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1. Роз ви ток регі о нів в умо вах ста нов лення інфор ма цій ного 
сус піль ства і небез пеки нега тив них зару біж них впли вів

Гло бальне вхо дження циві лі за ції в інфор ма цій ний етап у соці аль ному 
вимірі про яв ля ється в удо ско на ленні струк тури націй і дер жав. Транс фор-
ма ція цієї струк тури здійс ню ється від по відно до роз витку інфор ма цій них 
про це сів нового сус піль ства. Ці про цеси спри я ють вдос ко на ленню інфор-
ма цій них обмі нів у соці аль них інфор ма цій них кому ні ка ціях, якіс ному 
напов ненню їх акту аль ною сус пільно зна чу щою інфор ма цією, необ хід ною 
для задо во лення всіх пот реб наці о наль ного роз витку, роз витку регі о нів, 
сис тем соці аль них струк тур на регі о наль ному і на всіх внут рі ш ньо ре гі о-
наль них рів нях їх функ ці о ну вання аж до задо во лення інфор ма цій них пот-
реб окре мих чле нів сус піль ства зокрема.

Отже, в умо вах роз витку інфор ма цій ного сус піль ства в під ви щенні 
ефек тив ності функ ці о ну вання його еле мен тів набу ває особ ли вого зна чення 
роз ви ток регі о наль ної інфор ма цій ної сис теми, орі єн то ва ної на забез пе-
чення жит тє ді яль ності пев ної соці аль ної струк тури і, в той самий час, від-
кри тої для зов ніш ніх інфор ма цій них обмі нів. У сучас них умо вах нерів но-
мір ності еко но міч ного і всіх інших сфер роз витку саме нова інфор ма ційна 
сис тема, базо вана на вико рис танні елект рон них інфор ма цій них тех но ло гій, 
стає осно вою про цесу вирів ню вання і роз витку регі о нів, удос ко на лення 
їх роз ме жу вання від по відно до функ ці о наль них особ ли вос тей. Регі о нальні 
соці альні струк тури роз ви ва ються в напрямі до ціліс них утво рень, основ-
ними еле мен тами яких є люди, їхні норми і зв’язки в межах соці аль ної 
спіль ності, для яких є харак тер ними такі сис те мот ворчі якості як мета, 
ієрар хія, керу вання, а також – межі керо ва нос ті 1.

Су часна ево лю ція регі о нів укра ї нсь кої дер жави пов’я зана з якісно 
новим рів нем їх роз витку від по відно до про явів гло баль них зако но мір нос-
тей утве р дження спе ци фіки інфор ма цій ного сус піль ства. Ці зако но мір ності 
пов’я зані насам пе ред із якісно новим роз вит ком інфор ма цій ної сис теми, 

1 Краткий словарь по социологии / под общ. ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапина; сост. 
Э. М. Коржева, Н. Ф. Наумова. Политиздат, 1989. С. 304–305.
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яка в руслі істо рич ної зако но мір ності під ви щує ефек тив ність сус піль ної 
орга ні за ції навколо про це сів людсь кої діяль ності, «струк ту ро ва ної і істо-
рично детер мі но ва ної у від но си нах вироб ництва, дос віду і вла ди» 2. За сво-
єю струк ту рою ця сис тема в основ ному має від по ві дати напря мам діяль-
ності, необ хід ної для від обра ження регі о наль них інте ресів у гар мо ній ній 
єдності з інте ресами загаль но дер жав ними, загаль но на ці о наль ними.

До не давна уяв лення про регі они Укра їни в масо вій сві до мості сприй ма-
лося в єдності з облас ним тери то рі ально-ад мі ніст ра тив ним поді лом, здійс-
не ним насам пе ред згідно з кри те рі ями ефек тив ності управ лінсь кої діяль-
ності на дер жав ному рівні, з пев ним ура ху ван ням істо рич них тра ди цій, 
пов’я за них із про це сом ство рення Укра ї нсь кої дер жави. Єдність регі о нів 
під три му ва лась уні тар ною управ лінсь кою вер ти каллю, що орга ні зо ву вала, 
коор ди ну вала еко но мічну й усю іншу діяль ність сус піль ства. Вся діяль-
ність у регі оні від по ві дала інфор ма цій ним про це сам регі о наль ного виміру 
із вклю чен ням загаль но ук ра їнсь ких інфор ма цій них обмі нів, в основ ному 
конт ро льо ва них влад ною вер ти каллю в тій мірі, в якій вони від по ві дали 
її інте ресам. Єдність регі о нів і коор ди на ція в еко но міч ній, полі тич ній, куль-
тур ній та інших фор мах діяль ності забез пе чу ва лась загаль но на ці о наль ною 
інфор ма цій ною осно вою існу вання і роз витку укра ї нсь кого сус піль ства 
з пев ною сво є рід ністю її регі о наль них скла до вих.

В умо вах гло баль них загаль но ци ві лі за цій них перет во рень, що на осно-
ві стрім кого роз витку здо бут ків нау ково-тех ніч ного про гресу від бу ва ються 
в сучас ному світі, про яви лися нові харак терні особ ли вості про цесу регі о-
наль ного роз витку в сучас ній Укра їні. Вони поро джу ють нову соці о куль-
турну реаль ність пос т c о ці а ліс тич ного сус піль ства.

У цій реаль ності, як і раніше в людсь кій істо рії, рушій ною силою соці о-
 куль тур них транс фор ма цій висту пає той еле мент куль тури, який на пев-
ний момент часу забез пе чує най більшу дина міку роз витку. Сьо годні таким 
еле мен том є інфор ма ційна сфера, яка на базі елект рон них інфор ма цій них 
тех но ло гій, поши рення новіт ніх засо бів кому ні ка ції здійс нює зрос та ю чий 
вплив на всі сфери сус піль ного життя.

При цьому сучасна тех но ло гічна база інфор ма ти за ції в про цесі вдос-
ко на лення сис тем соці аль них інфор ма цій них кому ні ка цій для всіх без 

2 Кастельс Мануель. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура / пер. с англ. под 
науч. ред. О. И. Шкаратана. М., 2000. С. 37.
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обме ження соці аль них струк тур сус піль ства ство рює мож ли вості для роз-
витку сис теми про дук тив них зв’яз ків, сприяє збіль шенню їх самос тій ності 
у вирі шенні жит тєво важ ли вих питань, зни жує рівень тра ди цій ної залеж-
ності по лінії вер ти каль них інфор ма цій них та інших зв’яз ків. Цей про-
цес не лише сприяє роз ши ренню дос тупу регі о наль них корис ту ва чів 
до інфор ма ції на всіх рів нях сус піль ної діяль ності , а й сти му лює іні ці а тиву 
щодо при йн яття сус пільно зна чу щих рішень, сприяє при ско ренню сус піль -
ного роз витку, зрос танню твор чої іні ці а тиви соці ально актив ної час тини 
громадян.

Елект ронні інфор ма ційні тех но ло гії спри я ють при цьому пок ра щенню 
дос тупу до про ду ко ва них в сус піль стві інфор ма цій них ресур сів, роз вит кові 
різ но ма ніт них кон так тів між корис ту ва чами. А фор му вання соці аль них 
мереж умож ли вило змен шення впливу конт ро льо ва них дер жа вою вер ти-
каль них інфор ма цій них пото ків на гори зон таль ному рівні інфор ма цій-
них обмі нів. Сто совно цього спо собу інфор ма цій них обмі нів М. Кас тельс 
заува жив, що «ці спіль ності пра цю ють на основі двох голов них спіль них 
куль тур них харак те рис тик. Перша – це цін ність гори зон таль ної віль ної 
кому ні ка ції… Друга: спіль ність, що вини кає з вір ту аль них гро мад, – це те, 
що я визна чив би як само ке ро ване ство рення мере жі» 3. В інфор ма цій ному 
ком плексі ці спіль ності вико ну ють функ цію внут рі ш нього напов нення ком-
плексу новою інфор ма цією.

Су часні елект ронні інфор ма ційні тех но ло гії зумо вили ста нов лення 
якісно нового етапу роз витку соці аль них інфор ма цій них обмі нів, що вико-
рис то ву ють тра ди ційні при нципи інфор ма цій ного забез пе чення опо се ред-
ко вано. Інфор ма ційні обміни в мере жах ґрун ту ються на наяв них у сус-
піль ному обігу на пев ний час знан нях, які викли ка ють заці кав ле ність 
сучас ни ків, а якіс ний рівень ресур сів визна ча ється інте лек ту аль ним рів нем 
та ком пе тент ністю учас ни ків спіл ку вання.

Слід зазна чити, що наве дені особ ли вості мере же вих форм спіл ку вання 
є харак тер ними для нині ш нього етапу соці аль них від но син у сус піль стві, 
рівня тех но ло гій та гра мот ності у сфері інфор ма цій них тех но ло гій сучас-
них учас ни ків інфор ма цій них обмі нів. Вони набули широ кої популяр-
ності на регі о наль ному рівні 4. З подаль шим роз вит ком інфор ма ти за ції 

3 Кастельс Мануель. Інтернет-галактика. Київ: Ваклер. 2007. С. 53.
4 Див., напр.: Які соцмережі най популярніші серед українців (інфографіка). Факти. 2015. 
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укра ї нсь кого сус піль ства і, від по відно, зрос та ю чим рів нем воло діння інфор-
ма цій ними тех но ло гі ями чле нами сус піль ства можна про гно зу вати зрос та-
юче соці альне зна чення учас ни ків обмі нів у мере жах і уточ нення харак-
тер них особ ли вос тей соці аль них мереж 5. Цей про цес в усе біль шій мірі 
ув’я зу ється із об’єк тив ним про це сом загаль ної кон со лі да ції сус піль ства 
і обу мов лює також необ хід ність зміц нення інфор ма цій них зв’яз ків на рівні 
регі о нів нашої кра їни, що про яв ля ється у роз витку інфор ма цій ної коо пе ра-
ції, ска жімо, між біб лі о теч ними, архів ними уста но вами, в про цесі роз витку 
мере же вих сис тем в еко но мі ці6 , в нау ково-дос лід них про це сах (з актив ним 
вико рис тан ням, напри клад, грід-тех но ло гій).

З точки зору сучас ного наці о наль ного роз витку варто заува жити, що утве-
р дження в інфор ма цій ній сфері Укра їни соці аль них мереж не лише сприяє 
роз витку вза є мо ро зу міння між регі о нами, між регі о нами і центром, обміну 
інфор ма цією, що сти му лює про грес, загаль но сус піль ній кон со лі да ції, зміц-
ненню коо пе ра тив них зв’яз ків у різ них сфе рах сус піль ної діяль ності.

Ста нов лення нового, пост ін дуст рі аль ного сус піль ства в Укра їні, 
як і в інших кра ї нах світу, при во дить до такого вдос ко на лення соці аль ної 
сфери, в тому числі на регі о наль ному рівні, яке у все біль шій мірі від по-
ві дає зрос та ю чій склад ності завдань, ство ренню умов для роз витку усві-
дом ле ної само ор га ні за ції еле мен тів пев ної соці аль ної сис теми в умо вах 
роз витку інфор ма ти за ції. У зв’язку з цим від бу ва ється роз ви ток усієї інфор-
ма цій ної сис теми регі о нів: регі о наль ної сис теми інфор ма цій них кому ні ка-
цій, центрів аку му ля ції, збе ре ження і орга ні за ції вико рис тання ресур сів, 
вироб ництва нової інфор ма ції. Крім того, на регі о наль ному рівні також 
фор му ються і роз ви ва ються зов нішні для регі ону кому ні ка ції в рам ках 
наці о наль ного інфор ма цій ного прос тору, а також кому ні ка ції з гло баль ним 
інфор ма цій ним прос то ром. Вна слі док роз ши рення зов ніш ніх для регі ону 
зв’яз ків фак тично зни жу ється зна чення впливу загаль но дер жав ної управ-
лінсь кої інфор ма цій ної вер ти калі і зрос тає пот реба і зна чення при йн яття рі-

21 квіт. URL: https://fakty.ictv.ua/ua/lifestyle/korusni-novynu/20150421–1548778/; Названо лідерів 
соцмереж серед українців. Українська правда. 2011. 23 листоп. URL:https://life.pravda.com.ua/
society/2011/11/23/90033/;

5 Кастельс Мануель. Інтернет-галактика. С. 24–25.
6 Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Клас-

теры : Украинский контекст. Логос, 2002. С. 80–114.
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шень у питан нях регі о наль ної діяль ності на міс це вому рівні. Зміц ню ються 
внут рі ш ньо ре гі о нальні інфор ма ційні зв’язки, пов’я зані з вирі шен ням гос-
по дарсь ких (біз не со вих) та інших питань життя регі о нів, вклю чен ням у цей 
про цес зрос та ю чого числа соці ально актив них учас ни ків, що має спри яти 
під не сенню ефек тив ності сус піль ної діяль ності на основі вивіль нення 
твор чого потен ці алу громадян.

Слід також заува жити, що про цес зрос та ю чої самос тій ності регі о нів 
стає пред ме том дос лі дження зов ніш ніх інфор ма цій них центрів, які про ти-
ді ють інфор ма цій ному роз витку Укра їни. Вони нама га ються в деструк тив-
них цілях вико рис то ву вати пере хід ний, транс фор ма цій ний період у житті 
регі о нів нашої кра їни, пере біль шу вати зна чення еко но міч них та інших 
про блем, супе реч нос тей загаль но дер жав ного масш табу, мен таль них сво є-
рід нос тей тощо у нега тив них впли вах на Україну.

На регі о наль ному рівні роз ви ток інфор ма цій них про це сів остан ніх 
років ув’я зу ється із про це сом здійс нення реформ у сис темі адмі ніст ра-
тивно-те ри то рі аль ного уст рою, метою якого стала необ хід ність під ви щення 
ефек тив ності діяль ності орга нів міс це вого самов ря ду вання. У цьому про-
цесі на основі роз витку елект рон них інфор ма цій них тех но ло гій ство рю-
ються нові мож ли вості управ лінсь кої діяль ності для ефек тив ного забез-
пе чення про це сів регу лю вання децент ра лі за ції, здійс нення ради каль ного 
перет во рення орга ні за ційно-функ ці о наль них меха ніз мів дер жави на основі 
онов лення від по від ної пра во вої бази, доне сення змісту інно ва цій до всіх 
учас ни ків цих перет во рень. Ці перет во рення поля га ють у деле гу ванні 
централь ними орга нами дер жав ної влади пев ного обсягу влад них пов но-
ва жень суб’єк там управ ління ниж чого рівня, які мають необ хідні права, 
обо в’язки та ресурси. Кін це вою метою такого пере роз по ділу влад них пов-
но ва жень є ство рення мож ли вості для вироб лення і реа лі за ції ефек тив них 
управ лінсь ких рішень на дер жав ному, регі о наль ному та міс це вому рів нях 7.

В основу зазна че них перет во рень закла да ється онов лена дер жавна полі-
тика Укра їни у сфері міс це вого самов ря ду вання, що спи ра ється на інте реси 
жите лів тери то рі аль них гро мад і перед ба чає децент ра лі за цію влади – тобто 
пере дачу від орга нів вико нав чої влади орга нам міс це вого самов ря ду вання 
знач ної час тини пов но ва жень, ресур сів та від по ві даль ності. Така полі тика 

7 Енциклопедія державного управління. У 8 т. Т. 8: Публічне врядування / [наук.-ред. колегія: 
В. С. Загорський, С. О. Телешун та ін.]. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. С. 167.
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орі єн ту ється на най кращі сві тові стан дарти сус піль них від но син у цій сфе-
рі, поло ження                    Єв ро п ейської  ха ртії м і сц ев ого с ам о вр яд ува ння, що дек ла-
рує  «п р аво і спр ом ож ність органів  міс цевого с амовря д у вання в м е жах за-
кону здійсню в ати р е гу лю ва ння та управл іння суттє вою ч асткою  пуб лічних 
с п рав, під  вл асну від пов і да л ьність, в  ін т ер есах місцевого  на се лення»  8. 

 Ва рто заув а жи ти,  що з р оз ви тком гори зон тальних і вертик ал ьних 
соціал ь них  і нформаційних комуніка цій в рег і оні  цей процес  набуват име 
ефек тив но сті при ско роченні  п ер і оду аморфності в утв ор е нні в нут рі шн ьо-
регіональ них  зв’язків,  хар актерного для періоду  початку  інформатиз а ці ї,  
і пос т у по в ому ство ренні  і нформаці йної сис теми р е гі ону, що  ві дповідає 
перспек ти вам його  р оз витку. Ство ре ння т акої системи від пові дає також 
 ін тересам інфо рм ац ійної  б ез п еки рег і ону й У кр а їни в ціло м у. 

Оріє нт и рами для орган із ації  ефекти вної  вн утрішньорег іон ал ьної струк-
тури інф ормаці йного о бс луговува ння к ористу ва чів управ лінською інфо р-
м ац ією м оже  бу ти ,  при міром, класи фі кація  осн ов них державних  послуг,  
рекоменд ов ана Євросоюзо м .  Вона перед б а чає з абезп ече ння 2 0  о  сн о вних 
нап ря мів інфор мац ійної  д іял ьн ості в електронному  ви гляді  ві дповідно 
до  ко нцепції ств оре ння еле кт ронного  уряду. Т ак , гро ма д янин пови нен мати 
 можливість в он-л а йні сплатити  п од атки,   отримати соц іальну допом о гу , 
 стати на о блік на  біржі п раці, о ф ормити п ас порт або  пр ава водія,  поставити 
с воє авто на облік, под ати з аяву до поліці ї,  з аписат ися на при йом до лік а-
ря, з найти к нигу в  бібліотеці он-лайн,  з амовити  св ід оцтво про шлюб 
і  н ародження д итини і нав іть вст уп ити до  ви щого навчаль ного закл аду. 
Бізне смен має  п раво через  мережу  Ін т ер нет вир ішити пит ання,  по в’язані 
з  р еєс трацією бізне су,  п оданням с т ат ис тичних д аних, сплатою п од ат к ів , 
оформл ен ням митних декла рацій,  с о ціальн ими виплатами своїм с п ів ро бі т-
никам.

