламування терористичних організацій. Це можливо завдяки медіа, в 

першу чергу телебачення, адже ефект від “блакитного екрану” вищий, ніж від газет. 

Терористи є  постачальниками свіжих, “гарячих” новин, і найчастіше журналісти самі 

полюють за ними. А коли є попит на “виставу”, існує і пропозиція. Крім того, терористи 

використовують мас-медіа, з метою пропаганди своєї діяльності, повідомляючи на весь світ 

свої вимоги та рекрутуючи нових членів.  

На мій погляд, треба встановити контроль на державному рівні за виконанням 

вимог по висвітленню подій, які мають значний вплив на громадськість. Щоб офіційна 

влада при будь-яких обставинах могла керувати ситуацією, вона повинна змусити ЗМІ 

фільтрувати важливу в державних інтересах інформацію. 

Розростання «інформаційного тероризму» вимагає запровадження правових основ 

для створення захищених від нелегального проникнення механізмів інформаційного обміну 

та загальних стандартів зберігання, аналізу та обміну інформацією у складі національних та 

міжнародних інформаційних ресурсів. 
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Організаційно-технічні заходи із захисту від 

соціальної інженерії 

Багато організаційних заходів та питанням повинні бути розглянуті в політиці 

інформаційної безпеки, задля захисту інформації від застосування методів соціальної 

інженерії. 

До основних базових методів та організаційних заходів захисту від атак за допомогою 

соціальної інженерії можна віднести: 

Тестування системи захисту – це метод виявлення недоліків безпеки з точки зору 

сторонньої людини (зловмисника). Використовуючи цей метод, можна виявити навіть ті 

недоліки захисту, які не були враховані в самому початку, при розробці політики безпеки. 

При тестуванні можуть бути порушені делікатні питання приватного життя співробітників 

і безпеки організації, тому бажано отримати попередній дозвіл на проведення такого 

заходу. 

Професіоналам в області безпеки при проведенні тесту необхідно мати таке ж 

становище, як і у потенційного зловмисника: в їх розпорядженні повинні бути час, 

терпіння та максимальна кількість технічних засобів, які можуть бути використані 

зловмисником. 

Поінформованість. Поінформованість є ключовим моментом і внаслідок того, що це 

попередня, попереджуюча міра, націлена на засвоєння самими службовцями основних 

принципів та необхідних правил захисту. Зрозуміло, цей аспект вимагає навчання та 

тестування співробітників. У рамках цього заходу акцентується увага на наступних 

пунктах: 

1.Залучення уваги людей до питань інформаційної безпеки. 

2.Усвідомлення співробітниками всієї серйозності проблеми та прийняття політики 

безпеки організації. 

3.Вивчення та впровадження необхідних методів і дій для підвищення захисту 

інформаційного забезпечення. 

Необхідно в  кожній компанії мати документ з переліком допустимого до установки 

ПЗ. У документі вказується блок стандартного ПЗ, встановлюваного «за замовчуванням» у 

кожного співробітника. В силу особливостей роботи різних підрозділів одна або кілька 

програм можуть відрізнятися. Але в дозволеному переліку це ПЗ повинно вказуватися. 

Крім встановленого за замовчуванням блоку ПЗ, виділяють інший блок ПЗ, який не 

вимагає узгодження з низкою служб (наприклад, зі службою інформаційної безпеки, 

генеральним директором або службою безпеки). Іншими словами, питання може бути 

вирішене силами самого співробітника, при подачі по регламенту йому заявки в службу 

підтримки користувача (HelpDesk) і для нього визначається календарний план виконання 

заявки. 

Також, Постійне навчання користувачів компанії та проведення регулярних 

інструктажів, захист активів компанії та благополуччя власне самих користувачів. 

Навчання користувачів, виховання пильності співробітників, інструктаж новачків і 

тимчасових співробітників багато в чому зможуть запобігти витоку через користувачів, 

які не бажають зла. Будь-яке копіювання інформації на змінний носій має викликати 
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питання колег – адже лояльні співробітники постраждають разом з компанією, а значить, 

вони по одну сторону барикад. 

Необхідно спостерігати за співробітниками на всіх стадіях їх розвитку в організації. 

Будь-який співробітник в організації завжди проходить три стадії розвитку: 

 влаштування на роботу; 

 етап роботи; 

 звільнення. 

При прийомі співробітника на роботу необхідно зібрати про нього якомога більше 

відомостей, з метою прогнозу того, як він поведе себе в тій чи іншій ситуації. Таку 

перевірку часто і найпростіше зробити за допомогою стандартних психологічних тестів.  

Розгорнувши систему моніторингу роботи з конфіденційною інформацією, крім 

нарощування функціоналу та аналітичних можливостей, можливо упереджувати можливі 

атаки і витоки. 

Перший напрямок – інтеграція систем захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Інциденти останніх років показують, що існує розподіл ролей між внутрішніми і 

зовнішніми зловмисниками, тому об'єднання інформації з систем моніторингу зовнішніх 

та внутрішніх загроз дозволить виявляти факти таких комбінованих атак. Однією з точок 

дотику зовнішньої і внутрішньої безпеки є управління правами доступу, особливо в 

контексті симуляції нелояльними співробітниками і саботажниками виробничої 

необхідності для збільшення прав.  

Ще один напрямок розвитку системи моніторингу внутрішніх інцидентів з 

конфіденційною інформацією – побудова системи запобігання витокам. Алгоритм роботи 

такої системи той же, що і в рішеннях щодо запобігання вторгнень. Спочатку будується 

модель порушника, по ній формується «сигнатура порушення», тобто послідовність дій 

порушника. Якщо кілька дій користувача збіглися з сигнатурою порушення, 

прогнозується наступний крок користувача, якщо і він збігається з сигнатурою – 

подається сигнал тривоги.  

Отже, забезпечення діяльності персоналу організації в рамках затверджених інструкцій 

і правил роботи є одним із головних завдань керівника організації. Якщо керівник 

організації з таким завданням впорається, то методи соціальної інженерії не 

становитимуть в цілому значущою загрози. 
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 Сексуальні аспекти в пропагандистській діяльності 

як інструмент психологічного впливу на населення 

У сучасному світі відбувається безперервна боротьба за ринки збуту, економічну та 

політичну першість. На цій арені стикаються інтереси держав, корпорацій та окремих 

особистостей. У даному протиборстві пропаганда не тільки ефективний інструмент, а й 

гарна зброя для досягнення переслідуємих цілей. Важко знайти будь-який інший 

інструмент переконування чи навіювання, що порівняється з пропагандою за 

ефективністю закріплення в свідомості певних поглядів та ідей. Я хочу розглянути саме 

сексуальні аспекти пропаганди та їх вплив на населення, оскільки вона актуальна вже 

багато часів і з кожним роком набуває все більшої популярності та трансформується у 

абсолютно різні та нові форми. 

За напрямком психологічного впливу: 

 - Пропаганда створення рекламує будівництво суспільства нового типу і спонукає 

людей взяти участь в цьому будівництві. 

 - Пропаганда стійкості та героїзму закликає мужньо переносити втрати, 

демонструє героїзм і самопожертву окремих особистостей і на цих прикладах проповідує 

масовий героїзм. 

 - Пропаганда освіти інформує про ті чи інші дії уряду, політичного лідера чи 

політичної партії, про економічну або військову потужність тієї чи іншої держави, 

рекламує певний, наприклад, американський, спосіб життя, підносить систему цінностей 

будь-якого суспільства як єдино правильну. 

 - Пропаганда руйнування працює проти ідеології ворожої держави, переконуючи 

населення, що система цінностей цієї держави глибоко порочна, а канонізовані герої - 

лише хворі люди або, що ще гірше, злочинці. 

 - Пропаганда поділу розпалює національні, релігійні, соціальні протиріччя. 

 - Пропаганда залякування залякує керівництво і населення ворожої країни 

економічною та військовою потужністю своєї держави. Іноді пропаганда залякування, 

крім психологічного, використовує і фізичний вплив. 

 - Пропаганда відчаю акцентує важке економічне і соціальне становище країни, 

вселяючи населенню, що до їх потреб уряду немає ніякого діла, що він не здатний 

поліпшити обстановку. У воєнний час пропаганда відчаю вселяє солдатам і офіцерам армії 

противника, що їх становище безнадійне (через оточення, брак зброї та продовольства і 

т.п.), а подальший опір марний. 

Пропаганда за допомогою використання матеріалів еротичного та порнографічного 

характеру вперше зявляється ще за часів Наполеона, але на мою думку найбільшого 

розквіту набуває за часів Другої світової війни.  

 Зрозуміло, використання еротики в цілях пропаганди не було єдиним змістом 

психологічних операцій у Другій світовій війні і зовсім не було пропагандистською 

домінантою, хоча і активно застосовувалася всіма головними протиборчими сторонами - 

не тільки в піснях, а й, наприклад, в листівках, які скидалися на голови ворожих солдатів 

замість авіабомб. 

У еротичної пропаганди, розрахованої на противника під час війни, можна 

виділити наступні основні напрямки: 
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 - Деморалізація ворожих солдатів шляхом створення у них настроїв приреченості, 

недосяжності колишнього мирного життя з їх улюбленими і люблячими жінками; 

- Деморалізація ворожих солдатів шляхом перенаправлення їх ненависті на 

"тилових щурів", які розважаються з їхніми дружинами і нареченими, поки самі солдати 

гниють в окопах; 

- Деморалізація ворожих солдатів шляхом дискредитації лідерів їх держав, які 

мають всі блага і статеві та інші втіхи, поки самі солдати знаходяться на фронті і так далі;  

Наступний приклад вдалої пропаганди стосується часів Холодної війни. «Джон 

зліва, Євгеній справа… Крістін – ти можеш спровокувати війну» - Справа Профьюмо – 

один з найгучніших скандалів з використанням брудної еротичної пропаганди, який 

похитнув репутацію Британської корони та зруйнував репутацію та кар’єру міністра 

оборони Британії. У результаті цієї історії, Радянська влада постала у дуже вигідному 

ракурсі, зумівши за допомогою пропаганди зробити дуже гарний крок у Холодній війні.  

Президент РФ, В.В. Путін – людина, навколо якої зібрано неймовірно велика 

кількість пропаганди та дезінформації. Має місце і еротична пропаганда спрямована на 

руйнування репутації. 

Ознайомившись з великою кількістю статей та відеоматеріалів з початку 2000-х 

років я знайшла масу брудної еротичної пропаганди. Що з того правда, а що ні я 

стверджувати не можу, але сам інформаційний привід мав місце бути. Навіть самі 

заголовки достатньо гучномовні, наприклад: 

-Трампу на стіл поклали документи про те, що Путін гей 

-Шл*хи Берлусконі у ліжку Путіна 

-Кремлівський Чікатіло і педофіл 

-Шлях Путіна до влади через ліжко 

-Путін –гей вбив свого колишнього коханця 

Саме такий вид впливу на суспільну думку має дуже масштабний відклик, оскільки 

завдяки використанню різних типів еротичної пропаганди можна як похитнути репутацію 

особистості чи групи осіб, та і привернути увагу. На мою думку, аспект еротичної 

пропаганди досі не являється достатньо вивченим, але він є був і буде досить ефективним. 
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СОЦІОІНЖЕНЕРІЯ В НОВІЙ НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ ТА ПАРАДИГМІ 

РОЗВИТКУ  

 

Анотація. У лекції освітлені питання формування нового знання, як основи нової 

наукової парадигми і обґрунтування нової парадигми розвитку країни та людства у 

сьогоднішню епоху глобальних трансформацій. Розвиток розглядається з позиції 

цілісності, системності, комплексності та на базі об’єднання усіх наук в єдине транс 

дисциплінарне знання та аналізу через «єдиний критерій ефективності» розвитку 

людських спільнот. Текст цієї лекції є перекладом, суттєвою переробкою матеріалів В.М. 

Бондаренко [1] та доповненням оригінального матеріалу.  

Ключові слова. Парадигма, наукова парадигма, соціальна інженерія, кібербезпека, 

рейтингова система кібербезпеки, інформаційно-телекомунікаційна мережа,  

 

Основні проблеми науки, технологій і нашого життя. Практично всі країни світу 

охопила глибока криза, викликана пандемією вірусу COVID-19 і до якої людство 

виявилось не готовим. Це не єдина причина. Існуюча соціально-економічна модель 

розвитку, перестала відповідати на виклики сьогодення, непридатна для розробки нових 

перспектив та інноваційних підходів для вирішення глобальних калач, які стоять перед 

людством, не визначила причини виникнення і наслідків пандемії та процесів світової 

економіки, соціології, когнітивної психології . Існує спільна думка, що після завершення 

пандемії вірусу COVID-1 світ буде іншим. Буде реалізуватись нова наукова парадигма і 

нова парадигма розвитку. Розглянемо роль безпеки інноваційної діяльності у цих 

парадигмах. 

Термін «парадигма» походить від стародавнього грецького слова «παράδειγμα», яке 

перекладається як «приклад, модель, зразок». Основоположник її Томас Самуэль Кун [2], 

який ввів даний термін у науковий обіг, розумів під «парадигмами визнані усіма наукові 

досягнення, які на протязі певного часу дають науковій спільноті модель постановки 

проблем та їх рішень [1]». Разом з тим, у світі вже давно йде дискусія щодо необхідності 

та можливості переходу до нової парадигми розвитку. Становлення нових парадигм 

являється надзвичайно актуальним питанням, оскільки система розвитку людства, яка 

склалася, перестала відповідати сучасним реаліям. Проблема зміни парадигми розвитку 

людської спільноти торкалася у статті одного із авторів доповіді Римському клубу Ервіна 

Ласло під назвою «Еволюція. Нова парадигма». Його дослідження являються актуальними 

й у наш час. В кінці XX віку Ласло розглядав становлення нової парадигми у контексті 

еволюції людської спільноти. В наш час, необхідність переходу людства на нову 

парадигму розвитку обґрунтовують тим, що економічне зростання виснажує світову базу 

природних ресурсів з великою швидкістю. Потужність споживаної енергії така, що її 

природне розсіювання загрожує з прискореною швидкістю довгостроковими 

катастрофічними змінами клімату. Конкуренція за скудні ресурси загострює конкуренцію 

між країнами. Глобалізація руйнує бар’єри, що ізолюють національні економіки, та робить 

держави все більш вразливими для дестабілізуючого впливу із за меж національних 

кордонів. Розповсюдження ядерної та іншої потужної зброї створює нові загрози 

національній та регіональній безпеці. Здається є фактом, що людство направляють  

взаємовиключні, суперечливі цілі, що ведуть до явно не вирішуваних проблем. 