Пер е лік навед ених  вище д ерж ав них пос луг має постійно  ро зши рювати сь , 
 усе повніше а кумулюючи  гр о мадські і ніці ативи у вдосконале нні орга -
н із ації сусп іль ної діяльн ос ті ,  впрова дж енні іннов а ці йних процесів,  під ви-
ще нні  е фе кт ивності е ко ном ічної,  політи чної д іяльності. При  цьому «орга-
ни м ісцевого самов ряд ування в межах  за кону мають повне право в іл ьно 
виріш ув ати будь-яке пита нн я,  яке не  вилуч ене зі  сф ери їхньої ком пе тен-

8 Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/994_036.
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ції і  ви р ішення якого не  до р учене жодн ому іншому орг ан у»  9 .  Нові мож-
л ивості  роз витку в  у мовах стан о вл ення інфо рм а ційного с у сп ільства п о-
в’язані з нині шнім сам ос т ій ним досту пом елеме нтів соц іа л ьної  структ ури 
до  гл обальних  інформаці йних  ре сурсів і ресу рсів  на ці о нал ьного інфор-
маційного п р ост ору, з орга ніз ацією сам ос тійного в и ко ристання  цих ресу-
рсів, із сам о стійним  ін фот воренням в інтересах  в ла сн ого роз витку та в и-
ходу на  ри нки  ін ф ор маційної п род ук ції. Ці  мо ж л ивості у  відповід ності 
із  за к о но мі рн остями інформаці й ного суспі л ьс тва ство р юють умови для 
 са мо ор ганізації регіон і в,  під вищують  мо жливості  розвитку  цієї сам о-
організ ації, сприяють під несе нню заг аль ного твор чого потенціалу  на ці ї,  
держа ви . 

Таким чином ,  пр оцес удос ко н ал ення інфо рм аційної сам ооргані з ації 
регіонів  може спиратися на інф о рм ац ійну основу  всіх видів  суспіль ної 
 діяль ності,  на  постійне в дос коналення механізмів управління інформацій-
ними ресурсами, що позитивно впливає на процес зрос тання гро мадсь кої 
актив ності. Якщо така сис тема є ефек тив ною у від обра женні основ них 
інте ресів гро ма дян, сама по собі вона стає знач ним об’єд ну ю чим сус піль-
ним меха ніз мом, діє вою переш ко дою для зов ніш ніх нега тив них впли вів 
в інфор ма цій ній сфері сус піль ства. І. Мелю хін спра вед ливо зазна чає, що на 
нині ш ньому етапі роз витку «фор му вання основ нового типу сус піль ства 
лише до пев ної міри визна ча ється тех ніч ними фак то рами. Наба гато більше 
на цей про цес впли ва ють перет во рення в еко но міці, соці аль ній струк турі 
сус піль ства, полі тич ному про цесі, сус піль ній сві до мості тощо» 10.

Ха рак тер роз витку інтер нет-ко му ні ка цій у масш та бах регі о нів стає 
поштовхом, що зумов лює під ви щення полі тич ної актив ності гро ма дян, 
дозво ляє їм зайняти обрану від по відно до влас них цін ніс них орі єн ти рів 
спе ци фічну нішу у полі тико-ко му ні ка цій ному процесі.

Ак ти ві за ція про цесу само ор га ні за ції регі о нів на основі роз витку сучас-
них інфор ма цій них про це сів, з одного боку, сприяє під ви щенню загаль-
но сус піль ного потен ці алу роз витку укра ї нсь кого сус піль ства, а з іншого – 
за нена леж ної орга ні за ції сус піль них вза є мо від но син може стати фак то ром 
про яву дез ін тег ра тив них тен ден цій. В умо вах нині ш ньої гіб рид ної війни 

9 Там само.
10 Мелюхин И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. М. : Изд-

во МГУ. 1999. С. 43.
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з пів ніч ним сусі дом цей про цес може ство рю вати певні фак тори ослаб-
лення загаль но на ці о наль ної стій кості, про яву нега тив них інфор ма цій них, 
а разом із ними і всіх інших нега тив них впли вів на життя регіонів.

Так, при над мір ному ослаб ленні вер ти каль них зв’яз ків регі о нів з цен-
тром до регі о наль них інфор ма цій них мереж можуть в недо стат ній мірі 
пот рап ляти напра цю вання в сфері наці о наль ної іде о ло гії, сфор мо вані 
загаль но на ці о нальні тренди роз витку і, таким чином, вони не ста ють пере-
кон ли вими для про ти сто яння про явам деструк тив ного іде о ло гіч ного впливу 
на регі они з-за рубежу. При цьому в умо вах інфор ма цій ної війни зару біжні 
інфор ма ційні тех но логи роз роб ля ють сві домо дис кре ди ту ючі трак ту вання 
фак тів регі о наль ної істо рії, наці о наль ної само бут ності, спря мо вані на роз-
хи ту вання наці о наль ної єдності, на під міну сис теми цін нос тей, котрі визна-
ча ють сьо годні спо сіб життя і сві то гляд людей в наці о наль ному масш табі. 
Іде о ло гічна дез ор і єн та ція наці лена насам пе ред на актив них корис ту ва чів 
інтер нет-ін фор ма цією, вона має на меті під рив мораль ного духу насе лення 
і як резуль тат – зни ження обо ро ноз дат ності та бойо вого потен ці а лу 11.

Інші впливи кар ди нально про ти леж ного змісту можуть бути орі єн то-
вані на ще одну чис ленну ауди то рію насе лення регі о нів, що в най біль шій 
мірі від чу ває належ ність до міс це вих мен таль них тра ди цій, особ ливо до їх 
регі о наль ної сво є рід ності. Мен тальна сфера людини в силу сут тє вого зна-
чення емо цій ної скла до вої, що являє собою сплав ле ний і пере да ний на рів-
ні гено типу від бага тьох попе ред ніх поко лінь соці аль ний дос від, є дуже 
враз ли вою до різ них чин ни ків впливу. Тому, вра хо ву ючи зазна чену вище 
спе ци фіку інфор ма цій ної кон фрон та ції з Укра ї ною, саме мен тальна сфера 
нашого сус піль ства стала об’єк том особ ли вої уваги і впливу. При цьому 
російські спе ці а лісти дійшли висновку про те, що «в сучас них умо вах полі-
тич ного, еко но міч ного і воєн ного про ти сто яння Росії зов ніш нім, і особ ливо 
внут ріш нім загро зам, мен таль ний гено цид вийшов на пріо ри тетні пози ції 
засто су вання його гене ра то ра ми»12. Як свід чить прак тика, одні й ті самі 

11 Бульбенюк С. Специфіка здійснення досліджень у царині політичної психології. Сучасна укра-
їнська політика. Політики і політологи про неї. Київ, Миколаїв: Український центр політичного 
менеджменту, 2009. Вип. 16. С. 130–137.

12 Ментальный тероризм. QSec. Вопросы безопасности. 2010.10.02. URL: http://www.qsec.ru/
node/795.
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центри інфор ма цій ної агре сії можуть вико рис то ву вати обидва спо соби 
впливу на інфор ма цій ний прос тір регі о нів України.

Іс тот ний нега тив ний вплив на інфор ма ційну без пеку регі о нів пов’я за-
ний також і з нерів но мір ним утве р джен ням інтер нет-тех но ло гій на тери-
то рії Укра їни, що зава жає необ хід ному якіс ному дос тупу всіх кате го рій 
гро ма дян на регі о наль ному рівні до управ лінсь кої інфор ма ції, до офі цій них 
мате рі а лів, до роз’яс нення змісту цієї діяль ності.13 На цю про блему звер-
та ється увага у Докт рині інфор ма цій ної без пеки Укра їни. В ній, зок рема, 
під крес лено, що «недо статня роз ви не ність наці о наль ної інфор ма цій ної 
інфра струк ту ри… обме жує мож ли вості Укра їни ефек тивно про ти ді яти 
інфор ма цій ній агре сії та про ак тивно діяти в інфор ма цій ній сфері для реа-
лі за ції наці о наль них інте ресів Укра ї ни» 14.

На регі о наль ному рівні особ ливо від чу ва ється про блема рин ко вої орі-
єн та ції ЗМІ, фор му вання ними попиту на нега тивну інфор ма цію, витіс-
нення з інфор ма цій ної сфери дер жав них і всіх інших не під по ряд ко ва них 
вели кому біз несу ЗМІ, висо кий поріг цін на сус пільно зна чущу інфор ма цію. 
Все це сер йозно утруд нює реа лі за цію одного із основ них пра во вих актів 
сто совно прак тич ного впро ва дження при нци пів інфор ма цій ного сус піль-
ства в прак тику укра ї нсь кої дійс ності – закону Укра їни «Про Наці о на льну 
про граму інфор ма ти за ції»15. Вар тість дос тупу до інфор ма ції (до книж ко вої, 
газет ної про дук ції, до передплати на якісні ресурси Інтер нету, теле- та радіо -
а па ра туру, гадже ти) у такій ситу а ції стає важ ли вою при чи ною, що утруд-
нює дос туп до неї знач ній час тині корис ту ва чів, при тому, що за межу 
бід ності пот рап ляє сьо годні більше поло вини гро ма дян Укра їни 16 . Не вре-
гу льо вана ще з мир них часів, ця про блема від чутно впли ває на об’єк тивне 

13 Див про це, напр.: Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського 
суспільства / [О. С. Они щенко, В. М. Горо вий, В І. Попик та ін.]; НАН Укра їни, Нац. б-ка Укра їни 
ім. В. І. Вер надсь кого. Київ: НБУВ, 2014. С. 7–16.

14 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про 
Доктрину інформаційної безпеки України» : Указ Президента України № 47/2017. URL: https://www.
president.gov.ua/documents/472017–21374.

15 Про Національну програму інформатизації : Закон України № 74/98-ВР від 4.02.1998 р. URL: 
zakon.rada.gov.ua/go/74/98-вр.

16 Близько 60 % українців живуть за межею бідності – ООН. URL: https://www.unian.ua/
society/1850746-blizko-60-ukrajintsiv-jivut-za-mejeyu-bidnosti-oon.html.
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від обра ження життя сус піль ства як на регі о наль ному, так і на загаль но-
 на ці о наль ному рівні.

В умо вах роз витку інфор ма цій ного сус піль ства в Укра їні, харак тер ного 
для нього вдос ко на лення соці аль ної струк тури, що про яв ля ється у роз витку 
регі о наль ної полі тики, зрос тає зна чення сис теми інфор ма цій них кому ні ка-
цій у вимі рах «центр > регі он» та «регі они > центр». Недо ліки в цій сис темі 
при зво дять до зни ження рівня інфор ма цій ного забез пе чення орга нів влади 
та управ ління, інспі ра ції помил ко вих управ лінсь ких рішень. З акти ві за цією 
інфор ма цій них про це сів у сус піль стві акту а лі зу ється пот реба акти ві за-
ції дер жави в інфор ма цій ній сфері, пов’я за ної із необ хід ністю орга ні за ції 
функ ці о ну вання сучас ного наці о наль ного інфор ма цій ного ком плек су 17.

На явні виклики інфор ма цій ного сус піль ства, а також «нее фек тив ність 
дер жав ної інфор ма цій ної полі тики, недос ко на лість зако но дав ства сто совно 
регу лю вання сус піль них від но син в інфор ма цій ній сфері, неви зна че ність 
стра те гіч ного нара ти ву» 18, – все це пра цює на зрос тання без ду хов ності, 
нега тив ного став лення до тра ди цій наці о наль ної куль тури. Така тен ден ція 
є небез печ ною в умо вах гіб рид ної війни й акти ві за ції її інфор ма цій ної скла-
до вої, саме коли кра їна особ ливо пот ре бує стій кості та єдності. Цей висно-
вок під тве р джу ється і щодо кер ченсь кого інци денту, ого ло шення воєн ного 
стану в ряді облас тей, і щодо реа лі за ції цер ков ної реформи, в інших ситу а-
ціях, які про ду ку ються дов гот ри ва лою гіб рид ною війною.

Не га тивні еко но мічні про цеси в регі о нах, зрос та юча бід ність насе-
лення і туман ність опти міс тич них перс пек тив на май бутнє обу мов лю ють 
недо віру насе лення регі о нів до змісту полі тич ної діяль ності в загаль но -
на ці о наль ному масш табі, бай ду жість до неї. І така тен ден ція є небез печ ною 
перед новим цик лом вибор чих пере го нів в Укра їні, з яким в екс перт ному 
середо вищі пов’я зу ють спо ді вання на пере лом у ситу а ції пос тій ної стаг-
на ції Укра їни. В той самий час гро ма дяни все більше зами ка ються на осо-
бис тих та регі о наль них інте ресах. Крім того, в регі о нах особ ливо наочно 
про яв ля ється низь кий куль тур ний рівень полі тич ної боро тьби. На сьо годні 

17 Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі 
/ [О. С. Они щенко, В. М. Горо вий, В. І. Попик та ін.]; НАН Укра їни, Нац. б-ка Укра їни ім. В. І. Вер-
надсь кого. Київ: НБУВ, 2014. 264 с.

18 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про 
Доктрину інформаційної безпеки України»: Указ Президента України № 47/2017. URL: https://www.
president.gov.ua/documents/472017–21374.
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немає втіш них даних про те, що цю тра ди цію буде пору шено і, ско ріше 
за все, після ого ло шення вибор чої кам па нії на гро мадську думку в регі о-
нах знову нега тивно дія тиме роз в’я зу вання жорст кої полі тич ної боро тьби 
між полі тич ними угру по ван нями з вико рис тан ням вза єм ного ком п ро мату, 
коруп цій них тех но ло гій, судо вих позо вів тощо. При цьому можна про гно-
зу вати, що нега тивна атмос фера перед ви бор чого про цесу не зали шиться 
поза ува гою зару біж них інфор ма цій них тех но ло гів.

У про цесі роз витку сучас них інфор ма цій них тех но ло гій, роз витку гло-
баль ного інфор ма цій ного сус піль ства спектр нега тив них впли вів на соці а-
ль ний орга нізм роз ши рю ється і нас лідки його набу ва ють все більш руй нів-
ної сили. В хід ідуть мані пу ля тивні інфор ма ційні тех но ло гії, ком плексні 
дії, спря мо вані на пос лаб лення наці о наль ної іден ти фі ка ції, уні фі ка цію 
сус піль ства під цілі інфор ма цій ного агре сора. При цьому пов ною мірою 
вико рис то ву ються внут рі ш ньо сус пільні про ти річчя інфор ма цій ної епохи, 
недо статня ефек тив ність їх нейт ра лі за ції з боку дер жав них струк тур, недо-
стат ній захист регі о нів від нега тив них інфор ма цій них впливів.

Де ле гу вання час тини еко но міч них пов но ва жень в регі они не зав жди 
лягає на під го тов ле ний ґрунт, не зав жди спи ра ється на належну ква лі фі ка-
цію про фе сі о наль них спе ці а ліс тів і про яв ля ється у фор маль них про це сах, 
що обу мов лю ють нее фек тивне вико рис тання кош тів, фор му вання міс це-
вого варі анта «олі гар ха ту» і не спри я ють декла ро ва ному центром роз витку 
регі о нів. Додат ково на цей про цес нега тивно впли ва ють волюн та ри стські 
втру чання деяких пред став ни ків централь ної влади, прояв авто ри тар них 
перс пек тив в ево лю ції централь них влад них структур.

Не га тив ний вплив на сучас ний роз ви ток регі о нів ство рю ють загрози, 
які вини ка ють через діяль ність влад них еліт в інте ресах пев ного кола осіб, 
здійс нення полі тич ного, еко но міч ного впливу на про цеси в регі о нах олі-
гар хіч них струк тур, інте реси яких не збі га ються з інте ресами роз витку 
гро ма дянсь кого сус піль ства. Корум по ва ність час тини пред став ни ків влад-
них струк тур ство рює мож ли вості для інтег ра ції в дер жавне управ ління 
інте ресів «кри мі наль них авто ри те тів», їх вза є мо дії з пев ними пред став-
ни ками держ апа рату. Най час тіше такий нега тив ний сим біоз від чу ва ють 
саме регі они, дис тан ційно від да лені від ство ре них остан нім часом сто лич-
них анти ко руп цій них центрів. За грози, які вини ка ють через роз рив між 
демок ра тично-конс ти ту цій ними при нци пами, декла ро ва ними централь ною 



Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів

14

вла дою, і реаль ною полі ти кою в регі о нах, яку про во дять органи дер жав-
ної влади на усіх рів нях 19, ство рю ють нега тив ний інфор ма цій ний клі мат, 
в якому зна хо дять мож ли вості для поширення нега тив них інфор ма цій них 
впли вів зару біж ні політ тех но ло ги.

Не до стат ній роз ви ток інфор ма цій них обмі нів між центром і регі о нами 
на основі сучас них тех но ло гій обу мов лює в регі о наль ному вимірі певні 
загрози недо ста т нього роз уміння дій централь них орга нів дер жав ної влади, 
пов’я зані з нее фек тив ністю роз’яс нення їхнього змісту народу. Така обста-
вина ство рює мож ли вості для пря мої дез ін фор ма ції насе лення сто совно 
роботи дер жав них орга нів влади, під риву їхнього авто ри тету, дис кре ди та ції 
їхніх дій, інспі ро ва ної з-за рубежу без по се ре д ньо в інфор ма ційні кому ні-
ка ції регі о нів. Особ ливо це про яв ля ється під час сус пільно резо нанс них 
подій, що пот ре бу ють негай ної реак ції, негай ного роз’яс нення їх змісту 
та адек ват ної реак ції у від по відь.

Гіб ридна війна і певні нега тивні про цеси навколо регі о наль них про б-
лем в Укра їні, інспі ро вані зару біж ними політ тех но ло гами по пери метру 
укра ї нсь ких кор до нів, обу мов лю ють необ хід ність актив ного захисту віт чиз-
ня ної регі о наль ної полі тики укра ї нсь кою дер жа вою за рубе жем, нейт ра лі-
за ції спроб під риву між на род ного авто ри тету держави.

Сьо годні серед дос лід ни ків є популяр ною думка про те, що «зни ження 
в інфор ма ційну епоху ста тусу дер жави-на ції робить немож ли вою її геге-
мо нію в бага то ви мір ному кому ні ка цій ному прос торі Землі. Інфор ма ційна 
рево лю ція завдала удару дер жав ній моно по лії на інфор ма цію. Вона транс-
фор му вала уяв лення про наці о нальну без пеку, що про тя гом сто літь вихо-
дили із уяв лень про ство рення воєн ної й еко но міч ної могут ності дер жави. 
Змі ню ються головні пріо ри тети наці о наль ної без пеки. Об’єк тами ура ження 
в інфор ма цій них вій нах і кон ф лік тах ста ють поряд із мате рі аль ними цілями 
цін ності, які можна захис тити за наяв ності почуття гід ності, наці о наль ної 
гор дості і циві лі за цій ної належ нос ті» 20.

19 Інформаційна безпека в системі забезпечення національної безпеки. URL: http://journ.univ.
kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php.