«Існуюча сьогодні парадигма глобального розвитку заснована на ряді помилкових 

припущень, передумов та принципів. Вони могли бути корисні у минулому, але тепер 

представляють серйозні перепони для глобального соціального, економічного та 
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політичного прогресу. Існуюча парадигма розвитку не дає оптимальних рішень. У свою 

чергу, для розуміння нової парадигми розвитку необхідна нова наукова парадигма, тому 

що численні проблеми мають загальні риси: всі вони виходять за рамки вузьких 

дисциплінарних границь. Вони взаємопов’язані и взаємозалежні і не піддаються 

вирішенню шліхом часткового галузевого підходу. Підходи до вирішення цих проблем 

залежать від суперечливих вимог, пріоритетів й інтересів. Розглянуті як у цілому, так і у 

відношенні один до одного вони повстають перед людством як зв'язок взаємопов’язаних 

проблем безпрецедентної складності [1]». 

Прикладом у суспільно-політичній сфері є проблеми навколо Косово, Карабаху, 

Донбасу та інших окупованих територій. У економічній сфері – низка криз, які 

накладаються одна на іншу. У науково-технічній сфері – це надто велика швидкість 

прогресу. Швидкість морального старіння наших виробів стала значно меншою строків 

фізичного зносу. Ми викидаємо на смітник цілком працездатні продукти виробництва. 

Гаррі Джейкобс (2017) стверджує що: «Те, що ми називаємо знанням, на справді являється 

лише прикладом розуму, який підтверджує його власні припущення у вузьких границях, 

(що правда), чітко визначеної але неявної концептуальної системи». За його думкою, ні 

один із фізичних фактів не може бути адекватно пояснений за допомогою панівної 

наукової теорії. Наприклад, останні дослідження у фізиці, космогонії у черговий раз 

змінюють наші уявлення про матерію, час і напрям його руху, простір і життя.  

А людські соціальні системи набагато складніше фізичних систем, оскільки: «На 

психічно свідомих людей впливають не лише фізичні обставини, умови, дії та події, а 

також інтенсивність і взаємодія між людською енергією, відчуття, емоціями, стосунками, 

переконаннями та цінностями учасників і соціокультурним середовищем, у якому люди 

знаходяться [1]». Як бачимо, роль і значення соціальної інженерії піднялися високо. 

Таким чином, існує множина причин, за якими сучасна парадигма (як наукова, так і 

парадигма розвитку) не дає оптимальних рішень. Нинішня парадигма заснована на 

застарілих економічних теоріях і припущеннях, таких, наприклад, як непогрішимість 

вільного підприємництва. У цих теоріях ігнорується очевидний факт, що нерегульовані 

ринки, як і інші мережі, не являються ні вільними, ні справедливими, оскільки вони 

незмінно стають викривленими на користь самого потужного грака і, фактично залежать 

від його доброї волі. Нова інтелектуальна наукова парадигма, повинна бути заснована на 

новому виборі ідей та нових принципах їх застосування. А вже на основі нової наукової 

парадигми далі треба формувати нову парадигму розвитку людської спільноти. 

Нова наукова парадигма. Існуюча парадигма повинна поступитися новій 

парадигмі. Для цього необхідна розробка інтегрованої науки про суспільство і технології, 

заснованій на спільних принципах замість роздрібнених дисциплін, які переважають 

сьогодні. Необхідно сформулювати нову інтелектуальну парадигму, яка повністю охопить 

взаємозв’язок і взаємозалежність усіх аспектів глобального суспільства й техніки та 

соціального й технологічного розвитку. Більш того, нова парадигма повинна мати своєю 

метою забезпечити стійкий прогрес людства, оптимізувати добробут і благополуччя для 

всіх людей і засновуватись на демократичних принципах и загальнолюдських цінностях 

[1]. Томас Кун у своїй книзі «Структура наукових революцій [2]» відмічав, що наукова 

парадигма як система фундаментальних концепцій і теорій, які на протязі деякого часу 

направляють розвиток науки, виникає лише у розвинутій науці, коли академічна спільнота 

готова прийняти ту чи іншу концепцію, або теорію як базу для досліджень. Будь-яка 

наукова парадигма залежить від рівня розвитку суспільства: низький рівень суспільної 

свідомості не прийме наукову парадигму. Історичним прикладом такого феномену 

являється приклад сербського вченого електро- та радіотехніки.  

Якщо ж наукова парадигма відповідає рівню розвитку суспільної свідомості і вона 

визнана більшістю академічної спільноти, то парадигма стає офіційною науковою 

ідеологією, яка об’єднує навколо себе основну масу дослідників. 
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Новизна нової наукової парадигми полягає у тому, що вона дозволила визначити 

закономірності розвитку глобального суспільства [1]. Першим постулатом нової наукової 

парадигми являється розуміння э того, що людство у своєму розвитку об’єктивно 

переслідує лише одну ціль (за Маслоу) – задовольнити свою вищу потребу кожного 

індивіду (яку він у повній мірі поки не усвідомлює) стати досконалим у фізично, 

інтелектуально, духовно та досягнути високого рівня свідомості. По суті, досягнення цієї 

цілі являється основою принципу єдності людства. 

Другий постулат нової наукової парадигми полягає у тому, що розвиток 

глобального суспільства необхідно розглядати з позиції цілісності, системності, 

комплексності й на базі об’єднання всіх наук, природознавства і гуманітарних, у єдине 

міждисциплінарне, і навіть трансдисциплінарне знання.  

Третій постулат приписує використовувати знання лише відносно необхідності 

виявленої об’єктивної цілі людства. Вже сьогодні ефективна кооперація та 

співробітництво між фахівцями різних дисциплін дає синергетичний ефект, дозволяє 

максимізувати результати міждисциплінарних досліджень і дозволяє подолати хаос, 

невизначеність та складність. Доведено, що хаос, невизначеність та кризи (теорія 

катастроф по В.Арнольду) це природна і навіть необхідна умова розвитку. 

Міждисциплінарне дослідження не означає, що вирішуються задачі однієї науки методами 

іншої або це сукупність одночасного вирішення низки задач чи процесів із 

формулюванням різних цілей.   

Четвертий постулат полягає у тому, що все аналізується з точки зору єдиного 

критерію ефективності розвитку людської системи – актуальності та своєчасності 

досягнення цілі розвитку.  

Нова наукова парадигма дозволяє виявити та попередити причини виникнення 

криз, кліматичних змін, екологічних катастроф. Вона дозволяє попередити виникнення 

реальних війн із застосуванням сучасної зброї або прихованих війн із застосуванням 

кліматичної, біологічної, інформаційної зброї. Це проблема невідворотної зміни тієї 

парадигми розвитку, яка панує на планеті і породжує всі ці проблеми. Кризи, хаос, 

складності тощо відтворюються у рамках цієї парадигми розвитку в глобальних 

масштабах і зі зростаючою швидкістю та ймовірністю катастрофи. 

Нова парадигма та механізм її формування. Більшість соціально-економічних, 

політичних та інших невизначеностей та криз являються характеристиками конкретного 

етапу розвитку, який відбувається у конкретний момент часу та пов’язаного з конкретною 

парадигмою розвитку. Адекватною парадигмою для майбутнього є та, яка враховує 

об’єктивні закони розвитку та створює всі умови для досягнення конечної цілі.  

Четверта технологічна революція в сьогоденній парадигмі розвитку зумовлює 

виникнення численних загроз і ризиків. Розглядають декілька потенційних моделей 

глобального суспільства. Ми відкинемо ті моделі, які включають у себе тенденцію до 

технологічної сингулярності, ядро якої складають штучний інтелект, біотехнології та 

технології для управління й маніпулювання індивідуальною та колективною свідомістю 

людей. Ця модель підриває реалізацію вищих прагнень людей і єдина об’єктивно задана 

ціль не буде досягнута.  

Нова модель розвитку передбачає розуміння конечної цілі і яка служить 

інтересам суспільства, бізнесу та кожного індивіда в повній згоді та єдності. 

Незважаючи на певний утопізм ця модель означає:  

– пріоритет інтересів конкретних людей;  

– гармонізацію й узгодження максимально різних інтересів людей у реальному 

часі;  

– виробництво засноване на цифрових технологіях та технологіях друку, які 

задовольняють персоналізовані різноманітні потреби конкретних людей у реальному часі;  
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– відсутність надлишкового виробництва, що допомагає економити ресурси, 

вирішувати екологічні проблеми, зупиняти негативні зміни клімату, попереджувати 

стихійні лиха; 

– наявність більшого часу для самореалізації, що буде стимулювати людей, 

особливо молодих, до участі у швидкому та стійкому розвитку в прагненні до 

самореалізації та само удосконаленню; 

– виникнення нових відносин між людьми з їх усвідомленням необхідності 

еволюційного та незворотного процесу досягнення конечної цілі розвитку. 

Зауважимо, що демократичні держави світу дотримуються схожої цілі – 

забезпечення свобод і прав людини за умови, що при цьому не порушуються права і 

свободи інших людей. Така ціль менш утопічна. Але досконалих методів досягнення цієї 

цілі також поки що не знайдено. З точки зору західних демократій глобальне суспільство 

людей все одно представляється до цього часу як суспільство ймовірнісне (стохастичне), 

не строго прогнозоване та контрольоване і характеризується високим рівнем 

невизначеності у майбутньому при стрімкому наростанні інших ризиків [1].    

Парадоксальним чином, пандемія вірусу COVID-19 у поєднанні зі швидким 

впровадженням у практику життя цифрових технологій і широкомасштабних інновацій, та 

насуванням світової кризи та конфлікти, загострення міжнародних відносин тощо 

підштовхують світову спільноту до нової моделі розвитку або до апокаліпсису. У той же 

час, пандемія вірусу привела до того, що все в більшій мірі приходить усвідомлення у 

необхідності прискореної зміни існуючої парадигми розвитку. Впровадження деяких 

передових технологій створює умови для реалізації найбільш загрозливих сценаріїв 

загибелі існуючої глобальної людської системи. Тому необхідно розробити єдину 

стратегію реалізації нової моделі розвитку в цілях захисту країн та забезпечення як 

загальної безпеки, так и стійкого розвитку, усвідомлення та розуміння конечної цілі в 

інтересах кожної людини, яка живе на планеті «Земля».  

Загрози та ризики реалізації інновацій та нової парадигми розвитку. Можна 

виділити наступні поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним 

інтересам України, які впливають на інноваційну безпеку та реалізації нової парадигми 

розвитку. 

- Дедалі більше людей відчувають наслідки зміни клімату та зростання 

техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. Збільшуються кількість 

та масштаби надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Виснажується 

екосфера, зростає споживання невідновлюваних ресурсів. Руйнуються екосистеми і 

біоценози. Посилюється негативний вплив біологічних факторів на населення, зростає 

ймовірність виникнення загроз біологічного походження. Високою є загроза виникнення і 

поширення як уже відомих, так і нових інфекційних хвороб. 

- Стрімкі технологічні зміни, насамперед в енергетиці та біотехнологіях, розробки 

у сфері штучного інтелекту тощо докорінно трансформують економіку і суспільство в 

цілому. Стрімко зростає роль інформаційних технологій у всіх сферах суспільного життя. 

Розробляються системи озброєнь на основі нових фізичних принципів, із використанням 

квантових, інформаційних, космічних, гіперзвукових, біотехнологій, а також технологій у 

сфері штучного інтелекту, створення нових матеріалів, робототехніки та автономних 

безпілотних апаратів. 

- Поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) виявило критичні проблеми в 

інформаційній сфері, системах охорони здоров’я та соціального захисту, спричинило 

зростання безробіття, руйнує усталений спосіб життя, загрожує продовольчому 

забезпеченню, перешкоджає вільному руху капіталу, товарів та робочої сили, завдає 

шкоди сфері послуг та, зрештою, підвищує протестні настрої у суспільствах і 

конфліктність у міжнародних відносинах. 

- Заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), 

на тлі фундаментальних диспропорцій світового розвитку призвели до нової глобальної 
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фінансово-економічної кризи, яка, за оцінками ООН, може стати найглибшою з часів 

"Великої депресії" 1929 – 1933 років. Створена після Другої світової війни система 

міжнародної безпеки вже не спроможна ефективно відповідати на виклики сучасності.  

- Обриси та тренди формування нової моделі цивілізаційного розвитку наразі не 

окреслені. Трансформуються міждержавні об’єднання та міжнародні організації, 

посилюються протекціонізм та тенденції до регіоналізму. Ситуація у світі та перспективи 

її розвитку характеризуються високим ступенем невизначеності і непередбачуваності. 

- Загострюються змагання між Сполученими Штатами Америки і Китайською 

Народною Республікою за світове лідерство. Посилюється міжнародна конкуренція із 

застосуванням усіх інструментів національної сили – політико-дипломатичних, воєнних, 

економічних, інформаційно-психологічних, кіберзасобів. Її наслідки проявляються у 

Східній Європі, на Близькому Сході і у Північній Африці, Південно-Східній Азії, Арктиці, 

в інших регіонах. 

- Для зміцнення позицій у Європі Російська Федерація застосовує енергетичну та 

інформаційну "зброю", намагається впливати на внутрішньополітичну ситуацію у 

європейських державах, підживлює тривалі конфлікти, збільшує військову присутність у 

Східній Європі. 

-  Для відновлення свого впливу в Україні Російська Федерація, продовжуючи 

гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні, 

кібер- і воєнні засоби. Посилюються угруповання збройних сил Російської Федерації та 

його наступальний потенціал, регулярно проводяться масштабні військові навчання 

поблизу державного кордону України, що свідчить про збереження загрози військового 

вторгнення. Зростає мілітаризація територій тимчасово окупованої Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя. Зберігається загроза з боку Російської Федерації 

вільному судноплавству у Чорному та Азовському морях, Керченській протоці. 

- Деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України, використовуючи 

суспільні протиріччя, розпалює ворожнечу, провокує конфлікти, підриває суспільну 

єдність. Відсутність цілісної інформаційної політики держави, слабкість системи 

стратегічних комунікацій ускладнюють нейтралізацію цієї загрози. 

- Низький рівень добробуту породжує зневіру і невпевненість у майбутньому, 

провокує насильство, що гальмує розвиток та консервує відсталість. Особливо 

небезпечним є укорінення радикальних суспільних настроїв і середовищ, які є основою 

для політичного насильства й сепаратизму, діяльності незаконних збройних формувань, 

поширення тероризму. Злочинність загрожує правам і свободам, законним інтересам 

людей, суспільства та держави. 

- Недостатній захист права власності, повільний розвиток ринкових відносин у 

ключових сферах, у тому числі в користуванні землею і надрами, значна роль державного 

сектору в економіці, недосконалість та фрагментарність законодавства стримують 

економічне зростання, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій. 

- Недостатній рівень конкуренції та панування монополій, зокрема в енергетичній 

сфері та інфраструктурі, низька енерго-ефективність зменшують конкурентоспроможність 

України, загрожують добробуту її громадян. 

- Посилюються загрози для критичної інфраструктури, пов’язані з погіршенням її 

технічного стану, відсутністю інвестицій в її оновлення та розвиток, несанкціонованим 

втручанням у її функціонування, зокрема фізичного і кіберхарактеру, триваючими 

бойовими діями, а також тимчасовою окупацією частини території України. 

- Погіршуються середовище життєдіяльності, якість повітря, питної води, 

продуктів харчування, що впливає на життя та здоров’я людей. 

- Триває нераціональне використання природних ресурсів, деградація лісів, водних 

басейнів, сільськогосподарських угідь. Неефективною є система поводження з 

побутовими і промисловими відходами. Можливості адаптації економіки, систем 

життєзабезпечення та цивільного захисту до зміни клімату є недостатніми. Зберігається 
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негативний вплив триваючих бойових дій на територіях окремих районів Донецької і 

Луганської областей та наслідків Чорнобильської катастрофи на екологію і здоров’я 

людей. 

- Поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) засвідчило системні проблеми у 

сфері охорони здоров’я, біобезпеки та соціального захисту, недостатню готовність до дій 

у надзвичайних ситуаціях. 

Всесвітній економічний форум у Давосі назвав найбільш ймовірні ризики для 

світової економіки. До їх числа ввійшли: 1) екстремальні погодні явища; 2) стихійні лиха; 

3) кібератаки; 4) шахрайство з даними або їх крадіжка; 5) нездатність упоратися з 

несприятливими наслідками змін клімату; 6) масштабні вимушені міграції; 7) рукотворні 

природні лиха; 8) терористичні атаки; 9) незаконна торгівля; 10) бульбашки (пузыри рос.) 

на ринках активів ключових економік; та загострення економічного та політичного 

протистояння між основними державами у цьому (2019) році.  

Елементи системи інформаційної безпеки для забезпечення нової парадигми 

розвитку. Інформаційна, кібербезпека являючись складовою національної безпеки мають 

з нею схожі проблеми і задачі. Ці безпеки, у свою чергу, забезпечуються технічними, 

програмно-технічними, організаційними та соціально-психологічними методами. Що 

стосується людського фактору, то можна стверджувати, в кібербезпеці доля проблем, 

пов’язаних із людським фактором, досягає 85% і більше. Створення і функціонування 

системи забезпечення безпеки соціально-психологічними методами настільки ж важливо, 

наскільки ж і важко. 

Об’єктом наукового дослідження є індивідуальна й колективна свідомість та 

індивідуальна й колективна підсвідомість. Соціальні процеси формуються комплексно, на 

них діють всі чотири свідомості. Впливи на кожну свідомість здійснюють різними 

методами, орієнтуючись на матрицю цілей. Індивідуальна й колективна свідомість (або 

розум) не дається людині при народженні, а формується під час росту і життя людини. 

Вона мінлива і у більшості людей легко піддається впливу. Створюються спільноти 

мережного типу з горизонтальними зв’язками. Такі спільноти формуються в наш час 

незалежно від нашого бажання під тиском глобальних інформаційних технологій.    

Стосовно підсвідомості, то західна наука тільки починає усвідомлювати цю 

проблему і можна спиратись на практики східних цивілізацій. Підсвідомість більш стійка, 

існує на рівні інстинктів, але у певних ситуаціях здійснює рішучий вплив на поведінку 

людей. Підсвідомість формується століттями і тисячоліттями. Змінити її важко як і 

менталітет. Можна відмітити дієвість технологій впливу, заснованих на довірі. Виявилось, 

що цілком можливо маніпулювати свідомістю людей і можна формувати потрібний 

світогляд та індивідуальну й колективну свідомість. Для процесу формування 

індивідуальної та колективної свідомості потрібні: модель розвитку, ціль формування 

(матриця цілей), сценарії процедур формування та час від декількох годин на окремі 

елементи впливу до зміни кількох поколінь людей.  

Розглянемо фрагменти системи інформаційної безпеки процесу реалізації нової 

моделі розвитку та інноваційних процесів у частині соціально-психологічної безпеки та 

соціальної інженерії.  

Інформаційна безпека виступає як невід’ємна складова частина політичної, 

економічної, оборонної, екологічної безпеки тощо. Під інформаційною безпекою 

розуміється такий стан інформаційного середовища (інформації, інформаційної системи, 

інформаційного ресурсу) за якого гарантується розвиток цього середовища та його 

використання в інтересах особистості, суспільства та держави, а також захищеність від 

будь-яких загроз. Наприклад, для суспільства та особистості актуальний захист своїх 

персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, 

пошкодження у зв’язку із зловмисним прихованням, не надаванням або не своєчасним їх 

представленням, а також захист від надавання недостовірних відомостей або ганьблять 

честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи. 
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С таких позицій стає зрозумілим необхідні відмінності класичної інформаційної 

безпеки, наприклад, інформації у типових комп’ютерних системах, від інформаційної 

безпеки в системі консолідованої інформації, потрібної для інноваційної діяльності. 

Традиційна інформаційна безпека націлена на збереженні властивостей інформації: 

конфіденційності, цілісності та доступності. Необхідною умовою є спостережність 

інформаційних процесів, функціонування інформаційних систем і самої інформації. 

Головним засобом захисту являється створення системи захисту від несанкціонованого 

доступу з вибором необхідної парадигми захисту. Фактично, традиційна система захисту 

інформації захищає носії інформації. При цьому, семантика, захист смислів залишаються 

поза увагою. Система застосування консолідованої інформації в інноваційній діяльності 

являється у цілому відкритою системою. Вона вільно обмінюється із середовищем та 

об’єктом впливу інформацією, енергією та матерією. Інформаційна безпека 

консолідованої інформації стосується, перед усім, змісту та смислу, семантики інформації. 

Її безпека повинна мати превентивний і неперервний характер. При цьому зберігаються 

традиційні вимоги до властивостей інформації: конфіденційності, цілісності, доступності 

та спостережності. Але захист носія інформації можлива не на всіх етапах застосування 

консолідованої інформації. Степінь захищеності консолідованої інформації змінюється на 

різних етапах її життєвого циклу. Безпека консолідованої інформації повинна 

формуватися одночасно з формуванням цілей, смислів (семантики) інформації. Таким 

чином, забезпечення інформаційної безпеки консолідованої інформації являється одним із 

невід’ємних і необхідних технологічних процесів збору, аналізу, консолідації та 

застосування консолідованої інформації.  

Визначення: Когнітивне спотворення «Пастка спотворення» (myside bias) – це 

таке когнітивне спотворення, яке примушує нас зберігати вірність власним поглядам на 

світ і поглядам характерним для нашої групи, ігноруючи ті докази, які входять в 

протиріччя [3]. У багатьох інших когнітивних спотворень існує зворотна залежність з 

рівнем інтелекту – чим розумніша людина, тим менше він їм піддається. Але тільки не у 

випадку з myside bias – експерименти показують, що йому піддаються всі в рівній мірі. Це 

викликано серйозною причиною – тому, що за ним стоїть цілком розумний механізм. Нам  

слід оцінювати нову інформацію у відповідності до обґрунтованої позиції, яка у нас є. 

Іншими словами, нам потрібно ставитися зі скепсисом до всього "революційному". Але 

слід знати, що бувають погляди, які ми виробили шляхом аналізу, а бувають – ті, в які нам 

просто хочеться вірити. Політичні погляди – це скоріше останнє. Ми не стільки вибираємо 

їх свідомо, скільки отримуємо у вигляді "мемів", які заражають нашу свідомість і які 

зручно лягають на наш темперамент і склад характеру. А далі починає працювати 

механізм myside bias, який робить систему поглядів само підтримуваною, відсікаючи все 

незручні дані. Так люди переконані, ніби самі вибрали і продумали свою позицію, хоча в 

дійсності це все скоріше випадковість, яка замаскована спотворенням. 

Найбільш небезпечно це спотворення серед інтелектуальних еліт тому, що вони 

переконані, ніби менш схильні до спотворень, ніж прості смертні. Відносно більшості 

спотворень це дійсно так, але не щодо myside bias – навпаки, воно робить інтелектуалів 

людьми, найбільш сліпими до цього спотворення. В інтелектуальній сфері спочатку 

необхідні критичне мислення, робота з доказами, дискусії тощо. І лише потім, нам 

потрібна політика ідентичності, ідеологічні війни тощо. Це може дати тільки планомірна і 

наполеглива праця з вироблення певних якостей (як раніше говорили – "чеснот"). Таких, 

як критичне ставлення до себе і своїх поглядів. Тільки це і допоможе нам не застрягнути в 

«пастці спотворень». 
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Методи менеджменту соціальної інженерії у сфері кібербезпеки харчової 

промисловості 

Розвиток харчової промисловості, як і інших критично важливих систем, наприклад, 

ядерної енергетики [1], базується на інформаційних технологіях, автоматизованих засобах 

диспетчерського та технологічного управління (ЗДТУ). При цьому виникають суттєві 

проблеми з інформаційною та кібербезпекою, зокрема з впливом на інформаційні та 

технологічні процеси методом соціальної інженерії. 

Метою даної роботи є підвищення ефективності функціонування системи 

менеджменту соціальної інженерії за рахунок її інтеграції з організаційним менеджментом 

технологічних процесів підприємства, поряд з інтеграцією систем забезпечення різних 

видів безпеки виробництва та захисту інформації на прикладі телекомунікаційної 

складової виробничої системи підприємства [2]. 

Принципи вертикальної інтеграції конкретно систем кіберфізичної безпеки показані на 

рис. 1. Ієрархії систем безпеки відповідає ієрархія стандартів безпеки.   

 
Рисунок 1 – Ієрархія безпеки ЗДТУ підприємства промисловості та транспорту та 

безпеки телекомунікаційної системи з вертикальною інтеграцією 

 

На верхньому рівні, на якому розглядається весь об’єкт – підприємства промисловості 

та транспорту, на якому визначені наступні види, та відповідні стандарти безпеки: 

кіберфізична безпека, фізична безпека, безпека (захист) від злочинності та тероризму. 

Кіберфізична безпека буде не повною без забезпечення соціально-психологічної безпеки. 

mailto:s_8@i.ua
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Останні дані свідчать, що до 80% інцидентів інформаційної безпеки створюються 

людськими факторами: помилками, злим умислом, некомпетентністю тощо. На рівні 

всього об’єкта розрізняють фізичний та віртуальний світ. Останній утворюється 

інформацією, що циркулює в інформаційних системах та взаємодією й 

взаємовідношенням зацікавлених сторін.     

На середньому рівні розглядається безпека інформаційної та керуючої систем (ІКС), 

важливих для безпеки підприємства промисловості та транспорту. Безпека ІКС 

регулюється міжнародними стандартами ISO/IEC. Вона складається із: кіберфізичної 

безпеки, інформаційної та кібербезпеки (комп’ютерна безпека), безпека 

телекомунікаційних систем, захист від кіберзлочинності та кібертероризму, соціально-

психологічна безпека, яка виконує свою роль у складі безпеки ІКС [3, 4].    

На середньому рівні, рівні ІКС також розрізняють фізичний простір, який займає 

невелику частку та кіберпростір. Кіберпростір – це віртуальний простір, який створюється 

за допомогою комп’ютерних систем, мереж, Інтернет, організацій, які ними управляють, 

користувачів та відношень між ними (організація, сервіси, потоки).   

На нижньому рівні розглядається безпека телекомунікаційних систем за їх видами: 

безпека проводових телекомунікацій, безпека мобільних телекомунікацій, безпека систем 

оповіщення та документування, безпека системи управління телекомунікаціями. 

Телекомунікаційні системи існують у фізичному середовищі, та маючи свою фізичну й 

віртуальну складову, утворюють для верхнього рівня комунікаційне середовище.   

Соціально-психологічна безпека не підкоряється ієрархічному закону. Вона має 

забезпечуватись для людини (оператора чи користувача), яка контролює даний рівень або 

систему. Це може бути одна людина для контролю декількох рівнів, або для кожного 

рівня окремо.  

Відомо, що захищеність об’єкта визначається захищеністю його найслабкішої ланки. 

Зловмисники будуть атакувати найменш захищену частину інфраструктури. Захист має 

вибудовуватись на всіх рівнях: починаючи із спільних для рядових користувачів навчань 

та тренінгів з попередження атак для виманювання ідентифікатора та пароля і закінчуючи 

створенням системи реагування на інциденти безпеки. Люди – це саме слабка ланка всієї 

системи безпеки. Комп’ютерна та безпекова неграмотність обертається матеріальними 

втратами і навіть катастрофами.  

Повинен бути комплексний підхід до менеджменту. Менеджмент соціальної інженерії 

та менеджмент системи кіберфізичної безпеки повинні охоплювати всі системи, де є 

інформаційні та комунікаційні системи, персонал та користувачі. Через незахищену 

систему можлива атака на всі об’єкти підприємства.  
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Дисонанс ідентичностей та розбалансованість світоглядної моделі як ризики та 

небезпеки конфесійної свідомості. 

Якщо зосередитись на світоглядній функції релігії й аналізувати діяльність церков 

через їхню контекстуальну риторику та її суспільно-свідомісні наслідки, то стає помітно, 

що деякі релігійні інституції відверто чи латентно відіграють деструктивну роль. Найбільш 

проявленим це стає із загостренням подійного ландшафту в сучасній Україні: Революція 

Гідності, загарбницька війна РФ проти України – збройна та інформаційна агресія РФ із 

повзучою окупацією чи анексією зокрема інформаційного та духовного простору України 

засобом нівелювання українського дискурсу, спростування його ключових значень 

патерналістсько-імперсько-пострадянськими чи вульгарно-утилітарними гаслами тощо.  

Те, конструктивну чи деструктивну роль щодо впливу на свідомість віруючих 

відіграють певні релігійні організації в сучасній Україні, напряму залежить від їхньої 

церковно-інституційної ідентичності. Саме тому вкрай вагомим є унезалежнення 

канонічної автокефальної Православної Церкви України та отриманням нею Томосу, що є 

підтвердженням легітимності її суб’єктності на глобально-православній мапі. Це доречно 

сприймати як звільнення української духовної православної території від анексії російсько-

імперською ідеологічно-церковною інституцією (РПЦ). 

Для того, щоб предметно говорити про деструктивну роль щодо суспільної 

свідомості риторики певних церков, слід визначитись із критеріями деструкції. Пропонуємо 

за такі когнітивний дисонанс від неможливості адекватно сприймати дійсність 

пропонованими церковною проповіддю моделями свідомісного засвоєння досвіду, 

викликаний суперечністю церковно-сформульованої та фактично встановлюваної 

(громадянської, дійснісної) «земної» ідентичностей.  

Очевидно, що розбалансованість світоглядної моделі, на яку спирається в процесі 

орієнтування у світі та засвоєння життєвого досвіду свідомість віруючого, не сприяє ні 

адекватному сприйняттю безпосередньої дійсності, ні ефективній реакції на обставини, у 

яких знаходиться віруючий громадянин. Це є додатковим фактором суспільної 

конфліктогенності. За нашим аналізом, таке трапляється, якщо 1) пропонована церковними 

речниками світоглядна ідентичність несумісна з громадянською ідентичністю віруючих; 2) 

застосовувані релігійною риторикою когнітивні ідентифікатори не відображають дійсних 

речей та подій, спотворюють такі, фальшують, засмічують свідомість симулякрами.  

Друге - заважає орієнтуванню в конкретних життєвих обставинах, у яких перебуває 

людина; створює ефект «зашореності» свідомості віруючого, зосередженості не на 

дійсності, а на її синтетичній підміні, яскраво-емоційній імітації (що провокує й відповідну 

експресивно-емоційну реакцію); фіксації на спотвореному відображенні; «підключеності» 

до штучно змонтованої симулякривної мультиплікації; і, як наслідок – неспроможності 

адекватно розуміти дійсність, послідовно у ній орієнтуватись і діяти. Таке фактичне 

вилучення свідомості віруючого з дійсності зрештою призводить до сектантського 

світосприйняття, для якого є характерним переконання у своїй ексклюзивній 

єдиноістинності на противагу гріховному світові, позиція «останнього форпосту оборони 

віри» будь-якою ціною, відчуття власної богообраності на жертовну місію, застосування 

тактики «глибокої оборони» в очікуванні нападу «ворогів», що «оточили звідусіль і 

ополчились» щоб знищити.  На жаль це ми і спостерігаємо сьогодні у риториці тих 

представників УПЦ МП, які не можуть погодитись із тим, що втратили означник 

«єдіноканонічєской православной Церкві на Украінє» після отримання Томосу про 
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автокефалію Київською Митрополією Православної Церкви України (Української 

Православної Церкви). Вони продовжують називати себе «єдіноканонічєской церковью на 

Украінє», наполягати, що сучасна Україна – канонічна територія УПЦ МП (яка є частиною 

РПЦ), доводити, ніби є останніми захисниками Святой Русі, які потерпають від гонінь за 

віру.  

Щодо першого випадку – показовою є суперечність пропагованої УПЦ МП 

світоглядної моделі, сформованої на базі імперської ідеологеми «Русскій мір», та 

громадянської ідентичності сучасних українців. Проблема стає очевидною в конкретних 

життєвих ситуаціях: коли церковна ієрархія не встає під час вшанування захисників 

України від російської збройної агресії на державних заходах, коли священик у церкві, до 

якої все життя ходили віруючі села, відмовляється відспівувати загиблого захисника 

України, коли батюшка відмовляється благословляти воїна на захист України, а замість 

надихати на консолідацію українців та оборону держави від загарбника - деморалізує 

громаду, називаючи агресора - «братом», а захисника – «братовбивцею» тощо. І все це 

обгрунтовується тим, що у нас «громадянський конфлікт і братовбивство».  

Така риторика представників православної церкви з точки зору громадян України є 

неадекватною. Натомість з точки зору репрезентантів «русского міра» неадекватним є 

захист України, яка за московськими лекалами є лише невід’ємною частиною (окраїною) 

Російської федерації точнісінько так само, як і УПЦ МП є невід’ємною частиною і 

підпорядкованим членом РПЦ, що автономізувалась лише номінально. Саме з цієї 

світоглядної мапи, відцентрованої довкола Московського імперського центру, 

розгортаються «авторитетні» («єдиноправильні» або «істинні») дискурси, визначаються 

інтерпретаційні схеми, задається риторика тлумачення сучасних подій «на Украінє» як 

«канонічєской тєріторіі РПЦ» представниками УПЦ МП.   

Отже мова йде про дві різні (методологічно і значеннєво, історіографічно та 

ціннісно) організовані системи світоглядних координат, у яких по-різному тлумачаться одні 

й ті ж події, різного значення набуває одне явище.  

Якщо ж силою життєвих обставин сучасний громадянин України є водночас 

православним віруючим, що відвідує на богослужіння храм УПЦ МП, у якому церковна 

риторика згідна з ідеологічним дискурсом РПЦ, то йому доводиться якимось чином 

узгоджувати ці два ідентифікаційні полюси («громадянин України», «православний») 

визначені таки на різних світоглядних мапах.  Першу назвемо мапою «сучасної української 

дійсності», у якій Україна є самостійна соборна держава, на яку з метою загарбання чи 

політично-економічного підпорядкування напала Російська федерація. Друга досі 

шовіністично марить імперськими амбіціями, обгрунтовуваними міфоісторіоідеологемою 

«Єдінства Русского міра» з центром в Москві, що витоково походить з Володимирового 

хрещення Київської Русі.  

Тож під розбалансованістю світоглядної моделі ми маємо на увазі, що полюси 

ідентичностей (дійснісної та церковної) такої не можна позначити на одній мапі, адже 

згідно з церковною ідентичністю (пропонованою церковною риторикою УПЦ МП) Україна 

– лише «окраїнна» територія російської імперії («Русского міра» з центром в Москві). 

Натомість згідно з дійснісною ідентичністю особа (громадянин України) фактично 

перебуває в самостійній державі Україна на яку напала й намагається загарбати Російська 

федерація – сусідня агресивна країна. Ці дві ідентичності належать різним світоглядним 

мапам. Перша – російсько-імперській, сформульованій у Москві, патерналістичній та 

авторитарній, яка вписує Україну як «канонічну» територію до складу Російської імперії 

(Святой Русі, Русского міра) в історіографічному, політичному, економічному, церковному 

тощо планах. Друга ж світоглядна мапа визначає Україну сучасною самостійною державою, 

земною батьківщиною, у якій мешкають, самовизначаються, діють зокрема і віруючі 

громадяни, за долю якої вони відповідальні також і перед Богом і щодо якої мають власні 

обов’язки – зокрема і захищати від збройної агресії.  
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Маніпулятивні технології сучасних соціальних мереж 

Світ стрімко змінюється. Не так давно в глобальному інформаційно-комунікаційному 

просторі з’явилися соціальні мережі. Саме вони є місцем, якому сучасне суспільство 

приділяє левову частку свого часу для того, щоб коментувати, «лайкати» та обговорювати 

різні теми, які цікавлять тих чи інших користувачів мережі. Користувачі Інтернету 

надають перевагу ознайомленню з подіями в країні та світі через ті самі соціальні мережі, 

адже, по-перше, це є зручно, а, по-друге, це надає можливість двостороннього зв’язку, 

тобто в реальному масштабі часу обговорювати повідомлене у коментарях чи іншого роду 

спілкуваннях. Соціальні мережі були покликані полегшити обмін особистою інформацією 

серед користувачів. 

Соціальні мережі часто виступають в ролі неформальних ЗМІ, де будь-який користувач 

може опублікувати новинне повідомлення про події. Якщо порівнювати з традиційними 

засобами масової інформації, соціальні мережі дають відчуття реальної причетності до 

соціально-політичних процесів не лише на рівні спілкування, а й на рівні конкретних дій, 

участі у розв’язанні певних суспільних проблем. Близько 78% людей довіряють 

інформації з соціальних мереж. 

Сучасні соціальні мережі є одними з найбільш відвідуваних ресурсів. Вони дозволяють 

швидко передавати інформацію великій кількості людей тієї чи іншої спільноти. Згідно з 

даними компанії comScore їх використовують близько 80% всіх користувачів Інтернету. 

Проте поряд з перевагами, соціальні мережі сьогодні стали полігоном сугестивного 

маніпулятивного впливу на підсвідомість її користувачів. Маніпулювання – це 

прихований інформаційно-психологічний вплив на підсвідомість людини, при якому 

відбувається некритичне сприйняття нею переконань і установок. Виникає загроза 

соціальної небезпеки, пов’язаної із застосуванням технологій штучної зміни поведінкових 

реакцій людини і впливу на свободу її волевиявлення. З’явилися нові загрози, пов’язані з 

неусвідомлюваними інформаційними впливами, формуванням штучної психічної 

залежності та маніпулюванням суспільною свідомістю, що розглядається як 

психологічний вплив, майстерна реалізація якого веде до прихованого збудження у 

користувача соціальних мереж намірів, які не збігаються з її реальними бажаннями. 

З іншої сторони соціальні мережі є новою і недостатньо освоєною технологією 

інформаційного обміну у суспільстві, тому в неї зростає вразливість до можливих 

негативних інформаційних впливів. 

Метою дослідження є розкриття суті соціальних мереж в аспекті інформаційної 

безпеки. 

Об’єктом дослідження є комунікаційні можливості сучасних соціальних мереж. 

Предметом дослідження є маніпулятивні технології сучасних соціальних мереж. 

Дослідження маніпулятивних технологій в сучасних соціальних мережах об’єктивно є 

важливим на цей час, адже соціальні мережі надто швидко увійшли в суспільне життя, і 

користувачі часто навіть не здогадуються про необхідність приховати свої особисті дані, 

заповнюючи різного роду реєстраційні анкети.  

Інтернет відкриває користувачам широкий комунікаційний канал, надає послуги 

глобального архіву, є засобом соціалізації та самопіару, а також є порівняно новою 

сферою комунікаційної діяльності, що все більше приваблює нових користувачів. 

Інтернет – це потужний засіб спілкування, а з іншого боку – це сфера спілкування, що не 

контролюється суспільством, оскільки вона є анонімною та віртуальною. Нові 

інформаційні технології знищують соціокультурні положення, на основі яких вони були 

побудовані. 
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В умовах всесвітньої глобалізації Інтернет все більше поглинає свідомість жителів усіх 

без винятку країн, оскільки на даний час кожен п’ятий громадянин планети є його 

користувачем.  

Початок епохи соціальних мереж припав на початок ХХІ століття. 

У 2003 році були запущені одні з найвідоміших соціальних мереж, такі як MySpace і 

Facebook. У 2006 році з’явився Twitter, Однокласники тощо. 

Проблемою захисту персональних даних розпочали займатися ще засновники MySpace 

і Facebook, проте не слід забувати, що соціальні мережі містять великі об’єми різного роду 

хостингу, який безумовно може впливати на свідомість користувачів. Варто також 

зазначити, що розвиток інформаційних технологій здійснив великий вплив на 

використання мереж, з’явились смартфони, планшети, і можливості Всесвітньої мережі 

Internet стали набагато ширшими. Користувачі отримали можливість постійного і 

безперервного зв’язку, перебуваючи практично у будь-якій точці світу.  

Соціальні мережі об’єднують велику кількість користувачів та оперують потужними 

масивами інформації, яка не завжди відповідає реальності і часто потребує фільтрування. 

Інформація в соціальних мережах дає користувачу можливість бути причетним до 

політичних чи інших подій. Саме це відчуття допомагає маніпуляторам здійснювати 

вплив на ту чи іншу ситуацію та створювати певні провокації. Такий вплив може змінити 

хід війни чи революції. Інформація, яка надається у соціальних мережах може суттєво як 

формувати, так і змінювати сформовану думку суспільства, спонукати до вчинення тих чи 

інших дій. 

Серед найбільш поширених маніпулятивних технологій в соціальних мережах є 

«багаторазове повторення», яке використовувалось ще у період Другої світової війни.  

Не слід забувати і про «соціальний доказ», який зараз широко використовується при 

написанні провокативних статей на різну тематику. Арабська весна чітко 

продемонструвала вплив маніпулятивних технологій у соціальній мережі Facebook, яка 

здійснила найбільший вплив на протестувальників. Згодом приєдналися також Twitter та 

Вконтакте.  

Останнім часом вплив телебачення та радіомовлення стає менш ефективним, адже 

населення, особливо молодь, спілкуються та отримують інформацію переважно в 

соціальних мережах.  

Саме тому актуальною постає проблема забезпечення захисту від маніпулятивних 

впливів у соціальних мережах.  
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Інформаційний тероризм та інформаційна безпека в сучасних умовах 

Тероризм зазвичай визначають як граничну форму екстремізму. Це наведення жаху за 

допомогою насильства в самих крайніх його формах. В сучасних умовах розвитку 

інформаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства з’являються все нові 

загрози інформаційній безпеці держави, однією з них став інформаційний тероризм. 

Метою дослідження є розкриття суті інформаційного тероризму в аспекті 

маніпулювання суспільною свідомістю. 

Об’єктом дослідження є тероризм як небезпечне кримінальне явище. 

Предметом дослідження є інформаційний тероризм та інформаційна безпека  в 

сучасних умовах. 