20 Геополитика мировой сетевой войны. URL: http://voprosik.net/geopolitika-mirovoj-setevoj-
vojny/.
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При цьому слід зазна чити, що:
по-перше, втрата дер жа вою моно по лії на інфор ма цію не є в закін че-

ному вигляді про гре сив ним яви щем, що забез пе чує тор жество демок ра тії, 
як це зда ється на пер ший пог ляд. Адже, по суті, якби цей про цес був роз-
ви ну тим до кінця, орга ні за ція сус піль ного життя втра тила б свою орга ні за-
цію, що веде до пов ного абсурду. Поки що в уяв лен нях мрій ни ків від інфор-
ма ти за ції – фор му вання над сус піль ства, в якому «над дер жа вою вирос тає 
над бу дова – від кри тий уряд, над еко но мі кою – над еко но міка (інно ва цій на), 
над іде о ло гією – звер хі де о ло гія. Ці над бу дови ство рять новий ком по нент 
в струк турі сус піль ст ва» 21. Але ці уяв лення не мають ваго мих під тве р-
джень, поси лань на прак тику сус піль ного життя;

по-друге, втрата зна чу щості дер жави в наці о наль ному інфор ма цій ному 
прос торі пояс ню ється на сьо годні її інер цій ністю в реор га ні за ції інфор ма-
цій ної діяль ності, в орга ні за ції пра вот во рення. Це про блема, подо лання 
якої не є неви рі шу ва ною справою. І зна чення дер жави в інфор ма цій ному 
прос торі, в уся кому разі в про від них кра ї нах світу, остан нім часом поси-
лю ється. Це видно хоча б на при кладі вдос ко на лення рег ла мен ту вання 
вико рис тання Інтер нету в наці о наль ному інфор ма цій ному прос торі країн 
Заходу;

по-третє, потен ціал дер жави як сус піль ного інсти туту ще далеко 
не вичер па ний навіть при вхо дженні в інфор ма цій ний етап роз витку. 
Це перед ба чав ще Дж. Сорос22. Зна чу щість дер жави як гаранта збе ре ження 
наці о наль ної сво є рід ності в інте ресах загаль но ци ві лі за цій ного роз витку 
най ближ чим часом мають зро зу міти іде о логи про від них країн-гло ба лі за-
то рів.

Ін фор ма ційна війна як пов ноп равна, а в деяких ситу а ціях і основ-
на скла дова гіб рид ної війни, є дуже від чут ним фак то ром, що впли ває 
на функ ці о ну вання інфор ма цій ного прос тору регі о нів. І вони пот ре бу ють 
дер жав ного захисту. У зв’язку з цим дер жава зобо в’я зана вико рис то ву вати 
всі тра ди ційні пра вові, пра во охо ронні важелі, свій вплив на вер ти кальні 
інфор ма ційні кому ні ка ції, засоби ком плек та ції віт чиз ня ними і зару біж ними 
ресур сами наці о наль них інфор ма цій них баз, а також дер жавну сис тему 

21 Роль информационных технологий в глобальном мире. Регионы online. 2012. 17.12. URL: 
http://www.gosrf.ru/news/7788/.

22 Сорос Дж. Про глобалізацію. Київ: Основи. 2002.
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інфор ма цій ного вироб ництва. В інфор ма цій них про ти сто ян нях на нині-
ш ньому етапі сус піль ного роз витку остання набу ває все біль шого зна-
чення, оскільки здатна гене ру вати контр про па ган ди стські інфор ма ційно-
ана лі тичні про дукти, за їх допо мо гою діяти на упе ре дження при орга ні за ції 
ефек тив ної про гнозно-ана лі тич ної роботи. До цієї роботи мають обо в’яз-
ково долу ча тись інфор ма ційні струк тури, нау кові орга ні за ції, інфор ма ційні 
та інфор ма ційно-ана лі тичні струк тури регіонів.
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2. Особ ли вості нега тив них зару біж них впли вів
в умо вах гло баль ної інфор ма ти за ції

Ін фор ма цій ний сег мент гіб рид ної війни Російсь кої Феде ра ції проти 
регі о нів Укра їни харак те ри зу ється пев ними спе ци фіч ними особ ли вос тями, 
в порів нянні з про па ган дою, роз ра хо ва ною на широ кий загал  ук ра їнсь кої 
ауди то рії. Однак, у при нципі, ця про па ганда в став ленні до укра ї нсь ких 
регі о нів схожа із став лен ням до регі о нів влас них, російсь ких. В основі 
цього став лення ‒ насам пе ред, олі гар хіч ний інте рес, пов’я за ний із мож-
ли вос тями забез пе чення яко мога вищого рівня при бут ків у стислі строки. 
Таким умо вам від по ві да ють пере д у сім про мис лові регі они, роз бу до вані ще 
при соці а лізмі, про дук тивна екс плу а та ція яких поки що є мож ли вою і сьо-
годні.

В Укра їні пред ме том такого інте ресу насам пе ред були видо бувні, мета-
лур гійні, маши но бу дівні потуж ності Сходу, за які три ва лий час від бу ва-
лась кон ку рентна боро тьба кла нів російсь кого і укра ї нсь кого похо дження. 
Від сут ність явних пере ваг у цьому про ти сто янні російсь ких олі гар хів, 
кон ку рен ція укра ї нсь кої про дук ції з російсь кою на між на род них рин ках 
обу мо вили фор му вання російсь ким олі гар ха том таких умов для укра ї нсь-
кої про мис ло вості, за яких не лише еко но міч не зростання, а й досяг ну тий 
раніше рівень вироб ництва на під при ємст вах Сходу став немож ли вим. 
Немож ли вим, як спо ді ва ються російські олі гархи, тим ча сово. У зв’язку 
з цим не виклю чено, що ця обста вина стала важ ли вою скла до вою роз в’я-
за ної гіб рид ної війни, а іншою – анек сія Крим, який хоча й мав неве ли кі 
еко но міч ні потуж нос ті, але був як «непо топ лю ва ний аві а но сець» у Чор но-
морсь кому басейні, як важ ли вий гарант збе ре ження еко но міч ної діяль ності 
російсь ких олігар хів у стра те гіч ному вимірі.

Розг ляд подій остан ніх років під таким кутом зору робить зро зу мі лим 
інте рес Росії до про мис ло вих регі о нів Укра їни з при ці лом на опти міс тичне 
май бутнє і зни жує акту аль ність питання про фор му вання російсь кої іде о-
ло гії як осно во по лож ного чин ника інфор ма цій ної війни.
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Та ким чином, полі тич ний праг ма тизм нині ш ньої російсь кої влади 
від обра жає еко но міч ний інте рес російсь кого олі гар хату. Намі ри щодо 
перег ляду полі тич ної геог ра фії, що скла лася в період роз паду союз ної дер-
жави, під тве р джу вало офі ційне російське керів ництво. Пре зи дент В. Путін 
на весь світ зая вив, що «Хар ків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Мико лаїв, 
Одеса не вхо дили до складу Укра їни в царські часи. Це все тери то рії,
 пере дані у 20-ті роки радянсь ким уря дом, а народ (російсь кий) же там 
лишив ся» 23.

Та кого роду заяви, власне, стали спус ко вим гач ком для прак тич них дій 
у рам ках роз витку інфор ма цій ної війни. На під тримку російсь ких гео по-
лі тич них модер ні за цій них про ек тів висту пили політ тех но логи-прак тики, 
наси чу ючи інфор ма цій ний прос тір тео ре тико-ме то до ло гіч ними обґрун ту-
ван нями мож ли вих прак тич них кро ків у реа лі за ції імперсь ких про ек тів. 
Так, напри клад, спробу галь ва ні зу вати сепа ра ти стські настрої в нових істо-
рич них умо вах зро бив В. Кор ні лов у своїй книзі «Донецко-Кри во рожс кая 
рес пуб лика: расст ре ля нная меч та» 24. Подібні видання мали на меті ство-
рення уяв лень у гро ма дян Укра їни про зако но мір ність роз витку сепа ра ти-
стсь ких настроїв на укра ї нсь ких тери то ріях, наяв ність сер йоз них внут ріш-
ніх про ти річ в укра ї нсь кому сус піль стві, що роб лять внут ріш ній кон сен сус 
дуже про блем ною ціллю.

Умов ною від прав ною точ кою сьо год ні ш ньої інфор ма цій ної війни між 
двома дер жа вами стала анек сія Російсь кою Феде ра цією тери то рії Авто-
ном ної Рес пуб ліки Крим. Після так зва них зеле них чоло віч ків на тери то-
рії Криму, з’яв и лись російські «каза ки»25. Їх поява не була випад ко вою. 
Від по ві да ючи на запи тання про реак цію російсь кого «каза чест ва» на події 

23 Цит. за: Схід і південь України: час, простір, соціум: у 2 т. Т. 1. Колективна монографія / 
відп. ред. В. А. Смолій: керівник авторського колективу Я. В. Верменич. Київ: Інститут історії 
України НАН України, 2014. С. 208.

24 Корнилов В. Донецко-Криворожская республика: расстрелянная мечта. Харьков: «Фолио», 
2011.

25 При мітка. При чини застосування слова «казаки» в російській транскрипції та взяття його 
та похідних від нього слів у лапки «» пов’язане з трактуванням ініційованих владою напіввійськових, 
напівгромадських організацій, що територіально належать до сьогоднішньої Росії (Див. про це: 
Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель 
у 2016 році (Наукова доповідь). URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=2630:natsionalnij-konsensus-v-ukrajini-istorichnij-imperativ-suchasni-parametri-prognostichna-
model-u-2016-rotsi&catid=78&Itemid=412).
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на Май дані та усу нення від влади В. Яну ко вича, голова «Все ка за чь его 
общест вен ного центра» О. Дзі ко віц кій, зок рема казав: «…Як і значна час-
тина росіян, казаки висту па ють за при єд нання пів ден ного сходу Укра їни 
до Російсь кої Феде ра ції. Бажа ють повто рення Криму. Такі настрої у біль-
шості каза ков… я за ство рення в Дон басі буфер ної дер жави «Каза кии». 
І в іде алі, я за ство рення «Каза чьей Рес пуб ли ки» в Росії»26.

В інфор ма цій них впли вах російсь кої про па ганди на укра ї нські регі они 
Сходу, Півдня і Центру Укра їни екс плу а ту ється тема істо рич ної належ ності 
регі о нів, Сходу і Півдня, до цього дода ється тема анти фа шизму, а на оку по-
ва них тери то ріях – ще й еле менти нос таль гії за союз ною дер жа вою. Слід 
при цьому зазна чити, що ні своїм влас ним гро ма дя нам, ні укра їн цям ни-
нішні інфор ма ційні тех но логи Росії не обі ця ють ніякої чіт кої перс пек тиви 
для роз витку сус піль ства на май бутнє, влас ної іде о ло гії, влас ного бачення 
сус піль ного роз витку. Його май бутнє від да ється на від куп рин ко вій сти хії, 
рин ко вому само ре гу лю ванню, при якому не пот рібно замо ро чу ва тись вирі-
шен ням сус піль них про блем, не треба нести за них від по ві даль ність.

Бай ду жість російсь кого керів ництва до роз робки чіт ких орі єн ти рів 
подаль шого роз витку влас ного сус піль ства, як і до фор му вання від по від-
них про по зи цій в інфор ма цій них впли вах на регі они Укра їни, обу мов лена 
задо во лен ням інте ресів вели кого біз несу РФ в еко но міч них про це сах сьо-
го дення. З точки зору сус піль ної ево лю ції орі єн тир лише на еко но мічні 
вигоди сьо го дення є неда ле ког ляд ним. Такого роду сприй мання дійс ності, 
як стве р джу ють пра во охо ронці, раніше було харак тер ним лише для пог ля-
дів на життя кри мі наль ного світу.

У наш час такий під хід до сві то сприй мання демон стру ють навіть вищі 
поса дові особи – рефор ма тори в російсь кій пост со ці а ліс тич ній дер жаві. 
Вони вва жа ють, що «ринок і гроші замі нять іде о ло гію». Так, колиш ній 
міністр закордон них справ Росії А. Кози рєв, комен ту ючи пост ра дянську 
ситу а цію, казав: «ось ми все думали-ду мали в 1999 році, що нам робити, 
яку іде о ло гію при ду мати, а потім вирі шили, що будь-яка іде о ло гія веде 
до дик та тури, тому не буде ніякої іде о ло гії, місце іде о ло гії зай муть гро-
 ші» 27. Реа гу ючи на цей виступ А. Кози рєва, від омий полі то лог С. Кур гі нян 

26 Дзиковицкий А.: Я не хочу, чтобы казаки стреляли друг в друга. URL: http://kvzn.
zp.ua/?go=news&nomid=47&news_id=3075 (Дата обращения: 02.08.2014).

27 Цит. за: Краснокутський О. В. Взаємозв’язок політичної та правової свідомості: проблема 
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спра вед ливо заува жив, що «коли місце іде о ло гії займа ють гроші, то вихо-
дить кла сична фор мула фор му вання кри мі наль ної дер жа ви» 28. Наступна 
прак тика дер жав ного роз витку Росії під твер дила цей прогноз.

Ро сійсь ким олі гар хам не пот рібна іде о ло гія роз витку гро ма дянсь кого 
сус піль ства, оскільки при цьому:

– вони втра ча ють мож ли вість самос тійно фор му  вати еко но мічну і полі-
тичну сферу сус піль ного розвитку;

– схва лені сус піль ст вом у резуль таті дії демок ра тич них меха ніз мів на-
прями і перс пек тиви роз витку визна ча ти муть рамки їхньої діяль ності з ура-
ху ван ням обо в’яз ко вого задо во лення най не об хід ні ших сус піль них проблем;

– по лі тич ний про цес у кра їні буде роз ви ва тися в напрямі до поси лення 
гро ма дянсь кого конт ролю за діяль ністю влад них струк тур і, таким чином, 
від бу ва ти меться реа лі за ція тен ден ції пос ту по вого змен шення олі гар хіч ного 
впливу на управ лінську діяль ність.

Від сут ність необ хід ності іде о ло гіч ної транс фор ма ції російсь кої дер-
жави в умо вах нових сві то вих реа лій обу мов лена заспо кій ли вим екс пор-
том для пот реб пост ін дуст рі аль ного Заходу бага тих при род них ресур сів. 
Така ситу а ція, хоч і знайшла своє від обра ження в сус піль ній сві до мості, 
однак пос ту пово, на рівні соці аль ної інту ї ції почи нає викли кати три вожні 
від чуття. Від сут ність здо ро вої твор чої атмос фери в сус піль стві все більше 
почи нає непокоїти російську інте лі ген цію та про яв ля ється в російсь ких 
ЗМІ. Пока зо вим, у зв’язку з цим, став резо нанс у гро мадсь кій думці на від-
по віді В. Путіна, що сто су ва лись запи тань про зміст наці о наль них інте ресів 
Росії, в ході Вал дайсь кого форуму. Адже, як зазна ча ється в корес пон ден ції 
щоден ної петер бур зь кої елект рон ної газети «Фон танка.Ру», «від них же 
дуже бли зько до наці о наль них смис лів, наці о наль ної ідеї. І Путін від жар-
ту вався. Мовляв, що росі я нину добре, те і є наці о наль ними інте ресами. 
Це така від по відь весе лого дві єч ника, який не знає, що ска зати на екза мені. 
Спо ді ва ється, що прой де, – про дов жує видання. – Не пройде. Тому, що це 
питання питань…» 29.

формування ідеології державотворення. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2014. С. 259.
28 Соціальна філософія: монографія / [Воловик В. І., Лепський М. А., Бутченко Т. І., Крас-

нокутський О. В.]. Запоріжжя: «Просвіта», 2011. С. 318.
29 Константинов А. В России маниакально-кретинская цензура. Fontanka.ru. Петербург, 

2016.10.29. URL: http://www.fontanka.ru/2016/10/29/070/.



      2. ОСОБЛИВОСТІ НЕГАТИВНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВПЛИВІВ

21

Від сут ність, у зв’язку з цим, чіт кої іде о ло гіч ної перс пек тиви російсь-
кого роз витку, орі єн ти рів на май бутнє без обо в’яз ко вої надії на зрос тання 
сві то вих цін на нафту та інші сиро винні про дукти, фак тичне обме ження 
роз витку наці о наль ної еко но міки інте ресами російсь ких олі гар хіч них 
моно по лій, заці кав ле них насам пе ред екс плу а та цією бага тих сиро вин них 
ресур сів, обу мов лює у внут ріш ній полі тиці застій ево лю ції російсь кої 
дер жави і сус піль ства в сучас них умо вах, а у зов ніш ній – вибір ко вий, 
праг ма тич ний інте рес до регі о нів Укра їни, хоча такий інте рес і при кри-
ва ється лице мір ними тур бо тами про насе лення цих регі о нів, дотри мання 
його полі тич них сво бод, мови, віри тощо. Домі ну вання олі гар хіч них 
інте ресів під мі нило на прак тиці зміст декла ро ва них раніше мораль них 
при нци пів доб ро су сідства у від но си нах Росії з кра ї нами-су сі дами, солі-
дар ності з росі я нами за кор до ном праг ма тизмом при бутку і від штовх нуло 
сусі дів. Діє вість цієї про па ганди нати ка ється на про блему від сут ності 
реаль ної перс пек тиви спіль ного роз витку. Остан ній фак тор набу ва тиме 
все біль шого зна чення при здійс ненні пози тив них сус піль них перет во-
рень у сусід ніх з РФ країнах.

Та ким чином, у засто су ванні до ево лю ції наці о наль ної інфор ма цій ної 
основи російсь кого сус піль ства цю думку можна транс фор му вати так: сила 
сфор мо ва них олі гар хіч них тра ди цій, транс фор мо вана з еко но міки в усі 
сфери сус піль ного життя, пере могла всі спроби інте лек ту аль них верств 
російсь кого сус піль ства, зок рема нау ко вої та твор чої інте лі ген ції, ство рити 
іде о ло гічні від по від ники пост ін дуст рі аль ним змі нам у реа ліях «рус ского 
мира». Росія не змогла забез пе чити тех но ло гіч ний пере хід до пост ін дуст-
рі аль ного сус піль ства на влас ній інте лек ту аль ній основі і знайти свій ефек-
тив ний шлях сус піль ного роз витку в нових умовах.

При цьому в сві до мості пере важ ної біль шості російсь ких гро ма дян, як і в 
свідомості знач ного числа гро ма дян інших пост со ці а ліс тич них рес пуб лік-
су сі дів, на почат ко вому пері оді вхо дження до нового, інфор ма цій ного сус-
піль ства застигли два уяв лення: спроби пояс ню вати реа лії нової дійс ності 
залиш ками іде о ло гії союз ної дер жави і пере ко нан нями про мож ли вість 
сус піль ного буття на без і дей ній основі. І той, і інший кон цепт фак тично 
від обра жає завер шаль ний про цес вико рис тання іде о ло гіч ної основи соці а-
 лізму в існу ванні індуст рі аль ного сус піль ства. У той самий час вони до-
нині вико рис то ву ються російсь кими інфор ма цій ними тех но ло гами при 
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фор му ванні інфор ма цій них впли вів на жите лів укра ї нсь ких регі о нів, 
що пот ра пили до кола російсь ких еко но міч них інте ресів.

У сучас ному сус піль стві, як і зав жди в істо рич ній прак тиці, за від-
сут ності іде о ло гії, що від по ві дає вимо гам моменту, «святе місце віль ним 
не буває». Воно запов ню ється іде о ло ге мами наці о на лізму, які прос тіше, 
дос туп ніше для непід го тов ле ного насе лення обґрун то ву ються, при сприй-
манні яких у знач ної час тини ауди то рії зни жу ється бар’єр необ хід ної дока-
зо вості. Певна час тина насе лення легше, з охо тою, сприй має тве р дження 
про те, що деякі люди вже за при род ними даними можуть мати пере вагу 
перед іншими.

Слід зазна чити, що ще до початку від омих подій на Сході Укра їни 
в укра ї нсь кому соці умі пос ту пово фор му ва лося певне про ти сто яння уяв-
лень про «сво їх» – «чужих». До «чужих» одноз начно було від не сено тих, 
хто не під па дав під певні риси укра ї нсь кої само і ден ти фі ка ції, які в інфор-
ма цій ному прос торі роз гля да лися як загроза і небез пека існу ю чому стану 
речей. На думку док тора філо ло гіч них наук І. Зва рич, у кри зові пері оди 
істо рії особ ливо виразно про яв ля ється міфо ло генна сут ність етніч ної іден-
ти фі ка ції. І від по відні міфо ло гічні конс трук ції вини ка ють з обох боків так 
зва ного про ти сто яння «свої» – «чужі».

Сьо годні російські інфор ма ційні тех но логи з пев ним успі хом вико рис-
то ву ють той факт, що на Сході Укра їни міс цеві регі о нальні еліти виключ-
но з влас них праг ма тич них інте ресів активно фор му вали міф про те, що 
«Дон басс кор мит Укра и ну», а вона його недо ста т ньо цінує і різ ним чином 
утис кає. На захід но ук ра їнсь ких тери то ріях активно поши рю ва лися міфо ло-
геми про недо статню «укра ї нсь кість» насе лення Дон басу, його істо ричну 
і начебто гене тичну від да ність Росії тощо.

На таке некри тичне сприй няття нашвидку ст во ре ного обґрун ту вання 
про ти сто янь в укра ї нсь ких регі о нах із знач ною час ти ною російсь ко мов-
ного насе лення роз ра хо вані роз робки тео ре ти ків російсь кої гео по лі тич ної 
школи. Сьо годні її пос ту лати роз ви ва ються насам пе ред пред став ни ками 
ліво-ра ди каль ного (Г. Зюга но в: «Рос сия и сов ре мен ный мир», «На рубеже 
тыся че ле тий»), ради кально-на ці о на ліс тич ного (В. Жири новсь кий: «Пос-
лед ний вагон на Север»; «Гео по ли тика и рус ский воп рос», «Пос лед ний 
бро сок на юг») крила, тео ре ти ком євра зійства О. Дугі ним («Основы евра-
зийст ва») та іншими.
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Так, напри клад, О. Дугін у 2000 р. писав: «Як тільки Укра їна випала 
з євра зійсь кого прос тору, поча лися про блеми. Про блема Криму, про блема 
російсь ко мов ного насе лення Укра їни, про блеми сплати мита та пла те жів 
за елект ро е нер гію, про блеми авто ке фа лії Укра ї нсь кої Церк ви» 30. Основ-
ні кон цепти цієї моног ра фії О. Дугіна пов’зані з роз крит тям тем: «Київ-
Москва: фор мула «рус ской госу дарст вен нос ти»»; «Вели ко рос, мало рос – 
вибір куль тур ного типу»; «Євра зійсь кий імпе ра тив – єдність за будь-яку 
ціну», «Укра їна або Імпе рія?» 31. Саме базу ю чись на подіб них ідеях, які 
у дещо змі не ному, транс фор мо ва ному вигляді про по ну ються для широ кого 
обго во рення на різ но ма ніт них медіа-май дан чи ках, фор му ється тема тика 
для загаль но ро сійсь ких дискусій.

В інфор ма цій них ата ках на наці о наль ний інфор ма цій ний прос тір Укра ї-
ни про стежу ється нама гання вико рис то ву вати вже напра цьо ва ний зару-
біж ний дос від інфор ма цій них про ти сто янь. Аме ри канські дос лід ники, 
як пра ців ники інфор ма цій ної сфери кра їни, що є нині най ак тив ні шим 
у світі гло ба лі за то ром на базі інфор ма ти за ції вироб ни ком най біль шого об-
сягу нової інфор ма цій ної про дук ції, пер шими звер нули увагу на те, що при 
засто су ванні нових інфор ма цій них тех но ло гій розкриваються величезні 
можливості для досяг нення пос тав ле них цілей. Аж до отри мання пере моги 
в боро тьбі за людсь кий розум, за пси хіку основ ної маси людей в кра ї нах – 
об’єк тах впливу. Така пере мога не лише забез пе чує досяг нення запла но ва-
ного резуль тату, а й гаран тує три вале його збе ре ження.

У зв’язку з цим аме ри кансь кий соці о лог та спів ро біт ник роз відки 
Л. Фараго чітко окрес лює основні під ходи до ведення ефек тив ної пси хо ло-
гіч ної війни:

– вона має бути дина міч ною та гнуч кою, пос тійно при сто со ву ва тися 
до подій дня і бути зав жди гото вою змі нити свою інтерп ре та цію кон к рет-
ного явища, щоб більш ефек тивно його вико рис тати за мін ли вих обставин;

– їй не треба вигадувати теми для обго во рення, а вихо дити з питань 
та про блем, які є насправ ді;

– вона має бути замас ко вана, її не можна нази вати своїм іме нем, інакше 
вона зазнає поразки;

30 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. 
Изд. 4-е, Москва, «АРКТОГЕЯ-центр», 2000. С. 797–798.

31 Там же. С. 796–802.
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– вона має базу ва тися на роз ві ду валь ній інфор ма ції, на знанні полі тич-
них, духов них, війсь ко вих, еко но міч них, побу то вих особ ли вос тей країн 
та наро дів, для яких вона при зна че на;

– не можна керу вати про па ган дою зда лека, хоча дирек тиви та інструк-
ції можуть над хо дити з центру, кон к ретне опра цю вання мате рі а лів має 
зали ша тися на роз суд людей, які її поши рю ють;

– слід вико рис то ву вати всі існу ючі мож ли вості для поширення про-
па ганди, й особ ливо серед гро ма дян тих країн, які є її об’єк том, пере-
т во рю ючи їх у мимо віль них поши рю ва чів.32.

Такі під ходи пов ною мірою вико рис то ву ються в опе ра ціях, пов’я за них 
із інфор ма ційно-пси хо ло гіч ною вій ною, що ведеться про па ган ди стсь кою 
маши ною Російсь кої Феде ра ції проти Укра їни і вклю чає пере важну час тину 
російсь ких ЗМІ, всі наявні дже рела виго тов лення й поши рення бойо вих 
у цих умо вах інфор ма цій них ресур сів. У про ти сто янні з інфор ма цій ними 
викли ками остан ніх деся ти річ російська про па ган ди стська машина також 
ана лі зу вала зару біжні нега тивні впливи, запо зи чу вала дос від сучас них 
інфор ма цій них про ти сто янь і на базі цього ана лізу виро била власні мето-
дики ведення інфор ма цій них воєн, які й засто со ву ються в ході нині ш нього 
про ти сто яння з Україною.

Поси лення гло баль них впли вів, про ник нення інфор ма ти за ції в усі сфе-
ри життя сус піль ства сприяє про су ванню разом з інфор ма цій ними маси-
вами іно род них мен таль них уста но вок у сферу самос ві до мості укра їн ців, 
що в умо вах інфор ма цій ної війни набу ває особ ливо руй нів ного зна чення. 
У середо вищі російсь ких інфор ма цій них тех но ло гів ця кон с танта мате-
рі а лі зу ється в кон к ретні при йоми впли вів досить висо кої ефек тив ності. 
В інфор ма цій ній війні вони вихо дять з того, що саме «мен таль ний гено цид 
являє собою най більш згубну тех но ло гію» в умо вах гло ба лі за ції, коли фак-
тично на карту пос тав лено існу вання біль шості націй. «Він (гено цид) не іс-
нує сам по собі, а цілесп ря мо вано гене ру ється у зв’язку з наяв ністю пот реби 
під по ряд ку вання інте ресам одних людей спо собу мис лення, і як наслі док, 
пове дінки інших» 33.

32 Цит за: Смола Л. Є. Детермінанти політичного процесу сучасності: теоретико-методологічний 
аналіз в інформаційно-психологічному вимірі. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. С. 35–36.

33 Цит за: Ментальный терроризм. QSec. Вопросы безопасности. Калиниград, 2010.02.10. URL: 
http://www.qsec.ru/node/795.
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У нега тив них інфор ма цій них впли вах на мен тальну сферу життя регі о-
нів сьо годні вра хо ву ється від по відна тери то рі альна спе ци фіка.

Ха рак тер ним при цьому є:
– мас ку вання цілей, досяг нення яких перед ба ча ється в під сумку реа лі-

за ції різ ноп ла но вих дій, під по ряд ко ва них одній меті;
– на стійне впро ва дження сте ре о ти пів для харак те рис тики об’єкта впли-

ву, його дій і намі рів (напри клад, «потомки фаши стсь ких при служ ни ків», 
«про цес роз валу укра ї нсь кої дер жав нос ті», «про дов ження обстрі лів укра ї-
нсь кими баталь йо нами мир ного насе лення Дон ба су» та інші). Такі штампи 
з від по від ним емо цій ним забарв лен ням, не залежно від їх спів від но шення 
з реаль ністю, вво дяться в пос тій ний обіг і почи на ють сприй ма тися як щось 
звичне і без за пе речне. Вони вже не конт ро лю ються сві до містю і цим са-
мим поси лю ють свій вплив не лише в смис ло вому, а й у емо цій ному плані, 
переп рог ра мо ву ють у пот ріб ному напрямі сві до мість корис ту вача інфор-
ма ції;

– ви ко рис тання різ но ма ніт них, часто фор мально неза леж них зару-
біж них дже рел для інфор ма цій них атак, що ство рює види мість загаль ної 
між на род ної пози ції сто совно під ня тих проблем;

– під по ряд ку вання інте ресам ослаб лення мен таль ного іму ні тету пев-
них комер цій них тен ден цій і праг нень, забез пе чення мате рі аль ної стій кості 
і пре фе рен цій при реа лізації від по від ної тема тики віт чиз ня ним і зару-
біж ним ЗМІ, активне від обра ження від по від ної тема тики в популяр ній 
кіноп ро дук ції, «мен товсь ких та спец на зівсь ких» сері а лах із захоп лю ючим 
сюже том та чітко вира же ною іде о ло гіч ною спря мо ва ністю, видання цик лів 
літе ра тур ної про дук ції при год ниць кого спря му вання, фан тас тики та фен-
тезі, знач ною мірою роз ра хо ва ної на сти му лю вання при род них інстинк тів, 
а не на духов ний роз ви ток, поши рення роз ва жаль ної інтер нет-про дук ції, 
що сприяє від риву від реа лій сус піль ного життя, від про блем наці о наль-
ного роз витку Укра ї ни34. Вико рис то ву вані в інфор ма цій ній війні засоби для 
реа лі за ції пос тав ле них цілей сьо годні мають цілесп ря мо вану дію, що веде 
до роз валу самих основ сус піль ного життя і може спричинитися до незво-
рот них про це сів у мен таль ній сфері нації.

34 Див. про це: Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх 
маніпуляцій свідомістю населення України / [ Горовий В. М. (керівник проекту), Онищенко О. С., 
Попик В. І. та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2015.
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У про цесі акти ві за ції свого впливу на регі они Укра їни російські інфор-
ма ційні тех но логи нама га ються вра хо ву вати нерів но мір ність осво єння 
регі о нами Укра їни елект рон них інфор ма цій них тех но ло гій, спе ци фіку 
інфор ма цій них обмі нів у них. Там, де елект ронні інфор ма ційні тех но ло гії 
не набули знач ного роз витку, вони нама га ються вико рис то ву вати тра ди-
ційні, апро бо вані вже в мину лих про ти сто ян нях форми інфор ма цій ного 
впливу. Такий роз ви ток інфор ма цій них про це сів особ ливо наочно про гля да-
ється в інфор ма цій ному про ти сто янні на Дон басі. Важ ли вою харак тер ною 
рисою інфор ма цій ної агре сії в цьому регі оні є те, що теле ба чення стало 
основ ним дже ре лом впливу на насе лення оку по ва них тери то рій і в значно 
мен шій мірі в про па ганді на пер ших порах кон ф лікту вико рис то ву ва лись 
інтер нет-тех но ло гії, які за своєю популяр ністю пос ту пи лися теле ба ченню. 
Цей факт обу мов лю ється сві до мим вико рис тан ням спе ци фіки ситуації:

– чітко визна че ною при сут ністю дер жави (РФ і керів ництва ква зі рес-
пуб лік) у телеп ро па ганді на тери то ріях, охоп ле них транс ля цією російсь-
ких теле ка на лів, де до того ж вони були поза кон ку рен цією, звич ністю для 
російсь ких політ тех но ло гів у вико рис танні саме цього інстру мента про па-
ган ди;

– не до стат нім рів нем інфор ма ти за ції, дос тупу до аль тер на тив них 
дер жав ним інфор ма цій них ресур сів для знач ної час тини російсь кого насе-
лення і гро ма дян Укра їни, що пот ра пили до сфери російсь кого інфор ма цій-
ного впливу;

– не до лі ками інфор ма ти за ції, від сут ністю орга ніч ності, звички на реф-
лек тор ному рівні сприй мати Інтер нет знач ним іще чис лом гро ма дян не як 
екзо тику і роз вагу, а як сус пільно зна чуще дже рело інфор ма ції;

– не втра че ною ще насе лен ням пси хо ло гіч ною готов ністю вірити «сво-
їм», звич ним і прос тим у корис ту ванні дже ре лам інфор ма ції і з під оз рою 
ста ви тись до нових, загаль но ук ра їнсь ких, пере бу ва ючи у звич ній з часів 
союз ної дер жави ролі існу вання «в умо вах воро жого ото чен ня».

Ме тою про па ган ди стсь кого дис курсу зі сто рони російсь ких ЗМІ ста-
ло руй нування про єв ро пейсь кого век тора роз витку Укра їни, фор му вання 
в очах час тини укра їн ців та сві то вої спіль ноти образу укра їн ців як на-
ції, що дегра дує та зане па дає через немож ли вість вирі шення внут ріш ніх 
супе ре чок і кон ф лік тів. Інтерп ре та ція про па ган ди стсь кими медіа ситу а ції 
на Дон басі як внут рі ш ньогро ма дянсь кого кон ф лікту, а не як акту агре сії, 
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виклю чає при цьому з поля уваги гро мадсь кості факт зов ні ш нього російсь-
кого впливу на еска ла цію кон ф лікту та деста бі лі за цію ситу а ції в цілому.

На основі вивчення інфор ма цій ного напов нення мере же вих ресур сів 
Дон бась кого регі ону до 2014 р. можна виявити деякі його особ ли вості, які 
мають зна чення в про це сах, що розпочалися на цих тери то ріях уже з 2014 р. 
По-перше, не можна не звер нути увагу на те, що з-по між понад двох сот 
новин них сай тів Донеч чини лише кілька були укра ї но мов ними (тобто явне 
домі ну вання російсь ко мов ного кон тен ту); зіс тав лення кон тенту деяких 
онлайн-ме діа засвід чує сво є рідне про ти сто яння іден тич нос тей у схід них 
регі о нах (від верті заяви в кон тексті належ ності меш кан ців Дон басу до ро-
сіян: «Дон басс – рус ский край» тощо). Деякі ресурси самою назвою «гово-
ри ли» про свою пози цію та став лення до влас ної дер жави – vDonetske.net.
ua (при цьому вра жає сам факт функ ці о ну вання таких ресур сів та від сут-
ність реак ції з боку орга нів без пеки Укра ї ни). 

Такий кон тент демон стру вав при сут ність на міс це вому медіа-ринку 
пред став ни ків полі тич ного впливу сусі д ньої дер жави з її про па ган дою 
«рус ского мира» ще задовго до роз в’я зання кон ф лікту. Про па ган дою та ата-
кою на все, що мало укра ї нські мар кери, на регі о наль ному рівні (за сприян-
ня міс це вої мен таль ності насе лен ня) у соці умі пос ту пово фор му ва лися 
сво є рідні інфор ма ційні кор дони. Нато мість незначні укра ї но мовні ресурси 
мали абсо лютно апо лі тич ний харак тер кон тенту, що уне мож лив лю вало 
про ти став лення його агре сив ній рито риці анти ук ра їнсь ких міс це вих медіа.

До речі, дру ко вані видання також від різ ня лися вели кою част кою 
російсь ко мов них: із 1245 видань, заре єст ро ва них ста ном на кві тень 2011 р., 
лише 14 були укра ї но мов ними. Серед російсь ко мов них газет було багато 
від верто про ро сійсь ких – «Хочу в СССР» та інші. Ідей ний спектр таких 
видань дає право робити висновки щодо їх належ ності до низки інстру-
мен та рію, завдяки якому в регі оні руй ну ва лися і без того хиткі демок ра-
тичні іде али та від бу ва лося пере о рі єн ту вання насе лення на анти ук ра їнські 
цін ності. Пока зо вим у цьому кон тексті є демон стра цій ний номер газети 
«Хочу в СССР», в якому автори перей ма лися тим, де зреш тою пройде лінія 
роз по ділу між «Захід ною та Вели кою Укра ї ною»: якщо така лінія пройде 
через Київ, то «скоро ці області збун ту ються і поп ро сяться назад в Укра ї-
ну», а Крим «повер неться до Росії», Східна ж Укра їна «від но вить ста тус 
Ново ро сії, або повер неться до складу Росії – як новий феде раль ний 
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округ» 35. Такі від верто анти дер жавні месе джі зустрі ча лися у біль шості ста-
тей цього видання.