Сучасний тероризм – явище складне, динамічне та багатопланове. Він має багато 

різновидностей і форм, набув глобального характеру і загрожує безпеці окремих країн, 

чинить психологічний тиск на їх громадян, наносить суттєві політичні, економічні, 

моральні збитки, забирає все більше життів ні в чому не винних людей. 

З розвитком сучасних інформаційних технологій та створенням глобальної 

інформаційної інфраструктури з’явився новий вид тероризму – інформаційний. 

Інформаційний тероризм передбачає маніпулювання суспільною свідомістю через 

масоване поширення неправдивої і сфабрикованої інформації з метою створення 

напруженості у суспільстві, нестабільності, хаосу, спрямованих на реалізацію політичних 

чи економічних цілей в інтересах терористів. Основна мета полягає саме у впливі шляхом 

створення необґрунтованих страхів, занурення в стан жаху. 

Визначають три рівні інформаційної безпеки, це інформаційна безпека держави, 

суспільства та особи. Інформаційна безпека держави та суспільства це ступінь їх 

захищеності стосовно небезпечних інформаційних впливів. Інформаційна безпека 

особистості – це захищеність психіки і свідомості від небезпечних інформаційних впливів 

(маніпулювання, дезінформування, спонукання до суїциду, тощо). В сучасних умовах 

саме свідомість та психіка особи є найуразливішим об’єктом інформаційного тероризму. 

Інформаційний тероризм є одним з видів інформаційних впливів. Від 

загальноприйнятого кримінального його відрізняє примус представників влади, посадових 

осіб до певної дії актом насильства або загрозою його здійснення, що має на меті широкий 

соціальний резонанс, дестабілізацію ситуації або падіння існуючого режиму, підрив 

впливу органів державного управління та самоврядування на суспільство, дезорганізацію 

їх діяльності. Важливо відрізняти інформаційний тероризм та кібертероризм, оскільки 

часто ці поняття плутають або вважають однаковими.   

Інформаційний тероризм передбачає цілеспрямовані маніпуляції з інформацією, або її 

підтасування, а в деяких випадках і подачу свідомо неправдивих фактів, внаслідок чого 

відбувається залякування населення, поширюється паніка, настрої параноїдальних думок. 

Він включає дві складові: змістовну (ідеологія та культура) та технічну (інформаційна 

інфраструктура). Основною рисою сучасного інформаційного тероризму є його 

публічність. Водночас терористи у цій сфері проводять широку інвестиційну політику. 

Інформаційний тероризм відрізняється від звичайного теракту за рядом ознак, серед 

яких: мета, суб’єкти, об’єкти, засоби та методи реалізації. До суб’єктів відносяться 

держави, фізичні та юридичні особи, які проводять агресивну інформаційну політику 

стосовно України, іноземні спецслужби та організації, окремі ЗМІ, окремі екстремістські 

організації та групи, релігійні фанатики. До об’єктів перш за все належить широкий 

спектр суспільних відносин та система державного управління, її органи. 

Засоби інформаційного тероризму змінюються відповідно до рівня підготовки 

терориста, його можливостей та здібностей. Найпоширенішими є: поширення 
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повідомлень, що викликають паніку у населення за допомогою засобів масової інформації, 

погрози, що не зафіксовані на матеріальних носіях інформації, хибні повідомлення про 

очікуваний дефолт країни, вибухи, вбивства, отруєння що готуються. Нерідко також у 

терористичній діяльності застосовують спеціальні інформаційні технології впливу на 

підсвідомість людини. 

За умов глобалізації та інформаційної інтеграції боротьба між державами проходить у 

інформаційному просторі. Це дає змогу реалізувати власні інтереси без застосування 

військової сили, послабити інші держави чи підтримати тимчасових союзників. 

З метою забезпечення інформаційної безпеки та ефективної протидії загрозам, серед 

яких інформаційний тероризм, застосовується ряд заходів. Вони грунтуються на 

відповідній нормативно-правовій базі та проводяться у різних сферах. 

До суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки входять: Президент України, 

Верховна Рада України, Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів 

України, Національний банк України, міністерства, інші центральні органи виконавчої 

влади, силові структури та розвідувальне співтовариство, прокуратура та інші 

правоохоронні органи України.  

Важливою частиною протидії інформаційному тероризму є партнерство та ефективна 

взаємодія державних і недержавних інституцій країни. Водночас особливої ваги 

набувають засоби масової інформації та засоби масової комунікації, як інструменти 

здійснення інформаційного тероризму, так і протидії йому. 

В сучасних умовах інформаційний тероризм може використовуватися у складі 

інформаційних та гібридних воєн з метою їх підготовки, розв’язання та ведення. Оскільки 

Україна займає центральне геополітичне положення між країнами Європи та Азії, це 

викликає певні інформаційні загрози, у тому числі й терористичні. Так у неоголошеній 

гібридній війні Російської Федерації проти України інформаційний тероризм займає 

вагоме значення серед її агресивних дій. 

Це зумовлює необхідність розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки 

держави, суспільства та окремої особистості України, а також врахування міжнародного 

досвіду боротьби з інформаційним тероризмом та нормативно-правового забезпечення 

інформаційної безпеки. 

Література 
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Концепція вікон Овертона в аспекті маніпулювання свідомістю 

Джозеф Овертон (1960–2003), старший віце-президент Макінського центру публічної 

політики – США, американський електроінженер і юрист, сформулював модель зміни 

уявлення проблеми в громадській думці, посмертно названу Вікном Овертона. Джозеф 

Овертон описав, як абсолютно чужі суспільству ідеї можуть бути підняті з помийного 

баку громадського презирства, відмиті і, зрештою, законодавчо закріплені. 

Згідно з «Вікном Овертона», для кожної ідеї або проблеми в суспільстві існує так зване 

«вікно можливостей». У межах цього вікна ідеї можуть або не можуть широко 

обговорювати, відкрито підтримувати, пропагувати, намагатися закріпити законодавчо. 

Вікно рухають, змінюючи тим самим амплітуду можливостей, від стадії «немислиме», 

тобто абсолютно вороже суспільній моралі, повністю огидне, до стадії «актуальна 

політика», тобто вже обговорене широким загалом, прийняте масовою свідомістю і 

закріплене в законах. 

Овертон описав технологію, яка дозволяє легалізувати абсолютно будь-яку ідею. Це не 

концепція, а працююча технологія, тобто послідовність дій, виконання яких незмінно 

призводить до бажаного результату. Як зброя така технологія може бути ефективнішою за 

ядерну бомбу. 

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування можливості застосування 

концепції «Вікно Овертона» щодо маніпулювання суспільною свідомістю. 

Обєктом дослідження є теорія вікон Овертона. 

Предметом дослідження є концепція вікон Овертона в аспекті маніпулювання 

свідомістю. 

За Дж. Овертоном, в певний момент часу відкрито певне «вікно можливостей», межі 

якого визначені станом розвитку масової свідомості або соціальними потрясіннями під 

впливом певних подій (революцій, війн, катастроф, епідемій тощо). 

«Вікно Оветрона» є певним «меню вибору» для тих, хто бажає впливати на процеси 

вироблення (формування та реалізації) державної політики. У разі, коли переважна 

більшість суспільства об’єднана навколо обґрунтованих принципів, цінностей або 

загальної ідеї – влада консолідовано (провладні політичні сили об’єднуються) формує цілі 

та реалізує відповідні завдання державної політики. Консолідовані ідеї (принципи, 

цінності) є потужною силою впливу на майбутнє, тому тполітики, що хочуть управляти 

суспільним розвитком, повинні формувати та інвестувати їх у суспільство. Натомість, 

неможливо одразу впровадити певну ідею реформування в процес вироблення державної 

політики, наприклад, одразу ухваливши певні законні та підзаконні акти (що часто 

робиться в Україні в угоду певних лобістських груп). Суспільство потребує певного часу 

для усвідомлення цієї ідеї, іншими словами кажучи, необхідно сформувати відповідну 

громадську думку, шляхом застосування певних технологій впливу на масову 

свідомість/несвідомість. Таким чином, будь-яка ціль застосування «Вікна Овертона» 

пов’язана із поступовими змінами масової свідомості/несвідомості (підсвідомості). 

Розглянемо роботу цієї концепції на прикладі легалізації наркотичних засобів. Тема 

вживання наркотичних засобів сприймається неоднорідно в сучасному суспільстві. На 

першому етапі це немислиме, абсурдне, заборонене і засуджуване явище. Перший рух 

Вікна Овертона – перевести тему вживання наркотиків з області немислимого в область 

радикального. Цей етап має умовну назву «Як це сміливо». 

Вченим та журналістам належить говорити про все-підряд – для вчених немає 

заборонених тем, вони повинні вивчати все. А раз так, то варто розглянути історію 

предмету, введеного в науковий обіг і отриманого факту авторитетного висловлювання 

про вживання наркотиків. 
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Вікно Овертона вже рушило. Тобто вже позначений перегляд позицій. Тим самим 

забезпечений перехід від непримиренно негативного ставлення суспільства до більш 

позитивного. 

Одночасно має з’явитися певне «Суспільство радикальних наркоманів». І нехай воно 

буде представлене лише в Інтернеті – радикальних наркоманів неодмінно помітять і 

процитують у всіх важливих засобах масової інформації (ЗМІ). 

З одного боку – це нагадування суспільству про існування такої теми, з іншого – 

використання радикалів як фактора залякування.  

Для початку достатньо публікувати думки британських вчених і певних радикалів про 

лікувальні властивості наркотичних засобів. 

Результат першого руху Вікна Овертона: неприйнятна тема введена в обіг, табу 

десакралізовано, сталося руйнування однозначності проблеми – створені «градації 

сірого». 

Наступним кроком Вікно Овертона переводить тему вживання наркотиків з 

радикальної області в область можливого, Цей етап має назву «А чому б і ні?». На цій 

стадії продовжується цитувння «учених». Кожен, хто відмовиться це обговорювати, 

повинен бути затаврований як ханжа і лицемір. 

Обов’язково придумується для наркоманії елегантна назва – наприклад, «морфінізм», 

щоб не сміли всілякі «фашисти» навішувати на інакомислячих ярлики. Створення 

евфемізму – це важливий момент. Для легалізації немислимої ідеї необхідно підмінити її 

справжню назву. 

Тепер це називається, наприклад, хвороба слабкої волі. Але й цей термін зовсім скоро 

заміниться ще раз, визнавши і це визначення образливим. 

Мета вигадування нових назв – перевдення з інтелектуального сприйняття інформації 

до емоційного. Далі «археологи» випадково знайдуть легітимний доказ того, що 

наркоманія існувала постійно, у різних культурах різних країн. 

Головне завдання вакханалії цього етапу – хоча б частково відвести вживання 

наркотиків з-під кримінального переслідування, хоч раз, хоч в якийсь історичний момент, 

який стане переламним у цій грі. 

Після того, як представлений прецедент легітимізується, з’являється можливість рухати 

Вікно Овертона з території можливого до області раціонального, цей період названо «так і 

треба». На ньому завершується дроблення єдиної проблеми. Тепер науковці висувають 

ідею, що «Бажання вживати наркотики закладено генетично, це в природі людини» 

У суспільній свідомості штучно створюється «поле бою» за проблему. На крайніх 

флангах розміщують лякалки – спеціальним чином з’являються радикальні прихильники і 

радикальні суперники вживання наркотиків. В таких умовах знову починають працювати 

ЗМІ, що розказують про радикалів, які хочуть вживати наркотики вільно, в будь-якій 

кількості і в будь-якому місці, і «радикалів-фашистів», які хочуть палити наркоманів, 

євреїв, афроамериканців. Цим самим ЗМІ підштовхують людину прийняти центристську 

позицію. 

«Вчені» і журналісти на цьому етапі доводять, що людство впродовж усієї своєї історії 

час від часу шукає можливості задовільняти свої потреби легким і доступним способом, і 

це нормально. Тепер тему вживання наркотиків можна переводити з області 

раціонального до категорії популярного. Вікно Овертона рухається далі. 

Для популяризації тема вживання наркотиків підтримується поп-контентом, 

порівнюється з історичними та міфологічними особистостями, а по можливості і з 

сучасними медіаперсонами. Хвороба слабкої волі масово проникає до новин і токшоу. 

Вживання наркотиків розповсюджують у кіно широкого прокату, у текстах пісень і 

відеокліпах. 

На цьому етапі тему наркотиків виводять у ТОП, і вона починає автономно 

самовідтворюватись у масмедіа, шоу-бізнесі та політиці. 



51 

 

Для виправдання прихильників легалізації наркотиків створюють злочинцям 

позитивний образ за допомогою не сполучених зі злочином характеристик. 

До п’ятого етапу руху Вікна Овертона з назвою «Ми тут влада» переходять, коли тема 

розігріта до можливості перевести її з категорії популярного до сфери актуальної 

політики. 

Розпочинається підготовка законодавчої бази. Лобістські угруповання у владі 

консолідуються і виходять з тіні. Публікуються соціологічні опитування, які нібито 

підтверджують високий відсоток прихильників легалізації наркотиків. Політики 

починають висловлюватися на тему законодавчого закріплення цієї теми. У суспільну 

свідомість вводять нову догму – «заборона вживати наркотики заборонена». 

Це певна форма лібералізму – толерантність як заборона на табу, заборона на 

виправлення і заборона на попередження згубних для суспільства відхилень. 

Під час останнього етапу руху Вікна з категорії «популярне» в «актуальну політику» 

суспільство вже «зламане». Найбільш здорова його частина ще якось буде чинити опір 

законодавчому закріпленню ще недавно немислимих речей. Але в цілому суспільство вже 

погодилося зі своєю поразкою. 

Прийнято закони, змінені норми людського існування, що неминуче докотиться до 

шкіл і дитячих садків та може призвсти до відповідних наслідків.  

Сучасна Європа вже легалізує інцест, дитячу евтаназію та вживання наркотиків. 

Американський мільярдер Натан Ротшильд свого часу говорив: «Хто володіє 

інформацією – той володіє світом».  

Одним з найпотужніших видів зброї у сучасному світі є ЗМІ, через які втілюються 

маніпулятивні технології суспільною свідомістю, у тому числі й легалізація будь-яких 

абсурдних ідей за технологією Джозефа Овертона.  