Із 2014 р. зазда ле гідь спла но вана авто рами ззовні пос лі довна «опе ра-
ція» з роз па лю вання та обґрун ту вання початку насиль ства на Сході Укра їни 
набула своїх мак си маль них масш та бів. Ні для кого не є сек ре том, що основ-
ний вплив на інфор ма цій ний прос тір схід ної час тини Укра їни мали сили 
російсь кого похо дження, якими було зре а лі зо вано низку пос лі довних кро-
ків для згур ту вання кри тич ної маси укра ї нсь ких гро ма дян, які сві домо 
під три му вали про ект «Ново ро сія» і навіть брали та беруть активну участь 
у бойо вий діях.

Пер шим кро ком було ство рення умов для пов но масш таб ної інфор ма-
цій ної, а зго дом і спра в ж ньої війни, що вті лю ва лося у про це сах куль ти-
ву вання міфів про «велику пере могу брат ніх наро дів», про ворожі західні 
та євро пейські цін ності тощо. Усі ці міфи доволі чітко про сте жу ва лись 
у кіно стріч ках російсь кого вироб ництва (укра ї нські кіно стрічки просто 
не про ду ку ва ли ся), кни гах, перед ви бор чій агі та ції чет вер того пре зи дента 
та його пар тії. Поволі такі «зер ня та» російсь кої про па ганди нако пи чу ва-
лися у сві до мості міс це вого насе лення і чекали свого часу. Роз па лю ван ням 
ворож нечі та нена висті на наці о наль ному ґрунті, руй ну ючи укра ї нсь кий 
інфор ма цій ний прос тір, агенти такої про па ганди фак тично під го ту вали 
основу нині ш нього кон ф лікту на Добнасі.

Ін сти тут масо вої інфор ма ції (ІМІ) пові дом ляє, що до 2014 р. в Лугансь-
кій області вихо дило 17 дру ко ва них видань, пра цю вали більше 10-ти 
інфор ма цій них веб-сай тів, у самому Луганську діяло три міс це вих теле-
ка нали. 1 травня 2014 р. бойо вики захо пили лугансь кий радіо те ле ві зій ний 
центр (філіал укра ї нсь кого кон церну РРТ) і замість укра ї нсь ких теле ка на лів 
вивели в ефір російські. На початку літа 2014 р. опе ра тори міс це вих кабель-
них мереж зму шені були при пи нити транс ля цію укра ї нсь ких теле ка на лів, 
закри лись також міс цеві теле ком па нії ЛКТ, «Ірта» та ЛОТ (Луганське 
обласне теле ба чен ня). Ста ном на поча ток 2016 р. на колиш ній час тоті ЛОТу 
вихо дить в ефір, так звана Дер жавна теле ра ді о ком па нія ЛНР, яку також 
нази ва ють «Луганськ 24». Вона вико рис то вує тех ніку колиш ніх ЛОТа 
та «Ірти». Міс цеві меш канці також мають дос туп до російсь кого теле ба-

35 «Хочу в СССР!». Демонстрационный номер. Москва, (Без року). URL: http://ussr-2.com/demo.
pdf.
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чення, яке транс лю ється як у кабелі, так і через наземні час тоти. У Луган-
ську також мовить міс цева радіос тан ція «Своє радіо» з від по від ним кон тен-
том, що вико рис то вує облад нання і час тоти коли ш ньої облас ної дер жав ної 
ФМ «Пульс», яка при пи нила роботу у травні 2014 р. вна слі док захоп лення 
про ро сійсь кими сепа ра тис тами лугансь кого теле цент ру36. 

За даними Інсти туту масо вої інфор ма ції у 2014 р. тільки в Донець-
кій області було роз гром лено 28 офі сів міс це вих ЗМІ37. Зок рема, редак тор 
єди ної укра ї но мов ної газети «Донеч чи на», якій у цьому році випов ни-
лося 80 років, І. Зоц пере ї хав до Кра ма торська і тут випус кає свою газету, 
що міс тить об’єк тивну інфор ма цію. І. Зоц роз по вів, що газета дру ку ється 
неве ли ким накла дом, по п’ят ни цях. «Це при фрон това газета, яку роб лять 
кілька людей. Ми поши рю ємо нашу газету по біб лі о те ках, район них радах. 
Від но вивши випуск газети і пере давши час тину накладу в Донецьк, мені 
натяк нули, що я неба жа ний гість у сво єму рід ному місті. Наш редак цій ний 
буди нок, як укра ї нсь кий осе ре док, був особ ливо цинічно зни ще ний»38.

Окремі жур на лісти дон бась ких видань, на жаль, активно спів пра цю-
ють з «новою» вла дою і фак тично стали її рупо ром. Пере важна біль шість 
ЗМІ, що про дов жу ють функ ці о ну вати на тери то ріях, під конт роль них так 
зва ній ДНР, є від верто про па ган ди стсь кими та анти ук ра їнсь кими. Зок-
рема, на оку по ва ній тери то рії Донець кої області функ ці о ну ють чотири 
теле ка нали («Оплот ТВ», який функ ці о нує на базі захоп ле ного міс це вого 
теле ка налу «Пер ший Муні ци паль ний»; «Ново рос сия ТВ», який пра цює 
на захоп ле ній час тоті ЮНІ О На та «1+1»; «Пер вый Рес пуб ли канс кий», який 
мовить на час то тах захоп ле ного сепа ра тис тами 27-го каналу, та «Вто рой 
Рес пуб ли канс кий» (колиш ній ЮНІ ОН), пра цю ють російські теле ка нали. 
Усі укра ї нські теле ка нали на оку по ва ній тери то рії були від клю чені влітку 
2014 року. Міс цеві кабельні про вай дери, яких, за різ ними даними, бли зько 

36 Дослідження медіа-ситуації в Південних і Східних областях України «Institute Mass 
Information». Київ, 2016. URL: http://imi.org.ua/news/52733-doslidjennya-media-situatsiji-na-shodi-i-
pivdni-ukrajini-luganska-oblast.html.

37 Дослідження медіа-ситуації в Південних і Східних областях України «Institute Mass 
Information». Київ, 2016. URL: http://imi.org.ua/news/52631-doslidjennya-media-situatsiji-na-shodi-i-
pivdni-ukrajini-donetska-oblast.html.

38  Зоц І. Єдина україномовна газета Донбасу тепер виходить у Краматорську. «Громадське радіо». 
Донецьк, 2016.06.21. URL: http://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/yedyna-ukrayinomovna-
gazeta-donbasu-teper-vyhodyt-u-kramatorsku-igor-zoc.
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200, також від клю чили всі укра ї нські теле ка нали з мережі, за винят ком де-
яких роз ва жаль них каналів.

Там же вихо дить кілька дру ко ва них «рупо рів ДНР», а саме – офі ційна 
газета «Голос наро ду» та газета «Ново рос сия». Діє кілька веб-сай тів: «Но-
вости Донец кой Рес пуб ли ки», «Донец кое Агентство Новос тей» та інші. 
Кіль кість корис ту ва чів у соц ме ре жах обох сай тів – при близно 10–15 ти-
сяч, кіль кість захо дів на самі сайти – до 40 тисяч, як пока зує лічиль ник на 
сай ті 39.

Про бле мою оку по ва них тери то рій схід них облас тей у кон тексті інфор-
ма цій ної без пеки є те, що російська про па ганда від іг рає на цій тери то рії 
клю чову роль у фор му ванні іден тич ності міс це вим насе лен ням. Таку точку 
зору під тве р джу ють дані, отри мані на початку 2015 р. Київсь ким між на род-
ним інсти ту том соці о ло гії, згідно з якими меш канці оку по ва них тери то рій 
Дон басу в цілому пого джу ються із месе джами російсь кої про па ганди: 49 % 
рес пон ден тів на оку по ва них тери то ріях нази ва ють Євро май дан фаши стсь-
ким пере во ро том, а 67 % – вба ча ють його при чину у змові олі гар хів та мані-
пу ля ціях Спо лу че них Шта тів Аме ри ки 40. Від мін ності між меш кан цями За-
ходу та Сходу Укра їни ство рю ва лися і під жив лю ва лися штучно ще задовго 
до початку війни. І навіть в умо вах оку па ції час тини укра ї нсь кої тери то рії 
бойо ви ками укра ї нські медіа «захо дять» на ці тери то рії, хоча і не в таких 
масш та бах, як на решті Укра їни. Але міс цеве насе лення, яке пот ра пило під 
вплив про па ганди, вже мало ціка ви ться укра ї нсь ким кон тен том.

Пуб лі ка ції в російсь ких ЗМІ ще більше під іг рі ва ють воро жість між 
укра їн цями та вка зу ють на їх істо ричні роз біж ності: вони гра ють на нос-
таль гії за кому ніз мом жите лів стар шого поко ління, які страж да ють від 
демок ра тич ного тран зиту Укра їни, зама ню ючи їх повер нен ням до коли-
ш нього бла го по луччя шля хом вступу (читати – об’єд нан ня) до союзу з 
Росією та ляка ючи бан де рів ця ми 41. Російська влада не один рік до початку 

39 Цит. за: Дослідження медіа-ситуації на Сході і Півдні України: Донецька область. «Institute 
Mass Information». Київ, 2016.03.11. URL: http://imi.org.ua/news/52631-doslidjennya-media-situatsiji-
na-shodi-i-pivdni-ukrajini-donetska-oblast.html.

40 П. Жебрівський. Монополізація ЗМІ на Донеччині впливає на свободу слова в регіоні. Київ, 
2016.06.08. Детектор медіа. URL: http://detector.media/infospace/article/115849/pavlo_zhebrivskiij_la-
quomo.

41 Цит. за: Влада повинна негайно протистояти пропаганді на окупованих територіях, не чека-
ючи їх звільнення – експерти. Медіаграмотність. Київ, 2015.02.28. URL: http://osvita.mediasapiens.
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кон ф лікту ство рю вала у схід них регі о нах Укра їни власну інфор ма ційну 
плат форму (медій ний сег мент – теле- та радіо ка нали, дру ко вані видання, 
Інтер нет-сайти; еле менти соці аль ного тиску у формі гро мадсь ких орга ні за-
цій про ро сійсь кого спря му вання, а також еле менти сус пільно-по лі тич ного 
впливу у вигляді орга ні за цій з офі цій ним уря до вим фінан су ван ням із РФ), 
завдяки якій міс цеві меш канці «оброб ля ли ся» на пред мет неприй няття 
всього укра ї нсь кого та при хиль ності до російсь кого.

Після оку па ції РФ укра ї нсь кої тери то рії багато меш кан ців Дон басу 
фак тично стали носі ями про ро сійсь ких ідей та не чинили сві домо опору 
бойо ви кам. Але при цьому варто заува жити, що, за даними Київсь кого 
між на род ного інсти туту соці о ло гії, лише чверть меш кан ців Донець кої 
та Лугансь кої облас тей висту па ють за при єд нання їхньої тери то рії до скла-
ду Росії. Більш ніж поло вина опи та них рес пон ден тів вислов лю ються 
одноз начно проти анек сії час тини укра ї нсь кої тери то рії, а решта очі ку ють 
вирішення війсь ко вого кон ф лік ту 42.

Про бле мою в діяль ності укра ї нсь ких медіа (перш за все, жур на ліс тів) 
є те, що інфор ма ція подається за пев ними шаб ло нами, без заглиб лення 
у тему (обстріл мир них меш кан ців – кіль кість жертв – мож ливі оці ночні 
судження жур на ліста – інтер в’ю з виб ра ними міс це вими меш кан ця ми). 
«В зоне АТО мало смот рят укра инс кие теле ка налы. На Дон бассе в порядке 
вещей, когда на линии фронта транс ли ру ется только про па ган ди стс кое рос-
сийс кое ТВ. В под вале села Опы т ное по теле ви зо рам, кото рые рабо тают 
бла го даря гене ра то рам, заправ лен ным топ ли вом укра инс ких воен ных, 
транс ли ру ется Рос сия-1» 43. Ці про грами люди звикли диви тися вже не один 
рік, тому шаб лонні новини чи просто пат рі о тичні гасла навряд чи змо жуть 
змі нити ситу а цію, викли чуть ско ріше у гля да чів злість на решту укра їн ців. 
Дії централь ної влади щодо обме ження дос тупу укра їн ців до російсь ких 
медіа не дали потуж ного резуль тату, оскільки по всій Укра їні, не гово рячи 

ua/media_law/government/vlada_povinna_negayno_protistoyati_propagandi_na_okupovanikh_teritori-
yakh_ne_chekayuchi_ikh_zvilnennya_eksperti/.

42 В українців трохи покращилося ставлення до Росії – опитування. Вечерний Донецк. 2018.10.10. 
URL: http://vecherka.donetsk.ua/.

43 Влада повинна негайно протистояти пропаганді на окупованих територіях, не чекаючи 
їх звільнення – експерти. Медіаграмотність. Київ, 2015.02.28. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/
media_law/government/vlada_povinna_negayno_protistoyati_propagandi_na_okupovanikh_teritoriyakh_
ne_chekayuchi_ikh_zvilnennya_eksperti/.
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вже про оку по вані тери то рії, дос туп до російсь ких теле ка на лів гро ма дяни 
мають через супут ник та і не всі про вай дери кабель ного теле ба чення при-
пи нили транс лю вати російські теле ка нали.

При всьому цьому, однак, заслу го ву ють на увагу резуль тати дос лі джень 
остан ніх міся ців, що свід чать про прояв нової тен ден ції, яка поля гає в тому, 
що на оку по ва них тери то ріях спо сте рі га ється роз ча ру вання в медіа і недо-
ві р’я до будь-яких ЗМІ вза галі (пере д у сім до новин і сус пільно-по лі тич них 
про грам). Най більш затре бу ва ною є інфор ма ція про зник лих рід них і зна йо-
мих, втрати серед мир ного насе лення і війсь ко вих, а також про діяль ність 
міс це вої і дер жав ної влад. Зни ження ефек тив ності російсь кої та про ро сійсь-
кої про па ганди обу мов лю ється сьо годні насам пе ред еко но міч ними нега раз-
дами, пря мою небез пе кою для життя людей в райо нах воєн них дій, поси лен-
ням кри мі но ген ної ситу а ції на оку по ва них тери то ріях, від сут ністю реаль ної 
перс пек тиви поза ук ра їнсь кого вирі шення про блем війсь ко вого про ти сто яння.

Здійс нена в усіх регі о нах Укра їни полі тика роз дер жав лення ЗМІ 
не сприяє інфор ма цій ній стій кості регі о нів. Цей про цес не забез пе чує 
належ ного збе ре ження наці о наль ного суве ре ні тету і в умо вах сучас ного 
про ти сто яння з Росією. Адже комер ційні ЗМІ на тери то рії будь-якої кра їни 
є інстру мен том досяг нення влас них цілей фінан сово-про мис ло вою елі тою, 
що конт ро лює видання, і не є видан нями неза леж ними, об’єк тив ними, заці-
кав ле ними в про ве денні захо дів інфор ма цій ної без пеки. У них най час тіше 
прак ти ку ється мані пу лю вання гро мадсь кою дум кою в інте ресах влас ни ків, 
у тому числі тих, чиї інте реси не мають нічого спіль ного з інте ресами дер-
жави. Вони є най більш перс пек тив ними для вки дання зов ні ш ньої інфор ма-
ції, що не відповідає інте ресам цієї дер жави і може стати дже ре лом загроз 
для її без пеки. Це ж саме сто су ється всієї сис теми тех но ло гій обмі нів інтер-
нет-ін фор ма цією до соці аль них мереж включно.

У теле ра ді о е фірі при кор дон них тери то рій аси мет рія інфор ма цій них 
пото ків з Укра їни та в Укра їну, на жаль, скла да ється не на користь нашої 
дер жави. «Нині ми опи ни лися під потуж ним інфор ма цій ним впли вом 
країн-су сі дів. Це від бу ва ється на тлі моно по лі за ції теле- і радіо-ін фор ма-
цій ного прос тору, еко но міч ної та полі тич ної залеж ності біль шості ЗМІ від 
фінан сово-про мис ло вих струк тур» 44.

44 Червак Б. Щодо функціонування засобів масової інформації. Актуальні проблеми міжнарод-
ної безпеки: український вимір. Київ : Стилос, 2010. С. 457.
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На від міну від тієї мережі, якою вона була в про цесі ста нов лення, сучасні 
соці альні мережі і блоги вщент запов нені грав цями-про фе сі о на лами. Це вже 
не оди наки, які пра цю ють на свій комер цій ний інте рес, а фахівці, об’єд нані 
у певні орга ні за ційні струк тури, озбро єні запи тами та інструк ці ями, сві домі 
чи несві домі учас ники склад них «бага то хо до вих» інфор ма цій них ком бі на цій 
спец с лужб. Їхньою функ цією є пере дача «вибу хо вої» інфор ма ції в більше 
чи менше коло корис ту ва чів соці аль них мереж, подальша транс ля ція з його 
допо мо гою мак си мально широ кому загалу у вигляді сфор мо ва ної серед пев-
ної час тини насе лення гро мадсь кої думки, настроїв і чуток.

Че рез засто су вання «бага то хо ді вок» із досить склад ними мані пу ля тив-
ними, сугес тив ними тех но ло гі ями орга ні зо ву ється поши рення у мере жах 
чис лен них, ніби неза леж них одне від іншого, «з різ них дже рел», мате рі а лів, 
що «окре мими штри ха ми» нега тивно зма льо ву ють внут рішню і зов нішню 
полі тику Укра їни, її скрутне еко но мічне ста но вище, помилки дер жав ного 
керів ництва тощо. Так само поши рю ються пере біль шені від омості про 
бойові втрати Зброй них Сил Укра їни, здійс ню ється шан таж війсь ко вос луж-
бов ців, їхніх родин.

Се ред нова цій у цьому плані, поряд із пря мою дез ін фор ма цією і сіян-
ням чуток, на пер ший план все частіше вихо дять більш під ступні при йоми, 
спря мо вані на суцільну дис кре ди та цію самої довіри до соці аль них мереж. 
За виснов ком дирек тора Центру дос лі джень гро ма дянсь ких медіа Мас са чу-
сетсь кого тех но ло гіч ного інсти туту І. Цукер мана, пере ко ну вати гро ма дян 
у тому, що «ніякої правди немає», – це дуже ефек тив ний спо сіб пара лі зу-
вати гро ма дянську актив ність. Хоча подібні так тики поши рені у бага тьох 
кра ї нах, де уряди нама га ються при ду шити інтер нет-дис ку сії, чимало з них 
були випро бу вані саме російсь кими тех но ло гами, зок рема «Аген цією інтер-
нет-дос лі джень» (Санкт-Пе тер бург), ство ре ною за участю набли же ного 
до В. Путіна російсь кого біз нес мена та рес то ра тора Є. При го жина.

Се ред таких мето дів – і хакерські DoS-атаки, що при зво дять до недо-
ступ ності пев них сай тів, і масова пуб лі ка ція комен та рів тен ден цій ного, 
про крем лівсь кого харак теру. У під сумку все це має фор му вати у гро ма дян 
пере ко нання, що нікому вірити вза галі не можна, а отже, необ хідно абст-
ра гу ва тися від усього, що від бу ва ється. Одне з гасел, які нині нама га ються 
при ще пити зару біжні про па ган дисти пере січ ному укра їн цеві ‒ «це не наша 
війна...».
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У ході російсько-ук ра їнсь кого інфор ма цій ного про ти сто яння вдос ко-
на лю ються най більш поши рені при йоми і пра вила інфор ма цій ної війни, 
мані пу ля тивні тех но ло гії впливу на учас ни ків соці аль них мереж, вироб-
лені в прак тиці мину лих інфор ма цій них воєн. Якщо роз гля нути тех но ло гію 
впливу на внут рі ш ньо сус пільну ситу а цію зов ніш нім мані пу ля то ром в умо-
вах інфор ма цій ної війни, то соці альні мережі можуть бути вико рис тані для 
акцій, що перед ба ча ють:

– роз ви ток інфор ма цій ної бази анти дер жав них виступів;
– ор га ні за цію про во ка цій ної ситуації;
– за лу чення груп насе лення в полі тичну і насам пе ред у про тестну 

діяль ність;
– ін фор ма ційне керу вання і бага то ас пектну під тримку сус піль них збу-

рень.
Ши роко вико рис то ву ється в тепе ріш ній інфор ма цій ній війні при йом 

моти ва ції загро зою, за допо мо гою якого на оку по ва них тери то ріях і в РФ 
поши рю ються інфор ма ція, екс пертні висновки про нас лідки діяль ності 
«режиму на Укра ї ні».

Нині пере ва жання у соці аль них мере жах та бло гос фері зов ніш ніх впли-
вів пере росло в одну з най більш склад них про блем роз витку наці о наль ного 
кому ні ка тив ного прос тору. Не слід пов’я зу вати її лише з про це сами гло ба-
лі за ції, вхо дження Укра їни у сві то вий інфор ма цій ний прос тір. Головна при-
чина, оче видно, поля гає у тому, що влада за всі роки неза леж ності в Укра їні 
дуже повільно, порів няно з тем пами роз витку нега тив них про це сів, вжи ває 
належних заходів для досяг нення від по від ності орга ні за ції інфор ма цій ної 
сфери завдан ням захисту наці о наль них інте ресів, що виз ріли в сьо го денні. 
Як на етапі ста нов лення соці аль них мереж в Укра їні, так і в подаль шому, 
їх зна чення і роль у сус пільно-по лі тич ному й духовно-куль тур ному житті 
не були належно оці нені, знач ною мірою справу було пущено на самоплив.

За зна чені обста вини роб лять укра ї нські сег менти між на род них соці а-
ль них мереж і бло гос фери дуже враз ли вими перед про ник нен ням агре сив-
них тех но ло гій інфор ма цій них війн і окре мих спе цо пе ра цій, спря мо ва них 
на мані пу лю вання сві до містю та пове дін кою гро ма дян. В умо вах російсько-
ук ра їнсь кої інфор ма цій ної війни вплив інфор ма цій ної зброї здійс ню ється 
і на полі тичну, еко но мічну і особ ливо в остан ній час – на пси хо ло гічну сфе-
ру. Йдеться про інфор ма ційно-пси хо ло гічні впливи, орі єн то вані на пору-



      2. ОСОБЛИВОСТІ НЕГАТИВНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВПЛИВІВ

шення мен таль них сте ре о ти пів, незво рот ний вплив на гли бинні шари 
сві до мості. Особ ливу небез пеку при цьому ста но вить вплив при хо ва ної, 
неви ди мої інфор ма ції, що при зво дить до запуску про грами само руй ну-
вання, переп рог ра му вання, як, напри клад, вико рис тання 25 кадру в теле-
п рог ра мах або ж сугес тив ної інфор ма ції. Соці альні мережі в такому разі 
є широко вико рис то ву ва ними, оскільки при сут ність Укра ї нсь кої дер жави 
в них дуже незначна, пра вова база від стає від роз витку тех но ло гій і не охоп-
лює нових тех но ло гічних при йомів вико рис тання інфор ма ції та тех но ло-
гій, про ду ку вання дер жав ної інфор ма ції за обся гами і якістю не від по ві дає 
масш та бам напов нення соці аль них інфор ма цій них мереж.
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3. Особ ли вості захисту регі о нів Укра їни 
від не га тив них зару біж них впли вів 

в умо вах гіб рид ної вій ни

В умо вах роз витку децент ра лі за ції в Укра їні про блема захисту регі о нів 
від інфор ма цій ної агре сії з-за кор дону має вирішуватись у двох основ них 
напря мах: забез пе чення діє вості захо дів щодо нейт ра лі за ції нега тив них 
інфор ма цій них впли вів загаль но ук ра їнсь кого зна чення в кож ному з кон к-
рет них регі о нів та адек ватне реа гу вання на спе ци фічні, орі єн то вані на кож-
ний кон к рет ний регіон, мен таль ність його гро ма дян зару біжні впливи, 
їх пуб лічна зміс това нейт ра лі за ція.

Треба зазна чити, що зрос та юча самос тій ність регі о нів, пов’я зана з від-
по від ними про це сами сус піль ної транс фор ма ції, будучи, по суті, про явом 
зако но мір нос тей роз витку інфор ма цій ного сус піль ства, може також стати 
об’єк том вико рис тання в інфор ма цій ній війні. Зару біжні політ тех но логи 
не без успіху вико рис то ву ють у своїй про па ганді внут рі ш ньо сус пільні 
супе реч ності пері оду змін, що залежно від еко но міч ної, полі тич ної спе-
ци фіки регі о нів можуть про яв ля тися в них з істот ними від мін нос тями. 
При цьому їхній інфор ма цій ний прос тір має різні мож ли вості для від січі 
інфор ма цій ної агре сії. Дер жава на цьому етапі роз витку сус піль ства зали-
ша ється основ ним інстру мен том кон со лі да ції в сус піль стві, «орга ні зу ю чим 
нача лом і коор ди на то ром бут тя» 45 інфор ма цій ної сис теми, що охоп лює 
наці о наль ний інфор ма цій ний прос тір, сприяє його роз витку, забез пе чу ючи 
в про цесі своєї транс фор ма ції про грес у сфе рах демок ра тич них перет во-
рень.

Не об хідне сьогодні поси лення діє вості вер ти каль них інфор ма цій них 
обмі нів у сус піль стві, що іні ці йо вано дер жа вою, обу мов лює особ ливу 
необ хід ність в умо вах нега тив них інфор ма цій них впли вів ство рення і вдос-
ко на лення над ій них соці аль них кому ні ка цій, дос туп них для всіх чле нів 

45 Маца К. А. Земная планетарная система (Опыт исследования системной организации Земли) : 
монография. Киев : Изд-во геогр. л-ры. «Обрії», 2012. С. 17.
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сус піль ства. Сис тема цих кому ні ка цій, під три му вана наці о наль ними орга-
ні за ційно-пра во вими й тех ніко-тех но ло гіч ними засо бами, має стати над ій-
 ною в екс плу а та ції інфра струк ту рою інфор ма цій них обмі нів у межах наці о -
наль ного інфор ма цій ного простору.

Якісні харак те рис тики інфор ма цій них обмі нів при цьому знач ною 
мірою визна ча ються ефек тив ністю про цесу фор му вання і вико рис тання 
сис теми інфор ма цій них кому ні ка цій. Роз ви ток сис теми цих кому ні ка-
цій дер жа вою у вер ти каль ному вимірі має задо воль няти запити регі о нів 
в інфор ма ції, необ хід ної для струк тур ного роз витку сус піль ства, спри яти 
роз криттю міс це вої іні ці а тиви роз витку в умо вах інфор ма ти за ції, від іг ра-
вати сис те мо підт ри му вальне зна чення в загаль но дер жав ному масштабі.

З роз вит ком про це сів сус піль ної інфор ма ти за ції, при ско рен ням інфор-
ма цій них обмі нів, змен шен ням меж часо вої дис тан ції від про цесу ство-
рення інфор ма цій них ресур сів до їх вико рис тання в умо вах інфор ма цій ної 
війни особ ливо зрос та ють вимоги до якості зміс то вих харак те рис тик інфор-
ма цій них про дук тів. Сучас ний інфор ма цій ний про цес можна порів няти 
з корис ту ван ням водо го ном. При цьому тех нічне забез пе чення функ ці о ну-
вання інфор ма цій них про це сів за ана ло гією можна порів ню вати з екс плу а -
та цією тру боп ро во дів, а зміс тове напов нення – з дос тав кою корис ту ва чам 
пот ріб ної для жит тє здат ності води.

Ця ана ло гія наочно демон струє зрос та юче зна чення сво є час ного доне-
сення якіс ної інфор ма ції роз витку до корис ту вача в умо вах при ско рення 
сус піль них про це сів. Саме якісні пара метри в сис темі інфор ма цій них обмі-
нів набу ва ють у сучас них умовах зрос та ю чого зна чення також і з огляду 
на спе ци фіку інфор ма цій ної війни, у якій Укра їна пере бу ває нині зі своїм 
пів ніч ним сусі дом. Успішне про ти сто яння інфор ма цій ній агре сії вирі шаль-
ною мірою зале жить від ефек тив ності вико рис тання інфор ма цій них ресур-
сів спро тиву. У зв’язку з цим Докт ри ною інфор ма цій ної без пеки ста виться 
як абсо лютно необ хідне завдання «побу дова діє вої та ефек тив ної сис теми 
стра те гіч них кому ні ка цій» 46 – ско ор ди но ва ного й належ ного вико рис тання 
кому ні ка тив них мож ли вос тей у інте ресах дер жави. При цьому в сучас них 
умо вах увага має при ді ля тися під ви щенню зна чення в сис темі стра те гіч них 

46 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про 
Доктрину інформаційної безпеки України» : Указ Президента України. Верховна Рада України. 
Законодавство України. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017.
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кому ні ка цій зміс то вої скла до вої, орі єн то ва ної на роз ви ток наці о наль ного 
інфор ма цій ного прос тору 47, що від іг рає основну роль в орга ні за ції про ти-
сто яння інфор ма цій ній агресії.

На цьому етапі роз витку інфор ма цій ної сис теми особ ливо важ ли-
вим є забез пе чення інфор ма цій них обмі нів у сис темі цих кому ні ка цій 
на базі вико рис тання осно во по лож них при нци пів роз витку наці о наль ної 
інфос фери: вико рис тання наці о наль ного інфор ма цій ного ресурсу роз витку 
і вико рис тання ресур сів гло баль ного інфор ма цій ного прос тору в інте ресах 
наці о наль ного роз витку. Разом з тим особ лива увага має бути при ді лена 
тіс ному зв’язку про цесу функ ці о ну вання стра те гіч них кому ні ка цій з про це-
сом віт чиз ня ного інфот во рення, сво є час ним онов лен ням ресурсу про ти дії 
нега тив ним інфор ма цій ним впли вам. При цьому забез пе чу ється поси лення 
зво рот ного зв’язку в інте ресах управ лінсь кої сфери на базі гро ма дянсь ких 
іні ці а тив у вер ти каль них інфор ма цій них обмі нах 48, від кри ва ються нові 
потен ційні мож ли вості для кон со лі да ції сус піль ства та зрос тання ефек тив-
ності його функ ці о ну вання.

Треба зазна чити, що сучасне віт чиз няне інфот во рення, акти ві зо ване 
інфор ма ти за цією, харак те ри зу ється пос тій ним зрос тан ням про дук ції, у якій 
наявні значні обсяги низь ко я кіс ної, а також зака му ф льо ва ної під загаль ний 
фон шкід ли вої інфор ма ції. Вико рис тання цього ресурсу в стра те гіч них 
кому ні ка ціях мож ливе лише за умови засто су вання меха ніз мів виді лення 
із цих загаль них маси вів того зміс то вого напов нення, яке має бути корис-
ним для роз витку нації та дер жави, спри яти вирі шенню кон к рет них завдань 
інфор ма цій ної безпеки.

Фор му вання віт чиз ня них засо бів про ти сто яння в інфор ма цій ній війні 
перед ба чало й масш табні зміни інсти ту цій ного ланд шафту та пра вил гри 
в інфор ма цій ній сфері, що поз на чи лося на ство ренні орга нами дер жав ної 
влади струк тур, пок ли ка них від сто ю вати про ук ра їнські пози ції, шля хом 
над ання об’єк тив ної інфор ма ції про події в Укра їні, про ти дії нега тив ним 
інфор ма цій ним впли вам на укра ї нсь ких гро ма дян і нега ти ві за ції між на-

47 Ліпкан В. А. Експертний висновок на проект Стратегії роз витку ефективних комунікацій 
у ЗСУ. Глобальна організація союзницького лідерства : веб-сайт. URL:  http://goal-int.org/ekspertnij-
visnovok-na-proekt-strategii-rozvitku-efektivnix-komunikacij-u-zsu.

48 Соціальні мережі як чинник роз витку громадянського суспільства : монографія / О. С. Они-
щенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін. Київ, 2013. С. 16.
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род ного імі джу дер жави. До таких, зок рема, можна від нести Об’єд на ний 
інфор ма ційно-ана лі тич ний центр «Єдина кра ї на», Інфор ма ційно-ана лі-
тич ний центр Ради наці о наль ної без пеки і обо рони Укра їни, Укра ї нсь кий 
кри зо вий медіа-центр та ін.

У зв’язку з цим має вивча тися і впро ва джу ва тися пере до вий дос від 
орга ні за ції гро ма дянсь кого спро тиву інфор ма цій ній агре сії. Окре мих вда-
лих при кла дів такої діяль ності є чимало. Уже в лютому 2014 р. ГО «Детек-
тор медіа» роз по чало пер ший сис тем ний моні то ринг російсь кої про па ганди 
в Укра їні. У березні 2014 р. з’яв и лися іні ці а тиви StopFake та «Інфор ма-
цій ний спро тив». На поча ток 2015 р. в Укра їні зусил лями «Детек тора 
медіа», Інсти туту масо вої інфор ма ції, Інсти туту демок ра тії ім. П. Орлика, 
«Інте рньюз-Ук ра ї ни», Укра ї нсь кого като лиць кого уні вер си тету, Укра ї нсь-
кого кри зо вого медіа-центру й ряду інших ана лі тич них та моні то рин го вих 
центрів про су ва лися, роз роб ля лися і вдос ко на лю ва лися мето до ло гії моні-
то рингу російсь кої про па ганди, прак тики дис курс-ана лізу.

Од ним з пер ших до про ти дії російсь кій інфор ма цій ній агре сії долу-
чився про ект неуря до вої орга ні за ції «Центр війсь ково-по лі тич них дос лі-
джень» (м. Київ) під назвою «Інфор ма цій ний опір» (sprotyv.info). Ця гро-
мадська іні ці а тива ство рена з метою про ти дії в інфор ма цій ному полі 
зов ніш нім загро зам, що пос та ють перед Укра ї ною у війсь ко вій, еко но міч-
ній, енер ге тич ній сфе рах, а також у сфері інфор ма цій ної без пеки. Для ефек-
тив ної про світ ниць кої роботи з насе лен ням і загаль ної про ти дії інфор ма-
цій ним загро зам заре єст ро вано офі ційні групи ІО в соці аль них мере жах, 
ство рено офі цій ний канал на від ео хос тингу YouTube. Ресурс не лише 
опе ра тивно інфор мує про події в Укра їні, а й надає ана лі тику, під го тов лену 
влас ними та запро ше ними укра ї нсь кими й іно зем ними екс пер тами з неуря-
до вих і дер жав них орга ні за цій.

Ак тивну діяль ність щодо нейт ра лі за ції нега тив них інфор ма цій них 
впли вів агре сора здійс ню ють Укра ї нсь кий кри зо вий медіа-центр, сайт 
StopFake (пере вірка та спрос ту вання спо тво ре ної інфор ма ції й про па ганди 
про події в Укра їні, яка поши рю ється у ЗМІ, ана ліз «крем лівсь кої про па-
ганди в усіх її аспек тах та про явах»), онлайн-га зета Euromaidan Press, інтер-
нет-про ект «Інфор ма ційні війська Укра ї ни» та ін. Мініс терство обо рони 
Укра їни спільно з Мініс терст вом інфор ма цій ної полі тики Укра їни про дов-
жу ють про ект Embedded journalists – закріп лення жур на ліста за війсь ко вою 
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час ти ною в зоні АТО; сайт Inform Napalm ство ре ний волон те рами з метою 
інфор му вання широ кої ауди то рії про російсько-те ро рис тичну агре сію проти 
Укра їни, зок рема з метою інфор му вання іно зем ної ауди то рії. Його мате рі а-
ли перек ла да ються десят ками мов світу. Основ ними напря мами діяль ності 
є зби рання інфор ма ції з від кри тих дже рел, зок рема соці аль них мереж, ана-
лі тика щодо ситу а ції в зоні АТО, спів праця з мере жею інсай де рів на тим-
ча сово оку по ва них укра ї нсь ких тери то ріях. Учас ни ками про екту ство рено 
ґрун товні бази даних про російські фор му вання, які вою ють в Укра їні, зіб-
рано чис ленні докази пере мі щення в Укра їну російсь кої війсь ко вої тех ніки, 
озбро єнь і війсь ко вос луж бов ців. Знач ний між на род ний резо нанс отри мали 
опри люд нені сай том Inform Napalm звіти про роз слі ду вання при чин катаст-
рофи малай зійсь кого паса жирсь кого лай нера «Боїнг-777» рейсу MH17, зби-
того 17 липня 2014 р. над тери то рією Донець кої області, та ін.

У топ-10 орга ні за цій, які є най ефек тив ні шими в інфор ма цій ній війні 
з РФ, увійшли: центр «Миро тво рець», StopFake, Inform Napalm, «Інфор-
ма цій ний спро тив», НАЦ «Укра ї нські сту дії стра те гіч них дос лі джень», 
ГО «Вільні люди», Між на род ний інфор ма цій ний кон сор ціум «Бас ті он», 
Укра ї нсь кий інсти тут май бу т нього, Центр дос лі джень армії, кон вер сії 
та роз збро єння. Про це пові дом ляє vlasno.info з поси лан ням на Аге нтство 
cтра те гіч них дос лі джень. У кож ної орга ні за ції різні заходи про ти дії: ство-
рення інфор ма цій них ресур сів, вуличні заходи, про ве дення пуб ліч них 
інфор ма цій них кам па ній, тре нін гів 49 тощо.