Дослідження теорії «Вікон Овертона» показує результативність застосування цієї 

технологіїї для маніпулювання суспільною свідомістю. Тому оприлюднення в ЗМІ 

технологій та справжніх намірів маніпуляторів дозволить ефективніше забезпечити 

інформаційну безпеку як окремої особи, так і суспільства й дерожави вцілому.  
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Психолого-правові аспекти захисту духовної безпеки України 
 

Вважається, що інформаційне право в Україні – відносно нова галузь правової науки. 

Але інформаційні права і свободи проголошені Загальною декларацією прав людини і 

затверджені Генеральною Асамблеєю ООН понад 70 років тому - 10 грудня 1948 року. 

Інформація як об’єкт правовідносин з того часу увійшла до міжнародного права. Ця 

обставина важлива в сьогоднішніх умовах проведення гібридної війни, в результаті чого 

такі права цинічно порушуються, критичною стала духовність особи, нематеріальний світ, 

який значною мірою сьогодні належить моралі, духовності, релігії та церкві. І потрібно 

визнати, що в умовах гібридної війни поки-що успішніше цей фактор використовують 

вороги України, створюючи внутрішню напругу, грубо порушуючи ними ж підписані 

норми міжнародного права[1]. 

До інститутів інформаційного права, що регулюють відносини, пов’язані із обігом 

інформації відкритого характеру належить інститут масової інформації (ЗМІ), які разом із 

політичними партіями і громадськими організаціями несуть відповідальність за стан 

інформаційної безпеки.  Сьогодні, як стверджує академік Національної академії правових 

наук України Олександр Костенко, набуло поширення в Україні кризові явища корупції, 

сепаратизму, псевдопатріотизму та інших соціальних патологій, які є проявами соціопатії 

особи на практиці і в реальному житті у формі радикалізму, агресії, атрофії національних 

почуттів та відповідальності за власні вчинки.  Він зробив правильний висновок із нашої 

дійсності, що не можливо забезпечити права людини за межами правопорядку та 

національної безпеки. Соціальні явища існують по законах природи. «Для всього сущого 

Природа є Вищим Законодавцем. Діє принцип соціального натуралізму. Існує три 

субстанції природи – фізична, біологічна і соціальна. Воля і свідомість людей мають 

узгоджуватись із законами соціальної природи. Ця неузгодженість продукує комплекс 

своєволія та ілюзій, що робить людину соціопатичною особою із сукупністю негативних 

якостей, схильністю до різних злочинів, корупції»[2]. Засоби протидії соціопатизації та 

соціомаргінальності покликані розробити наша соціологічна, юридична та богословська 

науки. Адже, «основна місія релігії, зокрема християнства, - це протидія людському 

свавіллю і небезпечним ілюзіям заради збереження суспільного життя людей на Землі. 

Для того щоб люди нормально жили, вони мають узгоджувати свою волю і свідомість із 

Законами Божими»[2]. Нам потрібен україноцентричний світогляд. О.Костенко вдало 

називає джерелом загроз для національної безпеки України соціопатизацію (соціопатію) 

населення та особи, тобто зниження загальної і правової культури.  

Гібридна війна, що ведеться проти  України останніми роками, принесла нам великі 

руйнівні наслідки і втрати. Сьогодні вона  вийшла на новий, більш високий рівень і тепер 

уже реально загрожує всій національній безпеці та територіальній цілісності молодої 

української держави. Які передумови цьому сприяли, і які шляхи виходу із цього 

становища існують належить ще дослідити й дати на ці питання вичерпну відповідь за 

кожним напрямком досліджень окремо нашим вченим-правникам, в першу чергу 

кримінального права. В останні роки загострилися протиріччя між державою та владою. 

Як стверджував один митрополіт, під час революційного піднесення цілились у владу, а 

попали у державу. 
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Виходячи з вищевикладеного, назріла гостра необхідність законодавчого вирішення 

проблем забезпечення інформаційних прав і свобод в умовах сучасної гібридної війни 

шляхом внесення відповідних змін та доповнень до чинних законів, спрямованих на 

урегулювання конфліктів на інформаційному та релігійному ґрунті, а також дотримання 

чинних законодавчих актів. Окрім цього, має гарантовано виконуватись працівниками 

ЗМІ та іншими відповідальними особами загальне правило, що особа може 

використовувати об’єкт права інтелектуальної власності, яке їй належить на власний 

розсуд за умови, що його використання не повинно завдавати шкоди правам, свободам та 

гідності громадянам й інтересам суспільству. ЗМІ в Україні всі роки незалежності грали 

вирішальну роль у формуванні громадської думки, у т. ч. маніпулюванні свідомістю та 

поведінкою співгромадян України, часто налаштовуючи одних проти інших, спрямовуючи 

і супроводжуючи небезпечні суспільно-політичні процеси. Окремі її представники також 

включилися в боротьбу за реальну владу з меркантильними, споживацькими інтересами. 

Наявність кризових явищ у суспільстві часто активізує радикальні процеси в релігійному 

середовищі. На сучасному етапі ми спостерігаємо ситуацію, коли релігійні суперечності є 

одним із факторів ескалації збройних конфліктів та є «полем діяльності»  спецслужб 

іноземних держав та їх клерикальних центрів.  

Для сучасної епохи найбільш характерною її ознакою є третя з часу виникнення 

людства інформаційна революція. Якщо перша полягала в поширенні писемності, основна 

заслуга у чому для християнства належить святим Кирилу і Мефодію. Друга інформаційна 

революція дала світу друкарство, а третя пов’язана зі створенням комп’ютера, 

упровадженням у всі сфери життєдіяльності інформаційних технологій. Перетворення 

набули глобальних масштабів і стали  визначальним чинником переходу від 

індустріального до інформаційного суспільства, головною характеристикою якого є 

принципово новий суспільний порядок, коли найважливішим ресурсом стає інформація.  

Фахівці стверджують, що крім революцій сьогодні на нашій планеті триває Четверта 

світова війна – інформаційна,  яка бере відлік з 1991 року – часу завершення «холодної 

війни» і переходу її в нову стадію-інформаційну. Офіційно її ніхто не оголошував. У 

цьому її відмінність від Першої (1914-1918 рр.), Другої (1939-1945 рр.) і навіть «холодної 

війни», яку іноді називають Третьою (1946-1991 рр.)[3].  

Сподвижник гетьмана Скоропадського В'ячеслав Липинський заповідав : «Націю ніхто 

не створить окрім нас. Патріотами повинні бути всі громадяни, що проживають на даній 

території, незалежно від походження, національності, віросповідування»[4].  

Все це становить сьогоднішні передумови, які визначають характер і напрями 

інформаційної війни, що ведеться в сучасних умовах між різними політичними силами, 

які існують в Україні, широко залучаючи весь арсенал психологічних засобів.     Ера 

масового атеїзму в Україні відійшла в минуле, на зміну йому прийшло духовне 

відродження. Сучасне українське законодавство створює  необхідні умови і надає широке 

поле діяльності церкві. Справа за церквою, наскільки вона ці умови зможе  використати. 

Такі гарантії забезпечують Конституція України (1996р.), Закон України «Про свободу 

совісті та релігійні організації» (1991р.), Указ Президента України «Про заходи щодо 

повернення релігійним організаціям культового майна (1992р.) тощо, які відновили 

конституційні засади регулювання державно-церковних і міжконфесійних відносин в 

Україні, актуалізували роль церковних організацій в суспільному житті.    

Українська держава є секулярною інституцією, нейтральною щодо різних релігій та 

вірувань. Держава гарантує особі свободу совісті, віросповідування, але нормативно не 

закріплює, які релігійні організації вважаються деструктивними. Тому маємо 

орієнтуватись і розраховувати на власні сили, опиратись на свідомість, активність, 

мудрість християн, відстоювати наші християнські ідеї, примножувати їх, створювати 

сучасне християнське інформаційне середовище і суспільство. Це наше історичне 

покликання, сам Бог нам послав незалежність, створивши необхідні для цього передумови 

і це відбувається в контексті світових тенденцій щодо відтворення традицій попередніх 
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мудрих християнських поколінь, які про сьогоднішні умови споконвічно лише мріяли. 

Необхідно підняти катастрофічно низький рівень релігійної інформованості в нашій 

країні. Камінний будинок будується із міцного каменю, а християнське суспільство – із 

справжніх християн, яких нам всім, передусім православним, належить ще виростити на 

своїй землі, і виховати на власному прикладі відданості ідеалам християнства, уміння 

втілювати їх в реальне життя, а не лише декларувати.  

Отже, співвідношення інформаційної та духовної безпеки України в сучасних умовах 

знаходиться в прямій залежності від суспільно-політичних, криміногенних чинників, 

ризиків, викликів та загроз, що виникають на шляху державотворення.   
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Історичні аспекти інформаційної боротьби 

Існуючі принципи підготовки Збройних Сил України до оборони держави, а також 

визначені Верховною Радою України та Президентом України засади національної і 

воєнної безпеки визначають пріоритетним забезпечення інформаційної безпеки України у 

воєнній сфері [1, 2]. Аналіз досвіду передових країн світу показав, що таке завдання зараз 

вирішується за допомогою стратегічних комунікацій.  

Метою даної роботи є аналіз історичних аспектів інформаційної боротьби в 

контексті формування наративів стратегічних комунікацій (інформаційних компаній) на 

державному рівні. 

В загальному плані в інформаційній боротьбі (ІБ) можливо розглядати 4 площини 

інформаційної зброї (інформаційно-психологічного впливу – ІПсВ): 

1. Концептуально-методологічна; 

2. Хронологічна (історична); 

3. Фактологічна зброя; 

4. Лінгвістична зброя. 

Якщо останні дві складові достатньо детально вивчаються у відповідних навчальних 

закладах, то окремий розгляд та вивчення перших двох ще є проблемним. 

Сучасний аналіз інформаційних кампаній кінця 20 ст. – початку 21 ст. доводить, що 

основні, найбільш значущі історичні події (періоди) світової, вітчизняної історії, а також 

історії країн, що межують з Україною, набувають значення об'єктів ІПсВ. Відповідно, 

ключовий зміст деяких сучасних «історичних концепцій» набуває якості наративів 

стратегічних комунікацій і суттєво впливає на мету, завдання і зміст ІБ у воєнній сфері.  

Історична наука (як політика, що повернута у минуле) є однією з основ формування 

сучасної інформаційної картини світу, тобто фальсифікація історії може визначати 

критичне викривлення цієї інформаційної картини, набуває якості ефективного засобу 

забезпечення інформаційного балансу чи переваги [3]. 

Основною цільовою аудиторією ІПсВ в цьому випадку є усе населення країни та 

навіть світова спільнота (з диференційованим поділом за державними, регіональними, 

етнічними, конфесійними, віковими критеріями тощо) та відповідні політичні 

(інтелектуальні, конфесійні тощо) еліти з активним залученням історичної наукової 

спільноти. 

В контексті історичних аспектів інформаційного протиборства у якості мети та 

основних завдань стратегічних комунікацій можна вважати: 

формування уявлень правлячих кіл та національних еліт визначених країн у 

напрямах, що сприятиме реалізації інформаційних завдань суб'єктів ІПсВ; 

консолідація населення власної та дружніх / нейтральних країн навколо реальних чи 

уявних історичних концепцій (пан-ідей) розвитку світу, та навпаки внесення розколу між 

країнами, народами, етнічними групами тощо на основі подання у деструктивному 

контексті їх спільної історії, актуалізації застарілих проблем, які вже були практично 

вирішені минулими поколіннями; 

формування у інтелектуальних еліт та населення визначених країн стану 

світоглядного хаосу, комплексу меншовартості, відсутності перспектив власних країн / 

союзів, що перешкоджатиме розробці адекватної політики, сприятиме зниження 

пасіонарності, введенню у стан емоційного згоряння, фрагментації об'єктів впливу тощо. 

Навіщо це фахівцю інформаційної боротьби? Моніторинг інформаційного простору, 

виявлення деструктивних інформаційних впливів, у тому числі шляхом фальсифікації 

історії, що сприяє створенню та поширенню відповідних пан-ідей, які стають 
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фундаментальними наративами стратегічних комунікацій, аналіз змагання цих пан-ідей в 

інформаційному просторі є одним із завдань ІБ.  

Великі обсяги інформації, у тому числі деструктивного контенту, дезінформації на 

фоні потужного інформаційного шуму ускладнюють завдання моніторингу 

інформаційного простору, виявлення та оперативного аналізу інформаційних акцій 

(операцій), їх мети, завдань, основних наративів та можливих наслідків.  

В цьому контексті фахівцю у галузі інформаційної безпеки важливо мати можливість 

«піднятись» над поточною ситуацією, проаналізувати її в контексті довготривалих 

інтересів держав, у тому числі і в історичному контексті. Знання основних типів, видів, 

методів та прийомів фальсифікації історії, здатність до виявлення елементів фальсифікації 

історичних подій надає йому можливість "піднятись над інформаційним фоном", 

відокремити достовірну інформацію від дезінформації, підвищити ефективність 

моніторингу інформаційного простору та достовірність воєнно-політичного 

прогнозування в інтересах ІБ. 

Висновки: 

Концентрований (ключовий зміст) деяких «історичних концепцій (пан-ідей) набуває якості 

наративів стратегічних комунікацій (інформаційних компаній) на державному рівні і може 

суттєво впливати на мету, завдання і зміст ІБ у воєнній сфері. 

2. Проведений аналіз історичних аспектів ІБ визначає доцільність впровадження 

нової навчальної дисципліни «Геополітичні та історичні аспекти інформаційно-

психологічного протиборства», метою якої передбачається надання курсантам знань та їх 

практичного застосування щодо: 

геополітичних аспектів інформаційної боротьби (геополітичне протиборство як 

основний чинник формування мети та завдань інформаційно-психологічного 

протиборства; геополітичні ознаки інформаційного впливу; основні геополітичні наративи 

інформаційної боротьби з їх «проекцією» на завдання та зміст ІПсВ на оперативному та 

тактичному рівнях); 

історичних аспектів інформаційної боротьби (основні типи, види, методи та прийоми 

фальсифікації історії; основні шляхи виявлення елементів фальсифікації історичних подій; 

основні напрями фальсифікації світової та вітчизняної історії, що визначали (визначають) 

стратегічні наративи психологічного протиборства), основні шляхи відродження дійсної 

вітчизняної історії як чинника інформаційної безпеки України. 
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Проблеми життєдіяльності інформаційної сфери 

 

Протягом останніх декількох десятиліть кількість інформації, щодня обрушується 

на середньостатистичну людину, різко зросла. Тепер уже складно уявити собі індивіда, що 

не має мобільний телефон або живе без телевізора і мережі Інтернет. Інформаційне 

середовище, в якому перебуває людина, впливає на нього постійно, з кожною прочитаною 

новиною або побаченим відео, але в цьому і криється головна небезпека нашого 

інформаційного суспільства. Якість інформації та її достовірність тепер ставиться під 

сумнів, так як, по суті, надаються відомості які є потужним засобом маніпулятивного 

впливу на особистість. 