До цієї роботи активно залу ча ються фахові об’єд нання істо ри ків, 
полі то ло гів, жур на ліс тів, ака де мічна спіль нота (Інсти тут істо рії Укра їни 
НАН Укра їни, Інсти тут полі тич них і етно на ці о наль них дос лі джень 
ім. І. Ф. Кураса НАН Укра їни, нау кові під роз діли Наці о наль ної біб лі о -
теки Укра їни ім. В. І. Вер надсь кого та ін.), мере жеві спів то ва риства, 
ство рю ються від по відні інтер нет-про екти. Напри клад, май дан чи ком для 
нау ко вих і пуб лі цис тич них дис ку сій навколо істо рич ної полі тики й полі-
тики пам’яті, дже ре лом ана лі тич них ста тей, інтер в’ю, рецен зій та огля дів 
кни жок, анон сів є «Істо рична прав да» (http://www.istpravda.com.ua) – сус-
пільно-іс то ричне, нау ково-по пулярне онлайн-ви дання, голов ним редак то-

49 Назвали най більш успішні угрупування в сфері протидії інформаційній агресії проти РФ. 
vlasno.info : інформ. портал. 2018. 18 трав. URL: http://vlasno.info/blogi/3/blog-suspilstvo/item/24440-
informatsiina-viina-z-rosiieiu-ukrain.
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ром якого є В. Кіпі ані. «Істо рична прав да» також вихо дить на теле ка налі 
ZIK, у YouTube.

Ді яль ність цих струк тур зба га чує інфор ма цій ний ресурс про ти сто яння 
інфор ма цій ній агре сії аргу мен та цією для різ них кате го рій укра ї нсь ких 
гро ма дян. У регі о наль ному вимірі дуже корис ним є долу чення до цього 
ресурсу мате рі а лів міс це вих інфор ма цій них центрів, гро мадсь ких орга ні-
за цій, нау ков ців, що най краще орі єн ту ються в про бле ма тиці, пов’я за ній 
з інфор ма цій ною ситу а цією в регіонах.

У кон тексті цього меха нізм впливу гро мадсь кості на соці альні медіа 
сьо годні най більш опе ра тивно спра цьо вує саме у випадку моні то рингу 
та опе ра тив ного реа гу вання актив ної ауди то рії, бло ге рів, медіа-ак ти віс тів 
і пере січ них корис ту ва чів Інтер нету. Гово рячи про вплив гро мадсь кості 
на соці альні медіа, треба виок ре ми ти:

– ак тив ність зви чай них корис ту ва чів – вза є мо дія гро мадсь кості зі ЗМІ 
від бу ва ється через комен тарі на сай тах і в соці аль них мере жах. Склад ність 
цього методу поля гає в тому, щоб знати напевно, хто є спра в ж ньою люди-
ною, а хто ботом. Крім того, пере січ ний корис ту вач не зав жди може вияви-
ти обман чи мані пу ля ції в медіа;

– бло ге рів, які пишуть про ЗМІ. Їхня діяль ність часто недо оці ню-
ється, проте сьо годні можна ска зати, що їхня роль у сус піль стві стрімко 
набли жа ється до ролі жур на ліс тів. В Укра їні діяль ність бло ге рів ніяк 
не визна ється офі ційно та не регу лю ється на зако но дав чому рівні. Бло гери 
й медіа-ак ти вісти впли ва ють на медіа-се ре до вище різ ними дос туп ними 
мето дами – почи на ючи від напи сання пос тів чи окре мих бло гів про пев ний 
медіа-ре сурс і закін чу ючи від вер тим тро лін гом. Дедалі час тіше ауди то рія 
таких бло ге рів у соці аль них мере жах чи не більша ауди то рії без по се ре д ньо 
ЗМІ;

– по пулярні сьо годні про екти, які нама га ються кри ти ку вати різ них 
пред став ни ків медіа-сфери. З іншого боку, є тонка грань між мані пу ля цією 
та реаль ною кри ти кою, коли бло гери нама га ються дис кре ди ту вати владу 
чи жур на ліс тів;

– гро мадські орга ні за ції, які спри я ють роботі наці о наль них ЗМІ. Зок ре-
ма, Інсти тут масо вої інфор ма ції, «         Те лек ритик а »,  MYMED IA .  Це  ресурси, 
 які займаються п ост ійним  мо н іторин гом і анал ізом ЗМІ ,  з ай м аються роз-
витком рівня о св і ченості ж ур нал істів та я кі стю їхніх матері а л ів ;
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– залучення  корист увачів мережі до контролю  ЗМІ. При кладом  може 
б ути конкурс «Лови джин су», який проводив Інститут  мас ової  і нф ор ма ції. 
У 2 01 4 р. під час пров едення  пар ламен тських виб орів на конкурс б уло 
над іслано понад 550 м  ат е ріалів із  17  о  бл ас тей України.  Ме тою конку рсу 
б уло п опуляризу в ати і деї к рити чного  оц і нювання медіа та  пі двище ння 
 ме діа-гра м от ності н ас елення.

Д ер жава організовує  « р оз в иток серв і сі в , спр ям ова них на більш  м асштабне 
та е фекти вне зал уч ення гро ма дсь кості до при йня ття ріш ень о рганами 
 де рж авної влади та орга нами  місцевого  самовря ду вання, … роз ви ток мех а-
н ізмів в заємо дії д ер жави та інс ти тутів  гр о ма дянсь кого с успільс тва щодо 
протидії інформац і йній агр есії проти Укра їни »  50, об’єд нує з адля зді йс н ення 
 ці лей, п ов’яз аних з н еоб хі дністю  і нф орм аційного  п ро тис тоя ння ,  по т енціал 
інформаці й них, і нф о рм аційно-ан ал ітичних  це нт рів, тво рчий потен ц іал 
громадсь ких  організа цій, діяль н ість нау ко вих установ тощо . 

 Зв ажена й ефективна  поведінка влади в інфо рм ац і йній с фері в у мовах 
прот ис тояння із з арубіжним супро т ив ником, з р озу мілість її р і шень 
і дій  спр ия ти муть зміц н енню її лег і тим ності та з абезпечу ють їй можл и-
ві сть адекв атно реаг у вати на акту альні проб леми,  ви кл икані інфо рм а ці-
йною вій ною. Водночас  на лагодже ння з во ро тного  зв’я зку – від  ін ститутів 
 г ромадянсь кого суспіль ства до органів  де ржавної в лади – дає  ос т аннім 
змогу с ф ормувати уявлення про ефе ктивні сть д іяль ності  вл адних с т ру к-
тур у  пев ний від повідаль ний пер іо д,  о держати  пі д тр имку вла дних захо дів 
громад я нами. Функ ці он ування  та кого механ ізму  сприятиме кон соліда ції 
суспіль с тв а , вихова нню в його чле нів почу ття при че тн ості до від ст ою в ання 
власної с вободи й  не зал ежності ,  патріот и зму.

При  ц ьому « інфор ма ці йний п рос тір Укр аїни  має формуватися орг а-
нами  д ер ж авної в л ади т аким ч ин ом ,  щоб с пр и яти роз витку інфор ма ційно-
а н алі тичних р есу рсів, задля е ф ективного зді й снення  уп рав лінської д іяль-
но сті на  всіх рівн ях,  п о чинаючи із заг аль но націо на л ьн ого і закінчуючи 
 органами  мі сце вого самовря ду вання»  51 . В  умовах інформацій ної війни на-

50 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про 
Доктрину інформаційної безпеки України» : Указ Президента України. Верховна Рада України. 
Законодавство України. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017.

51 Формування та використання інформаційного простору органами державної влади. Pravo : 
веб-сайт. URL: http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1189_page_29.html (дата звернення: 22.04.2015).



3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ВІД НЕГАТИВНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВПЛИВІВ

43

буває  осо бливого  значення в  цьому прос торі ув’язу в ання сист еми електрон-
н ого вряду ва ння та  с ис теми і нф орм ац ійної б езпеки в заг альну с ис тему про-
т ис тояння агресії. При ц ьому  посилюєт ься з на чу щість  проблем ,  які пов’я зані 
з н ейтраліз ацією проя вів н егативних інфор маційних  в пливів ,  що  потребу ють:

 –  вироб ле ння  ефе кт и вних тех но л огій п р отистояння к іб ерзлоч и нн ості 
та к ібертерор из му ;

– орг анізації  на укових д ос ліджень спец ифіки впливу на с від омість 
 лю дини н ов ого виду збр ої ,  інформац ій ної, бойових інформа ці й них р есур-
сі в,   спрямо ва них на враже ння і нформа ц ійних ресур сів п оте нційн ого прот ив-
н ика, п ос ті йного  вд о ск она лення методик  в ед ення глоб аль них  інфор ма ці й них 
війн;

– п ідвищення  еф ек тивності в икористання н апрац юв ань н аціональ-
ної  кул ьт ури, утв е р дж ення нац іо н ал ьних духо вн о-ц інн іс них орі єн тирів 
у нац іо наль ному і нформац ій н ому просторі для н е йт р аліза ції з аг роз виті с-
н ення при нципів роз ви тку наці о наль ної куль тури в к онт ек сті ево лю-
ції інформ аційних  пр оце сів  су ч аснос ті ,  н еб езпеки з ли ття й під поряд кова-
н ості  на ціонал ьної  к ул ьт ури іншим,  вт рати н ац іо н ал ьної самоіде нт ифікації 
за р ахунок непомір н ого  вп ливу  культур інших к р аїн світу та  ментал ітету 
 ін ших наці й ; 

–  розр об л ення з аходів  щодо при пи не ння від пл иву націо наль ного інте-
л екту, проф есі йних  кадрів і к апіталів з країни;

–  у до ск он ал ення тех н ол огій та персональ ної від по від альності  відпо-
ві дних о сіб стос о вно дотрим а ння  де ржавно ї ,  к омерційної,  служб о вої 
й персон аль ної таємни ці ,  з дій снення  в і дповід ної адаптації  при викорис-
т анні  ім портної т е хн іки та т е хн оло гій при м одер н із ації вітч из н яної інфо рм а-
ц ійної  і нф ра структури ;

 – ви р об л ення  бе зп е ко вих технол о гій у про цесі роз ви тку теле біо-
метрики й сенсор них м е реж у  вз ає мо дії людей між с о бою та навк олиш-
нім  с ер ед овищем.

Уся вигото вл ена в інтересах р е алізації цих з а вд ань  інформ ація  стає 
пров ід ним змістом вертик ал ь них інфо рм ац ійних о бмі нів. У  ці лому ж дося г-
н е ння п ер елому в  рос ійсько-ук р аї нс ьк ому  інформаці йному п р от истоя нні 
з дійсн ю ва ти ме ться за  ум ови у сп ішного п о єд нання вер ти кальних і г оризо н-
т аль них і нформа цій них обмінів у  єдиному  ін формаційн ому ком плексі під 
 державним к онтролем. З одн ого  боку, цей  п ро цес сприя т име зміцне нню 
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 вітчиз ня ної інфор ма ц ій ної системи як суб’єкта між н ар одних інформац ій-
них  відно си н , що  дуже важ ливо в  умовах н ин ішнього інфо рм ац ій ного п р о-
т и стоянн я,  з і ншого – з аб ез печуватиме внут рі шню конс олі да цію с ус піль-
ст в а.  Це  стане з а порукою  на ді йн ого з аг аль нос ус пільного  захисту н ац іо-
 н ального інформацій ного прост ору від н ег ати вних  зов ні шніх впливів.

У п ро ц есі задоволення  ін формац і йних з апитів р е гі онів поряд із сис-
т емою вертик аль них інфор мац ійних р ес у рсів набу ва ють зростаю чого зна-
чення г ор изо нт альні інф ор маційні о бміни, у  я ких від обр а жа ют ься проц еси 
задоволення внутрі шн ьорегіональ них інформа ц ій них пот реб та і нт ер есів, 
 п ов’яз аних з  ро зв и тком міжре гі о наль ного спіл ку в ання, м іж рег іональної 
інтегр ації в еко номічн и х,  політич них та інших  с фе рах. У   цьому с п іл ку ванні 
 на б ув ають п ро в ід ного знач ення технології соці ал ьних  ін формац ій них ме-
реж. Т акий спосіб  г ор из он таль них інфор ма ці йних о бм інів, деце нт р ал ізова-
них і з дійсн юв аних переважно в  с оц іально одно рі дн ому серед ов ищ і ,  сприяє 
 до ступу до  пр о дукованих у сусп іль стві  інформ а ці й них ресурсів, роз витку 
 різ номаніт них  конта ктів з  огл яду на свою н о в изну в ш ир о кому інтернет-
спілк ув а нні укр аї нських к ористу ва ч ів , с творює  додатк ові р из ики в  умовах 
 інформа ц ій ної війни.  Т акі інформац ійні  об міни  зд ійснюют ься прак т ично 
без впл иву к онт рольов аних держа вою вер ти ка л ьних і нф ормаційних п о то-
ків і можуть  ви користов ув атися  (і викор ис т ов уют ься ) в і нт ер е сах вор ожих 
бойових  ін формац і йн о-псих о ло гі чних операцій.

 Бурхливий роз виток техно ло гій соціальних  ме реж , таким ч ином, 
на  сьо годні явно не  збігається із значною  ін ерційн істю реаг ув ання 
на інфор ма ційні  п ро цеси держ ав ної  орган і за ційно-пр ав ової системи.  
І  п ра вотворча  си стема, і м ет одоло г ія , і орган ізація і нформаці й ної без-
пеки  потребують  зм іни п ідх одів у р о зв’язанні  про блем, що актуал ізую-
т ься  сьог одні. Ці п роблеми не  мо ж уть б ути р о зв’язаними не  ті л ьки без 
 м ате ріальн о-т ех нічно г о,  м етодо лог іч ного оно вл ення,  с у ча сного кадрового 
заб ез печення о рг а нів к он т ролю, а й  без  обо в’яз к ової п о ст ан о вки належної 
прог но зн о-а н алітич ної  діяль ності, вивч е ння з акономі рн остей роз витку 
 сучасних інфор м ац ій них проце сі в;  без держ а вної роб от и,  покликаної забез-
п еч увати с оц іальну ста бі л ьн ість і сталий р о звиток ,  задоволення інф о рм а-
ц і йно-психо логічних інте ре сів особи,  су спільс тва 52 .

52 Ноєвий Ю. Проблема інформаційно-психологічної безпеки України в системі державного моні-
торингу та прогнозування. Актуальні пробл. міжнар. безпеки: укр. вимір. Київ : Стилос, 2010. С. 677.
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П оряд із в дос коналенням стр ат е гії і нформац ійної д і ял ьн ості в у мовах 
інфор мац ійної війни актуалізу ю ться питання напов нення м ереж с уч а сн ою , 
 суспільно значущою інф орм ацією  д ер жавниць к ого спрямув ан ня .  Ця проб-
лема  осо бливо  ак т уальна  для в ик орист ання  інф ормаці йних ресур сів п ро-
тистоя ння і нфо рмаційній агресії в  регіон аль них інформаційних центрах. 
При цьому ефективність їхньої діяль ності знач ною мірою зале жить від 
вико рис тання здо бут ків у сфері напра цю вання сучас ної наці о наль ної іде о-
ло гії, одер жа них у резуль таті Євро май дану та Рево лю ції гідності.

Фе но мен Май дану роз крив мож ли вість про цесу онов лення, пере за ван-
та ження всього дер жав ного меха нізму за допо мо гою прак тики без по се ре д-
нього наро дов ладдя. Його учас ни ками рухали сучасні соці ально-по лі тичні 
уяв лення про дер жаву і її вза є мо дію із сус піль ст вом. Май дан став міс цем 
об’єд нання ідей них пошу ків різ них пред став ни ків укра ї нсь кого сус піль-
ства, різ них соці аль них інте ресів, що зро зу міли важ ли вість кон со лі да ції. 
Попри від сут ність єди ної для всіх май да нів ців іде о ло гії, спіль ними були 
їхні праг нення та дії, спіль ним був дух Май дану, що був пред став ле ний 
не част ко вим, а все на род ним праг нен ням, при нци пом життя, непо руш ною 
цін ністю. За допо мо гою Май дану в кра їні від бувся не просто про тест проти 
режиму влади В. Яну ко вича, а від бу лася спроба «пере за пус ку» полі тич ного 
життя, повер нення до нього тих цін нос тей, які давно були витіс нені з цього 
про цесу. Тому можна з упев не ністю ска зати, що Май дан як гро ма дянсь кий 
рух став осно вою нової укра ї нсь кої іде о ло гії, сим во лом укра ї нсь кої нації. 
Тобто гро ма дяни від найшли ту загаль но на ці о нальну іден тич ність, до якої 
йшли всі роки неза леж ності. У наці о наль ній куль турі з’яв и лася та пов-
сюдно вті лю ється ідея сак раль ної єдності, де кож ний укра ї нець висту пає 
досить бли зь ким іншому укра їн цеві (на від міну від нещо дав ніх сте ре о ти пів 
про укра їн ців з їхніми «край німи хата ми»).

В інфор ма цій них про ти сто ян нях на нині ш ньому етапі сус піль ного 
роз витку остання набу ває дедалі біль шого зна чення, оскільки на її основі 
гене ру ються контр про па ган ди стські інфор ма ційно-ана лі тичні про дукти, 
мож лива орга ні за ція дій на упе ре дження за умови ефек тив ної про гнозно-
ана лі тич ної роботи. Інфор ма ційна та війсь кова агре сія проти Укра їни по-
но вому акту а лі зу вала про блему онов лення наці о наль ного нара тиву, більше 
того, питання ство рення домі нант ного мета на ра тиву, який від по ві да тиме 
між на род ній бага то на ці о наль ній іні ці а тиві спів то ва риств для нейт ра лі за ції 
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та руй ну ванню агре сив них стра те гіч них нара ти вів опо нен тів як пере д у-
мови та невід’єм ного супро воду насиль ства.