Метою даного дослідження є аналіз проблем інформаційно-психологічної і 

духовної безпеки та пошук вирішення цих проблем. 

Розгляд проблеми безпеки особистості, суспільства і держави в історичній динаміці 

виявляє очевидну залежність від панівних культурних норм і правил, у тому числі – так 

званих неписаних правил. Як приклад можна послатися на опис «феномена Вертера». 

Даний феномен полягає в почастішанні числа самогубств безпосередньо після 

оприлюдненої в ЗМІ інформації про самогубство, і особливо про його деталі; при цьому 

статистично значимо збігаються окремі соціально-демографічні та / або психологічні 

параметри самовбивці та його вільних або невільних послідовників, а також обставини 

самогубства, що і дозволяє дослідникам говорити про опосередковану каузальну 

залежность. 

Перебування в групі і групове спілкування сприяє підвищенню видової, особистої і 

корпоративної безпеки. У багатьох сферах діяльності, особливо політичної та духовної, 

меншість населення / популяції / етносу / професіоналів і т.п. вносить корекцію в прийняті 

товариством рішення. Переслідуючи свої специфічні цілі, меншість впливає на 

формування більшістю думки, диспозиції, прийняті рішення тощо, однак це має місце при 

такій організації суспільного життя, коли для меншин, принаймні, забезпечена фізична 

безпека. 

Ефективність інформаційного впливу залежить від установок аудиторії, і, зокрема, 

від міри прийнятої в суспільстві ступеня довіри до інформації, поширюваної ЗМІ, за 

допомогою чуток і т.д. Прийнято розрізняти навіюваних і критичних суб'єктів 

інформаційного впливу. Перші на відміну від других легко піддаються впливу, з довірою 

ставляться до різноманітних інформаційних повідомлень. При цьому певне значення має 

джерело навіяного впливу: наприклад, багато суб'єктів довірливі до чуток і одночасно 

дуже критичні до переданої за допомогою мас-медіа інформації, чи навпаки. 

Критичні суб'єкти в більшій мірі, ніж навіювані, схильні аналізувати сприйняту 

інформацію, оцінювати ступінь її достовірності, порівнювати з інформацією, отриманою з 

інших джерел, протидіяти і протистояти стресогенним характером такої інформації і т.п. 

Більш того, вони володіють відповідними навичками та вміннями. Треба зауважити, що 

подібні навички і вміння розвиваються, їх можна досить ефективно формувати. Не 

випадково навчання елементам критичного мислення досить розвинене в США і в країнах 

демократичного табору. 

У той же час, згідно із загальною думкою, в авторитарних суспільствах, в тому 

числі і в посттоталітарних, навички критичного оцінювання інформації сформовані в 

меншій мірі, і громадяни таких держав часто виявляють велику навіюваність. 

mailto:arperartem@gmail.com


58 

 

Таким чином, параметр сугестивності / критичності є одним з ключових в оцінці 

перспективності і передбачуваної успішності інформаційних проектів, в тому числі 

рекламних, маніпулятивних і ін. В силу цього досить поширені маючи на меті зниження 

порога критичності індивідуума, суспільства або групи які мають намір суґестивного 

впливу на підсвідомі процеси , на емоційно-вольову сферу, на самооцінку, на масовидні і 

групові процеси і т.п .. 

Оцінки загроз інформаційного забезпечення повинні грунтуватися на вимірі 

параметрів довіри до сприйманої інформації, зацікавленості в отриманні її, актуальності 

інформації, її повноти, зрозумілості способу подання інформації, співвіднесення її з 

раніше переданими офіційними інформаційними блоками. Методи ці можуть бути як 

прямими, так і непрямими. 

Інший необхідний шлях зниження якості і кількості інформаційних загроз полягає 

в психологічному вивченні можливих джерел і медіаторів таких загроз - вивчення з метою 

вироблення заходів психологічного впливу на них. Цільовими групами є, наприклад, 

комп'ютерні хакери. Сучасне суспільство надає перевагу витрачати значні кошти на 

усунення наслідків їх злочинних дій, але не на вивчення особливостей їх поведінки для 

потенційного зниження шкідливих загроз, що наносяться хакерами. Слід висловити 

припущення, що подібна постановка питання є перверсивною і потребує корекції. Під 

останньою слід розуміти необхідність дослідження поведінки хакерів з метою психолого-

педагогічного впливу, наприклад, на їх особистісно-мотиваційні характеристики і 

морально-етичну сферу. 
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Інтернет тролінг в інформаційних діях 

 

Третє тисячоліття визначається стрімким глобальним розвитком комп‘ютерних 

інформаційних технологій, засобів електронної телекомунікації, масовим впровадженням 

їх у всі сфери суспільної діяльності. Сьогодні найбільш перспективною технологічною 

платформою для подальшого розвитку інфраструктур масової інформації та комунікації – 

як на глобальному, так і на локальному рівнях – вважається саме Інтернет і пов’язані з 

ним нові види медіа-сервісів. Уже сьогодні всесвітня мережа є інтегральною складовою 

більшості аспектів людського життя, але завдяки розповсюдженню та вдосконаленню ІКТ 

її вплив на глобальний політичний, економічний, гуманітарний розвиток продовжує 

швидко зростати.  

Інформаційні війни, медіа-тероризм стали породженням інформаційної глобалізації та 

все більше викликають тривогу і занепокоєння і потребують детального з’ясування їх 

можливих наслідків. 

Разом із масовою комп’ютеризацією та поширенням мережі Інтернет по всьому 

світові з’явилися значні можливості впливати на психологію користувачів, до того ж мова 

йде про вплив як свідомий, так і підсвідомий, або неусвідомлений. Під психологічною 

маніпуляцією слід розуміти прийоми, засновані на психологічному впливові на 

співрозмовника з метою ввести його в стан роздратування, зіграти на його почуттях 

самолюбства, сорому, використати прояви й інші тонкі особливості психіки людини. 

Одним із найяскравіших проявів психологічної маніпуляції в Інтернеті є тролінг – 

відносно нове поняття у інтернет-термінології. Це написання в інтернет-мережі (на 

форумах, у групах новин тощо) провокаційних повідомлень з метою викликати флейм, 

конфлікти між учасниками, беззмістовну розмову, образи і т.п. Під флеймом (з англ. flame 

– вогонь, полум’я) слід розуміти обмін повідомленнями на форумах і в чатах у формі 

словесної війни, яка нерідко втрачає відношення до первинної причини дискусії. 

Відповідно людину, яка розміщує грубі і провокаційні за змістом повідомлення в 

Інтернеті, називають тролем.  

Головною ціллю тролінгу є внесення в суспільство розладу, хаосу. Провокаційні, 

інколи гумористичного, іронічно-саркастичного характеру повідомлення троля направлені 

на 58 залучення інших інтернет-користувачів до безкорисної конфронтації. Чим більше 

реагує віртуальне суспільство, тим більша можливість тролінгу з боку ініціатора, оскільки 

увага інших стверджує його впевненість у тому, що його дії досягають поставленої мети – 

викликати хаос. Такий штучно створений хаос може трансформуватися у одну з двох 

стадій: стадія втрати контролю і стадія умілого прихованого використання хаосу його 

творцем з маніпулятивними цілями. При втраті контролю над хаосом може відбутися або 

його розпалювання, або затухання. Керований хаос може мати такий вигляд: один із 

модераторів форуму стає тролем, піднявши дискусійну тему. Він навмисно демонструє 

свою віртуальну позицію (яка, до речі, може бути вигаданою і різнитися із реальною), 

гостро протилежну колективній думці більшості. Ця більшість при прочитанні такого 

повідомлення обурюється і масово йде у наступ, щоб відстояти свою позицію, а тролеві 

саме це й потрібно: наплив користувачів, підвищення рейтингу відвідуваності, 

"оживлення" форуму. 

Варто наголосити, що явище тролінгу є ефективним засобом та механізмом впливу 

на активність аудиторії. Тролінг є популярним   засобом      застосування в політиці для 
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зміни певних реакцій аудиторії на політичні     матеріали в інтернет-виданнях та на 

новинних ресурсах. 

Стрімкі темпи розвитку тролінгу в комунікативному просторі мережі інтернет 

дають змогу говорити про тролінг як про потужний вид комунікації. У даний час до сфер 

розповсюдження тролінгу належить не лише комунікативний простір мережі інтернет, а й 

політична та рекламна комунікація. 

Тролінг може бути емоційний – непланований   (виникає   раптово   під   час 

дискусії, або ж це лише коментування    на   форумах чи в соціальних мережах), 

планований (використовується для того, щоб заподіяти комусь шкоду) і детально 

планований (застосовують як інструмент впливу). 

 У джерелах, присвячених аналізу тролінгу, можна виокремити такі поняття як 

мережевий тролінг та Інтернет-тролінг. Д. Семенов визначає мережевий тролінг як 

розробку завідомо провокаційних повідомлень з метою викликати конфлікти між 

учасниками мережевого співтовариства, «хвилю правок» (активне цілеспрямоване 

вмішування в текст повідомлень у контексті пропаганди та нав'язування власної позиції). 

Важливо зазначити, що тролі використовують достатньо великий спектр засобів: від 

примітивного розміщення образливих повідомлень до плідної цілеспрямованої роботи в 

команді собі подібних з метою внесення хаосу до вибраного ними сайту чи форуму як 

жертви [4, с.135]. 

Інтернет-тролінг це явище, що розпочинається з певного жарту, сатири, розіграшу, 

прямолінійних висловлювань (тролінг-атак), метою якого є знищення обраної конференції 

або групи, або доведення певної конкретної людини до нервового зриву. 

Отже, тролінг – це своєрідне, здебільшого агресивне, самовираження особистості, з 

метою введення всеохоплюючого хаосу та утвердження власної самооцінки принижуючи 

інших. На сьогодні тролінг став одним із провідних методів психологічної маніпуляції, 

конфліктів та наклепів, як в повсякденному житті так і в політиці, бізнесі та інших сферах 

життєдіяльності. 

Тож, як бачимо, явище тролінгу в інтернет-мережі досить поширене і його легко 

відстежити навіть простому користувачеві Інтернету. Проте дуже важко відстежити чіткі 

межі між свідомою, навмисною маніпуляцією та випадковою і несвідомою. 
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Особливості математичного моделювання інформаційно-комунікаційних процесів 

при формуванні натовпу 

Дослідження психології натовпу обумовлена необхідністю виявлення інформаційно-

психологічного впливу як на масову свідомість, так і на безпосередніх осіб, які 

перебувають у натовпі. У зв’язку з цим натовп перебуває в інформаційній системі, у якій 

циркулює інформація, яка впливає на масову свідомість людей у натовпі. За допомогою 

цього можна спровокувати учасників натовпу на непідконтрольні дії, що загрожують 

національній безпеці України та призводить до деструктивних дій. Важливим елементом 

дослідження поведінки натовпу є не тільки визначення концепції його деструктивних дій, 

але й дослідження його соціальних особливостей на основі вираження емоцій, 

зацікавленості та об’єднання учасників натовпу заздалегідь відомим приводом. 

Тому для забезпечення соціальної, політичної, національної стабільності та збереження 

атрибутів державної безпеки доцільно контролювати можливий порив натовпу у різний 

період часу. Для цього пропонується розробити математичну модель моніторингу 

інформаційно-комунікаційних процесів при формуванні натовпу. Дана модель дозволяє 

реалізувати різні ситуації, які оцінені користувачем та видає можливий перебіг подій 

функціонування натовпу.  

Метою даної роботи є розробка математичної моделі для прогнозування 

інформаційно-комунікаційних процесів під час формування натовпу. 

Поведінку складного об’єкта в процесі виконання ним своїх функцій часто можна 

представити у вигляді випадкового процесу зміни його станів Sі, ni ,1 . При цьому 

спостерігається така властивість: імовірність переходу системи з одного стану в інший 

залежить тільки від теперішнього стану і не залежить від того, як розвивався процес зміни 

станів системи у минулому. Для оцінки ймовірності можливих станів таких систем 

доцільно застосовувати математичне моделювання на основі апарату Марківських 

випадкових процесів. Випадковий процес називається Марківським, якщо його поведінка 

в майбутньому визначається тільки теперішнім станом і не залежить від того, коли і яким 

чином система перейшла в цей стан. 

Для цього пропонується побудувати граф представлення станів процесу формування 

натовпу. Вибираємо основні стани, при яких можливе формування натовпу: стан 

занепокоєння особистості кожного індивіда, самовільний прихід людей (стан хаотичного 

натовпу), конвенціональний стан натовпу, стан експресивного збудження. За допомогою 

графа представлення станів можна дізнатися, чи можливий перехід процесу із одного 

стану в інший. Тут ключовим елементом є імовірність переходу процесу із одного стану в 

інший. Для цього будується матриця перехідних імовірностей.  

Виходячи із положення однорідних дискретних ланцюгів Маркова – можна сказати, що 

перехід із наступного стану у попередній неможливий, то сума перехідних імовірностей 

ijP  буде рівна 1.  
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Для більш детального дослідження перебування натовпу у стані визначають кроки, за 

яких здійснюється зміна станів: 

𝑃𝑗(𝑘) = ∑ 𝑃𝑖(𝑘 − 1) ∗ 𝑃𝑖𝑗𝑖 ,      де k – номер кроку. 

Це дозволяє визначити імовірність перебування процесу у j-стані після k-го кроку.  

Для моделювання поведінки натовпу необхідно визначити значення випадкової 

величини. Основними показниками визначення випадкової величини є: почуття 

анонімності, вплив на свідомість через ЗМІ, щільність натовпу, кількість присутніх людей, 

аморфна однорідність людей у натовпі, вплив лідера, безперервна агітаційна ідеологія, 

ілюзія, спільна ідея до боротьби, психологічний стан натовпу. Відповідно, певній 

випадковій величині присвоюється значення імовірності, що дає можливість визначити, 

яка випадкова величина є найбільш імовірною.  

Математичне сподівання випадкової величини M(X) – це сума добутку імовірності 

випадкової величини 𝑝𝑖, на значення випадкової величини 𝑥𝑖. 

M(X)=∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑥𝑖𝑖  

Дисперсія випадкової величини D(X) – це відхилення самої випадкової величини від 

математичного сподівання. 

D(X)=∑ (𝑥𝑖 −𝑀(𝑥))2 ∗ 𝑝𝑖𝑖  

Середнє квадратичне відхилення Ϭ(X) – це квадратний корінь від дисперсії. 

Ϭ(X)=√𝐷(𝑋) 

Важливими показниками моделювання процесу формування натовпу є значення 

достовірності та точності реалізації імітаційної моделі. Дані показники із заданою 

точністю показують наскільки можливий перебіг процесу в залежності від кількості 

реалізацій імітаційної моделі. Значення достовірності вказує чи можлива подія взагалі 

𝑡𝛼 = Φ−1(
𝛼

2
), де α - аргумент функції Лапласа 

Точність реалізації імітаційної моделі це відношення дисперсії випадкової величини від 

добутку кількості реалізації імітаційної моделі на достовірність. 

𝜀 =
𝜎𝛼

√𝑁 ∗ 𝑡𝛼
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Метою даної роботи є аналіз публікацій у періодичних виданнях, вивчення 

аналітичних матеріалів та досліджень українських науковців щодо історичних передумов 

подій на Кримському півострові у 2014 р.  

Під гаслами збереження соціально-культурних традицій та підтримання 

взаємовідносин із співвітчизниками, починаючи з 1993 р., здійснювувалося 

цілеспрямована інформаційна політика щодо формування антиукраїнської світоглядної 

позиції серед населення півострова. 

Починаючи з 1997 р. по 2006 р., на території півострова зафіксовано кілька 

потужних інформаційних кампаній, спрямованих, передусім, на дискредитацію 

зовнішньополітичного курсу України щодо вступу до Північноатлантичного Альянсу, 

ревізію історичних подій та, відповідно, перегляд кордонів нашої держави. 

Після невдалих спроб виходу АРК зі складу України у 1992, 1994 та 1995 рр., 

першою резонансною подією на півострові стали акції протесту, організовані 

громадським об’єднанням “Трудова Росія” і представниками Комуністичної партії 

України щодо проведення міжнародних навчань “Sea Breeze-1997” у Донузлаві.  

Антинатівська інформаційно-пропагандистська кампанія, розгорнута 

проросійськими силами Криму за підтримки суспільно-політичних і партійних організацій 

Росії, проводилась із застосуванням класичних форм і методів, притаманних заходам 

подібного спрямування: дезінформація, фальсифікація та перекручення фактів з метою 

формування негативного іміджу України на міжнародній арені, унеможливлення 

отримання Україною фінансової допомоги для реформування та розвитку морської 

компоненти Збройних Сил і зриву заходів щодо підвищення рівня підготовки української 

армії.  

Слід зауважити, що на сторінках кримської преси в цей період часу також 

містилися провокаційні матеріали, спрямовані проти країн Альянсу і України. Добре 

зрежисована у Кремлі інформаційно-пропагандистська кампанія виявилася вдалим 

супроводженням заходів, спрямованих на зрив бойової підготовки збройних сил.  

В агітаційних матеріалах, виконаних у кращих традиціях комуністичної 

пропаганди, роз’яснювалося, що ця політична акція проводиться як протест проти 

окупації Севастополя Україною, а також проти майбутнього вступу України в 

Північноатлантичний Альянс і ратифікації Договору між Україною і Росією.  

До конфлікту навколо острова Коса Тузла – спадку, що залишився після розпаду 

СРСР через низку невирішених питань щодо демаркації та делімітизації кордонів двох 

держав і експлуатації Керченської затоки, залишалось чотири роки… 

Українсько-російський конфлікт на острові Коса Тузла належить до недостатньо 

вивчених проблемних питань новітньої історії України. Історіографія цієї проблематики 

представлена окремими науковими студіями, але відсутні грунтовні дослідження щодо 

інформаційно-пропагандистської діяльності Російської Федерації у згаданий період часу.  

Після низки політико-дипломатичних консультацій, рішучих виступів українських 

парламентаріїв та відповідних заходів зі сторони Міністерства оборони України, відбулася 

зустріч тодішнього Президента України Л. Кучми, який перервав свій візит до Бразилії, та 

Президента Російської Федерації В. Путіна, й конфлікт було вичерпано. Але ще багато 

років поспіль із російської сторони лунали думки про зраду національних інтересів РФ та 

“здачу” острова Коса Тузла Україні. 

mailto:sharkov2007@ukr.net
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Аналіз публікацій у російських ЗМІ під час конфлікту на острові Коса Тузла дає 

змогу виявити сім основних напрямів щодо висвітлення конфлікту. Доведено, що у 

російських ЗМІ було розгорнуто інформаційно-пропагандистську кампанію проти 

незалежної Української держави. 

Перше. Нав’язування думки, що населення Кримського півострова є проросійськи 

налаштованим і підтримує російську політику. Прикладом є низка таких публікацій.  

“…Населення Керчі анітрохи не обурене будівництвом Росією дамби від Тамані до 

острова Тузла. Згідно з опитуваннями, мешканці міста навіть були б раді, якби після 

Тузли до Росії відійшла Керч та й весь Кримський півострів. Керчани вказують, що тоді в 

місті з’явиться гаряча вода і опалення. Почне краще працювати економіка і прийдуть 

інвестиції. Така думка городян дратує українських самостійників, що влаштовують 

протести”. 

Друге. Переконання населення РФ про готовність України розпочати війну. 

Передусім, про це свідчать заголовки статей у відомих ЗМІ: “Украина готова на любые 

действия”, “Кучма готовится к войне с Россией”. 

“У Севастополі штаб ЧФ українські націоналісти днями обліпили листівками із 

зверненням до російських військових від імені якоїсь “Координаційної ради Російської 

радикальної опозиції” не брати участь у можливій війні з Україною і повернути зброю в 

бік “кремлівських упирів”.  

“Жовтоблакитних прикордонників благословив “єпископ сімферопольський і 

кримський” Климент з самозваного київського “патріархату”. Біснувате націоналістичне 

угруповання УНА-УНСО заявило, що воно буде захищати Тузлу від Росії”. 

Третє. Активне використання фейкових повідомлень. 

“У неділю у Львові близько п’яти тисяч галичан влаштували антиросійську 

демонстрацію. Вони зажадали захистити “територіальну цілісність української держави і 

переглянути договір про перебування російського Чорноморського флоту в Криму”.  

“…У п’ятницю нацистське угрупування УНА-УНСО пікетувало посольство Росії в 

Києві, а її дочірня організація “Українське братство” провела акцію протесту біля 

російського консульства РФ у Львові”. 

“Во Львове националисты пикетировали российское консульство под лозунгами 

“Тузла – это Украина!” и “Москва, геть!”. 

“Украинские пограничники приготовили для россиян колючую проволоку, собак, 

резиновые пули. На подходе военные корабли...”. 

“На мітингу в Сімферополі перед будівлею кримського парламенту активісти 

Російської громади Криму, “Російського блоку” і комуністи зажадали від влади “передати 

Росії разом з островом Тузла весь Крим”.  

Четверте. Дискредитація керівництва Незалежної України. 

“…Лідер необандерівської фракції “Наша Україна” Віктор Ющенко заявив, що він 

відправив на острів Тузла в Керченській протоці своїх емісарів, які будуть інформувати 

його про будівництво дамби. Необандерівець планує потім розробити відповідні 

ініціативи і направити їх на розгляд Верховної Ради. Ющенко піддав критиці нинішній 

режим України за мовчання з приводу будівництва дамби, яка повинна з’єднати 

Таманський півострів з островом”. 

“Багато українських націоналістів радіють конфлікту через Тузлу. Вони 

сподіваються на зростання націоналізму в Україні і поразку Росії в цьому протистоянні. 

Російська демократична верхівка поки розраховує залагодити конфлікт за допомогою 

свого бездарного міністерства закордонних справ. Однак в Україні особливого сплеску 

любовних почуттів до незалежності поки не спостерігається” [68].  

“Леонід Кучма терміново перервав візит до Латинської Америки. Прилетівши на 

Тузлу з Бразилії на величезному білому вертольоті, особисто пробував на міцність 

прикордонні стовпи”. 

П’яте. Дискредитація керівництва АР Крим. 
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“Кримські квіслінги зі шкіри лізуть геть, щоб показати свою лояльність 

антиросійської влади в Києві. Маріонетковий прем’єр Куніцин відвідував Тузлу в 

камуфляжному маскараді. У Криму зараз гадають, які погони начепив цей самозваний 

“полководець”. Тим часом будівництво дамби триває. Це викликало гнів Верховної Ради 

України, яка прийняла резолюцію, що вимагає від Росії припинити будівництво. Росія не 

звертає увагу на метушню українських самостійників”. 

“У націоналістичній делегації перебував і заступник лідера незаконного меджлісу 

кримських татар Рефат Чубаров. Він – необраний депутат Верховної Ради за списками 

необандерівської фракції “Наша Україна”, яка надає всіляку підтримку меджлісу в його 

ворожнечі зі слов’янським населенням Криму. Чубаров заявив, що будівництво дамби в 

Керченській протоці – це “спроба недружнього тиску з боку Росії”.  

Шосте. Порівняння конфлікту з подіями на острові Даманський та формування 

думки про неможливість війни між братніми народами під гаслом “Другого Доманського 

не буде”. 

Разом з тим, у ЗМІ подається інформація про проведення навчань щодо знищення 

збройних формувань, які вторглися на територію Східного Криму і загрожують 

територіальній цілісності країни. При цьому з’являється інформація  про можливість 

бойових дій між Україною і Росією”. 

“На острові Тузла встановлені щити з такими написами: “Ви наближаєтеся до 

державного кордону суверенної України. Зупиніться! ”, “Наші народи не повинні 

ворогувати. Острів Тузла – українська територія!”, “Попереджаємо, ми будемо змушені 

застосувати законні заходи фізичного впливу!”, “Вимагаємо припинити провокацію і 

залишити територію України!” Ініціатива установки щитів належить українській 

прикордонній службі, яка оголосила загін прикордонників на Тузлі, розміщений в 

пансіонаті керченського порту, прикордонною заставою і проводить навчання, 

відпрацьовуючи силові варіанти проти робітників, що будують дамбу між Таманським 

півостровом і Тузлою”.  

“Понад 60 відсотків українців не хочуть воювати з Росією через дамби. Стільки ж 

впевнені, що проблема “вирішиться сама собою””. Серед пропонованих варіантів: “дамбу 

зруйнує перший шторм” і “потоне в виритому біля Тузли каналі”. Поки ж “на передовій” 

виявилося 30 сімей, що живуть на Косі. Їх права вирішила захистити Українська народна 

самооборона (УНСО). Вона влаштовує пікети в Києві і Львові біля російського посольства 

і генконсульства. Представники УНСО будують символічні дамби і виставляють плакати: 

“До розстрілу російських робітників українськими прикордонниками залишився один 

метр”. 

Сьоме. Переконання, що Північноатлантичний Альянс не надасть Україні 

необхідної допомоги. 

“Незалежна держава сприйняла будівництво дамби як посягання на свій 

суверенітет. Леонід Кучма, якого тоді вже Захід готував до ганебного догляду, пригрозив 

Росії звернутися за допомогою до НАТО. До звернення до Альянсу не дійшло, до того ж 

натівці не дуже підтримали незалежну державу. Навряд чи вони вступили б у військовий 

конфлікт з РФ через спірну територію”.  

Наступною подією у ланцюжку цілеспрямованого інформаційного пресингу стали 

події, пов’язані зі зривом навчань “Sea Breeze” в травні-червні 2006 року. 

Події набули розголосу, коли навесні 2006 р. американський корабель “Adventure”, 

завантажений військовою технікою, зайшов у Феодосійський морський порт. Російські 

пропагандисти знову витлумачили цей факт, як можливе розгортання військової бази 

НАТО в Криму. І коли Adventure зайшов у Феодосію і став розвантажуватися, обурені 

місцеві громадяни перекрили вихід з порту, щоб не допустити переміщення військової 

техніки на вулиці міста. 

Активну участь у зазначених подіях взяли формування козаків. Пізніше до них 

приєдналися члени партійних та громадських організацій, представники органів місцевого 
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самоврядування. Протестанти облаштували наметове містечко і розвішали плакати з 

закликом не допустити війська НАТО в місто. Члени комуністичної партії розташували 

штаб опору в місцях проживання американських військовослужбовців – у Феодосії та 

Алушті. 

Цікавим є виступ Костянтина Затуліна на мітингу, присвяченому десятій річниці 

феодосійських подій 2006 р. У своїй промові він стверджує, що “… поводом к народному 

возмущению весной – летом 2006 года стал произвол “оранжевих” украинских властей и 

их заокеанских хозяев, высадившихся на крымской земле для осуществления 

провокационных маневров “Си Бриз”. …Протест 2006 года был важной вехой на пути 

Крыма в Россию. Кому-то, может быть, кажется, что возвращение Крыма в Россию в 2014 

году было единичным актом. …Но мы знаем, что победа ковалась в борьбе все 23 года 

незаконного и несправедливого нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины”. 

Вищевикладені факти переконливо свідчать, що за підтримки проросійських 

громадсько-політичних організацій Криму Російською Федерацією на півострові були 

розгорнуті потужні інформаційно-пропагандистські кампанії з метою фальсифікації 

історичних фактів, ревізії історичних подій, формування негативної думки про 

керівництво і політичну еліту України, дискредитації української армії, країн-членів 

НАТО, створення усіляких перешкод підвищенню бойової підготовки українських 

військовиків.  

Упродовж зазначеного періоду часу на півострові також проводилися неофіційні 

“референдуми” щодо надання російській мові статусу державної, про братні народи, щодо 

вступу до НАТО тощо. 

 

 

 

 