У зв’язку з тим що «засто су вання Російсь кою Феде ра цією тех но ло гій 
гіб рид ної війни проти Укра їни перет во рило інфор ма ційну сферу на клю-
чову арену про ти борст ва» 53, у прак тич ній діяль ності має при вер та тися 
увага до вико рис тання інфор ма цій них тех но ло гій, пов’я за них з вико рис-
тан ням стра те гіч ного нара тиву. У кон тексті цього дос лід ни ками Наці о наль-
ного уні вер си тету обо рони Укра їни ім. І. Чер ня ховсь кого для уні фі ка ції 
під ходу фор му вання керо ва ного про цесу під тримки при род ного роз витку 
та побу дови стра те гіч ного нара тиву було визна чено пев ний алго ритм, який 
скла да ється з про ек ту вання май бу т нього, усві дом лення пере осмис лення 
мину лого та оці ню вання про блем сьо го дення.

Ін фор ма ційно-ана лі тичні про дукти, що окрес лю ються цим понят тям, 
мають від по ві дати най ви щим вимо гам сто совно якості вихід них для під-
го товки мате рі а лів, повинні від обра жати рівень уза галь нення реаль ності, 
від по від ний стра те гіч ним викли кам, і бути орга ні зо ва ними мак си мально 
ефек тивно для роз в’я зання стра те гіч них про блем розвитку.

При під го товці нара тив них про дук тів мають ефек тивно вико рис то ву-
ва ти ся:

– ана лі тичні мате рі али, резуль тати нау ко вих дос лі джень сучас ності 
й доробку наці о наль ної нау ко вої думки попе ред ніх поколінь;

– опе ра тивна фак то ло гічна інфор ма ція для під тве р дження тео ре тич ної 
скла до вої нара тиву, у тому числі пові дом лень ЗМІ, резуль та тів соц дос лі-
джень, мате рі а лів соц ме реж, бло герсь ких пуб лі ка цій;

– за лу чення тво рів нау ково-до ку мен таль ної та худо ж ньої літе ра тури 
для під тве р дження духовно-цін ніс них орі єн ти рів;

– ви ко рис тання всіх інших дже рел тра ди цій ної й елект рон ної інфор-
ма ції.

Сьо годні вже можна стве р джу вати, що в дуже нелег ких випро бу ван-
нях біль шість укра ї нсь кого народу з напря мом свого роз витку визна чи лася 
в напрямі євро ін тег ра ції. І цей век тор став про від ним у гене ру ванні сучас-
них нара тив них про дук тів. Без пе речно цей напрям є важ ли вим орі єн ти ром 

53 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про 
Доктрину інформаційної безпеки України» : Указ Президента України. Верховна Рада України. 
Законодавство України. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017.
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також і для знач ної час тини укра їн ців, що пере бу ва ють у анек со ва ному 
Криму та на оку по ва них тери то ріях Дон басу. Дос від фор му вання сучас-
них загаль но сус піль них орі єн ти рів в Укра їні своїм зна чен ням вихо дить 
за наці о нальні рамки, оскільки він під тве р джу ється прак ти кою реа лі за ції 
загаль но ци ві лі за цій ної тен ден ції рево лю цій них змін сус піль ства на основі 
гло баль ної інфор ма ти за ції, упро ва дження в сус пільну прак тику елект рон-
них інфор ма цій них тех но ло гій.

Роз ши рене вико рис тання нара тив них інфор ма ційно-ана лі тич них 
про дук тів у сучас них інфор ма цій них обмі нах обу мов лю ється сучас ною 
інфор ма цій ною ситу а цією: необ хід ністю рево лю цій них змін в орга ні за ції 
сус піль ного життя в Укра їні від по відно до спе ци фіки вимог пост ін дуст -
рі аль ного сус піль ства та орга ні за ції про ти сто яння зов ніш ній інфор ма цій ній 
агре сії. Таким чином, роз ви ва ється усві дом ле ний про цес струк ту ру вання 
соці ально корис ної інфор ма ції від по відно до цілей, сфор му льо ва них соці а-
ль ними струк ту рами, на базі сві до мого визна чення орі єн ти рів розвитку.

При цьому важко не помі тити враз ли вих зміс то вих сто рін в інфор ма-
цій них впли вах як на укра ї нську, так і на російську ауди то рію. В укра ї нсь-
ких дже ре лах інфор ма ції чомусь не при ді ля ється увага мораль ному стану 
справ на тери то ріях, конт ро льо ва них «ДНР/ЛНР». Особ ливо в наяв них 
там зброй них фор му ван нях, у вза є мо від но си нах між ними і насе лен ням, 
що при зво дить до нев дач, пов’я за них із спро бами об’єд нання анк ла вів 
в єдине утво рення. Також не при ді ля ється увага еко но міч ним, полі тич ним, 
куль тур ним перс пек ти вам регіону.

Для фор му вання інфор ма цій ного іму ні тету проти нега тив них інфор-
ма цій них впли вів з-за кор дону велике зна чення має забез пе чення рівня 
інфор ма цій ної куль тури гро ма дян у регі о нах, від по від ного рівню роз витку 
інфор ма цій ного сус піль ства в Укра їні. Єдність регі о нів перед зов ні ш ньою 
інфор ма цій ною небез пе кою обу мов лю ється про це сом вирів ню вання їхньої 
інфор ма цій ної культури.

Треба зазна чити, що ця про блема зна хо дить своє роз в’я зання в кон-
тексті реа лі за ції загаль ної зако но мір ності: необ хід ності під ви щення рівня 
інфор ма цій ної куль тури сучас ної людини, вихо дячи з пот реб роз витку 
інфор ма цій ного сус піль ства зі зрос та ю чою кіль кістю нагро ма дже ної 
ним інфор ма ції, її віль ним обі гом і роз вит ком дос тупу до неї. Особ ливе 
зна чення в сучас ному інфор ма цій ному сус піль стві набу ває орга ні за ція 
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інфор ма цій ної освіти та під ви щення рівня інфор ма цій ної куль тури осо бис-
тості. Крім знань про інфор ма ційне середо вище, про закони його функ ці о-
ну вання, до основ них скла до вих інфор ма цій ної куль тури людини вхо дять 
вміння та навички орі єн ту ва тися в інфор ма цій них пото ках. Наразі у світі 
інфор ма ційна куль тура кож ної окре мої осо бис тості стає важ ли вим фак то-
ром її роз витку, пере хо дячи при цьому з роз ряду суто про фе сій ної куль тури 
до роз ряду загаль но обо в’яз ко вої.

Сьо годні сукуп ність інфор ма цій них пото ків навколо кож ної людини 
є настільки вели кою, різ но біч ною та різ но век тор ною, що пот ре бує від 
людини знання зако нів інфор ма цій ного середо вища і вміння орі єн ту ва тися 
в цих інфор ма цій них пото ках, що особ ливо важ ли вим є в умо вах інфор-
ма цій ної війни. Таким чином, інфор ма ційна без пека гро ма дян у регі о нах 
напряму зале жить від зга ду ва ної вище нерів но мір ності в інфор ма ти за ції 
кож ного з регі о нів 54. Роз в’я зання цієї про блеми має важ ливе загаль но на ці о-
 нальне значення.

І. Паримсь кий, харак те ри зу ючи реа лії сучас ного інфор ма ційно-куль-
тур ного сек тору віт чиз ня ного соці уму, також акцен тує на його вадах, 
які поля га ють в одно век тор ності спря му вання інфор ма цій них кому ні ка-
цій (нау ко вець нази ває їх арха їз мами віт чиз ня ної інфор ма цій ної сфе ри). 
Тра ди цій ними зали ша ються тен ден ції фід беку: у сус піль стві майже не від-
бу ва ється вплив на дже рела інфор ма ції, від по відно, і на акту альні про цеси 
та події в кра їні, що від обра жа ються в ньому. Таким чином, реак ція реци-
пі єн тів не збі га ється з дина мі кою роз витку реаль ності, через що фор му-
вання від по від ної гро мадсь кої думки від бу ва ється із знач ним запіз нен ням. 
Від по відно, інфор ма ція не цир ку лює, що є однією з харак тер них рис інфор-
ма цій ної куль тури в роз ви ну тому сус піль стві, а руха ється лише в одному 
напрямі – від дже рела до реци пі єнта 55.

Ни зь кий рівень інфор ма цій ної куль тури укра ї нсь кого соці уму напряму 
зале жить від стану речей в інфор ма цій ному прос торі дер жави, який функ-
ці о нує на сьо годні. Біль шість про блем, що нако пи чи лися у цій сфері, мають 

54 В Україні вже майже 20 мільйонів регулярних інтернет-користувачів. Укр. правда : веб-сайт. 
2015. 27 берез. URL: https://life.pravda.com.ua/society/2017/03/27/125244.

55 Паримський І. С. Загальні тенденції роз витку сучасної преси в Україні як важливої переду-
мови творення інформаційного суспільства. Актуальні питання масової комунікації. 2011. Вип. 12. 
С. 8.
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сис тем ний і хро ніч ний харак тер через неда ле ког ляд ність віт чиз ня них полі-
ти ків, основ ною метою пере бу вання яких при владі було нако пи чення влас-
них мате рі аль них ресур сів, а не виве дення кра їни на якісно новий рівень 
роз витку (тим самим в Укра їні утво ри лося замкнуте коло інсти ту цій них 
пас ток, роз ір вати яке вкрай важ ко). Мобі лі зу ю чим момен том російсь кої 
агре сії (якщо можна так ска за ти) наразі є те, що вона зму шує опе ра тивно 
шукати шляхи роз в’я зання цих проблем.

Можна виок ре мити такі слабкі пози ції в стра те гічно важ ли вих аспек тах 
віт чиз ня ного наці о наль ного роз витку в інфор ма цій ному кон тексті. По-перше, 
значна кіль кість медіа, які, вільно функ ці о ну ючи в інфоп рос торі Укра їни, ак-
тивно пору шу ють закони, тим самим несучи загрозу наці о наль ній без пеці, 
і від чу ва ють при цьому без кар ність (докази можна знайти в листі Держ ко-
мі тету теле ба чення і теле ра ді о мов лення від 2.03.2015 р.). По-друге, недо ста-
т ньо захи ще ний від нелі цен зо ва них транс ля цій теле- та радіоп рос тір (про 
що йдеться у Звіті Нац ради з питань теле- та радіо мов лення за 2014 рік). 
По-третє, неа дек ватна вимо гам часу сис тема інсти ту цій ного забез пе чення 
роз витку наці о наль ної інфор ма цій ної сфери, зок рема, досі від сутня кон цеп-
ту а лі зо вана дер жавна полі тика у сфері інфор ма цій ної без пеки (через від сут-
ність у наці о наль ній нор ма тив ній сис темі обме жень щодо воло діння ЗМІ 
нере зи ден тами кра їни в Укра їні було ство рено бли зько 30 ЗМІ, у назві яких 
фігу ру вали слова «Рос сия», «Русь», «Ново рос сия»). По-чет верте, висо кий 
сту пінь залеж ності від влас ни ків ЗМІ жур на лі стсь кої спіль ноти; по-п’яте, 
брак у дер жави меха ніз мів опе ра тив ного реа гу вання на зов нішні інфор-
ма ційні загрози 56. Хро ніч ною про бле мою у сфері інфор ма цій ної без пеки, 
а отже, і в про цесі ста нов лення інфор ма цій ної куль тури гро ма дян є брак 
пос тій ного транс лю вання наці о наль ного медіа-про дукту в ряді при кор дон-
них райо нів кра їни (Донецька, Луганська, Сумська, Хар ківська, Одеська, 
Волинська, Закар патська, Івано-Фран ківська облас ті). Від так значна час тина 
укра ї нсь ких гро ма дян поз бав лена наці о наль ного кон тенту, пере бу ва ючи вод-
но час під впли вом зде біль шого анти ук ра їнсь ких медіа суміж них дер жав 57.

56 Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ : 
НІСД, 2017. С. 246.

57 Про стан телерадіомовлення в при кордонних областях України : Рішення колегії Держкомте-
лерадіо від 23.06.2016 р. № 6/19.  Держкомтелерадіо України. URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/printable_article?art_id=129792.



Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів

50

Та ким чином, для уник нення мож ли вого повто рення ситу а ції, яку 
маємо наразі на час тині тери то рій Дон басу, на інших укра ї нсь ких тери-
то ріях, одним з необ хід них кро ків вба ча ється під ви щення рівня якості 
інфор ма цій ної куль тури укра їн ців (як окре мого інди віда, так і сус піль ства 
в ціло му). При кро кон с та ту вати, але на сьо годні, не зва жа ючи на високу 
інтен сив ність про це сів інфор ма ти за ції в Укра їні, за рядом показ ни ків рівня 
інфор ма ти за ції та інфор ма цій ної куль тури соці уму Укра їна значно від стає 
від роз ви ну тих країн 58. Пот ре бу ють нагаль ного ком плекс ного роз в’я зання 
такі проблеми:

– по до лання роз риву між існу ю чим ста ном мате рі ально-тех ніч-
ного забез пе чення інфор ма цій ної сфери та рів нем такого забез пе чення, 
що є необ хід ним для опти маль ного функ ці о ну вання інфор ма цій ного сус-
піль ства (особ ливо в регі о нах, у від да ле них від облас них центрів міс те чок 
і селищ; досі гостро сто їть питання з ком п’ю те ри за цією шкіл);

– роз ви ток тих галу зей наці о наль ної еко но міки, які забез пе чу ють роз-
ви ток інфос фери (вироб ництво про грам ного забез пе чення тощо);

– ро з в’я зання про блеми него тов ності знач ної час тини насе лення здо-
бути знання та навички в опа ну ванні новими інфор ма цій ними тех но ло-
гі ями, що й дало б змогу під ви щити їхню інфор ма ційну куль туру; вирі-
шити питання пра во вого ваку уму та несу міс ності в інфор ма цій ній сфері, 
що дасть мож ли вість захис тити й гро ма дян від впливу воро жої про па ганди. 
Їх вирі шення спри я тиме під ви щенню рівня інфор ма цій ної куль тури грома-
дян.

З огляду на те що наразі в нашій дер жаві в умо вах гіб рид ної війни 
акти ві зу ва лися зусилля як дер жав ного, так і недер жав ного сек тору у сфері 
забез пе чення інфор ма цій ної без пеки дер жави й роз витку інфор ма цій ної 
куль тури сус піль ства, можна гово рити про пос ту пову побу дову віт чиз ня ної 
моделі інфор ма цій ної куль тури. Проте існу вання ряду нега тив них тен ден-
цій у цій сфері переш ко джає пос лі дов ному роз вит кові інфор ма цій ної куль-
тури укра ї нсь ких гро ма дян, тим самим усклад ню ючи про цес роз бу дови 
гро ма дянсь кого сус піль ства в нашій державі.

Вра хо ву ючи зазна чені потен ційні небез пеки вико рис тання соці аль них 
мереж з деструк тив ною метою і їхні мож ли вості у сфері мані пу лю вання 

58 Стан і роз виток інформатизації в Україні. Освіта.ua. URL: http://osvita.ua/vnz/reports/econom_
pidpr/9299.
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сві до містю, особ ливе зане по ко єння має викли кати той факт, що, за наве де-
ними 16 травня 2017 р. у мате рі алі espreso.tv даними прес-служби Mail.ru, 
25 млн жите лів Укра їни корис ту ва лися їхніми сер ві сами. Після вве дення 
в дію Указу Пре зи дента Укра їни № 133/2017 від 15 травня 2017 р. про 
вве дення у дію рішення РНБО про бло ку вання соц ме реж «ВКон так те», 
«Однок ласс ни ки» та інших російсь ких ресур сів ситу а ція пев ною мірою 
мала змі ни тися. Однак, незва жа ючи на певні пре вен тивні заходи, соц ме-
режа «ВКон так те» вже в день під пи сання Указу Пре зи дента Укра їни над-
іслала детальні інструк ції корис ту ва чам, як обійти забо рону. Ана ло гічні 
інструк ції отри мали й корис ту вачі мережі «Однок ласс ни ки». Крім того, 
в Інтер неті з’яв и лися чис ленні про по зи ції як плат них, так і без кош тов них 
про грам, вста нов лення яких забез пе чує дос туп до забо ро не них соц ме реж 
не лише з пер со наль них ком п’ю те рів, а й з мобіль них при строїв.

Од нак пев ного резуль тату доби тися все ж таки вда лося. Особ ливо від-
чут ним ско ро чення кіль кості корис ту ва чів спо сте рі га лося в перші місяці 
впро ва дження забо рони. У подаль шому почала фор му ва тися тен ден ція 
до пос ту по вого від нов лення російсь кими ресур сами втра че них пози цій, 
але до попе ред ніх показ ни ків усе ще далеко. Крім того, спо сте рі га ється 
стала тен ден ція до зрос тання популяр ності аль тер на тив них інтер нет-
ре сур сів. Так, укра ї нська ауди то рія Faсebook у червні 2017 р. ста но вила 
54,90 %, у липні – 55,41 %, сер пні – 62,56 %, у вересні – 62,07 %. Instagram 
охоп лю вав y червні 2017 р. 17,88 %, у липні – 19,44 %, сер пні – 21,53 %, 
у вересні – 21,46 % від загаль ної кіль кості укра ї нсь ких корис ту ва чів Інтер-
нету. За перші шість міся ців 2018 р. кіль кість укра ї нсь ких корис ту ва чів 
соц ме режі зросла на 9 % (з 11 до 12 млн), що в річ ному виразі ста но вить 
бли зько 19 % 59.

Отже, від бу ва ється певна пере о рі єн та ція ауди то рії, яка пос ту пово при-
сто со ву ється до нових умов і долає інер цію упо до бань. Разом з тим ана ліз 
інфор ма цій ного поля свід чить, що ситу а ція дійсно пот ре бу вала й пот ре бує 
засто су вання рішу чих дій щодо обме ження без конт роль ного поши рення 
інфор ма цій ного впливу та вико рис тання засо бів інфор ма цій ної боро тьби 
в соці аль них мере жах на тери то рії України.

59 Мінченко О. Вже 12 мільйонів українців користуються Facebook. Watcher. 2018. 8 серп. URL: 
http://watcher.com.ua/2018/08/08/vzhe-12-milyoniv-ukrayintsiv-korystuyutsya-facebook.
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З метою захисту наці о наль них пріо ри те тів, прав та інте ресів гро ма-
дян у соці аль них мере жах і бло гос фері необ хід ним є реа лі за ція ком плексу 
вза є мо по в’я за них захо дів пра во вого, адмі ніст ра тив ного, орга ні за цій ного, 
нау ко вого, тех ніч ного, інфор ма цій ного, про па ган ди стсь кого харак теру, 
а також широке залу чення до справи інсти ту цій гро ма дянсь кого сус піль-
ства, нау ко вих уста нов, широ кого загалу актив них учас ни ків соці аль них 
кому ні ка цій.

До кола зазна че них захо дів належать:
– удо ско на лення зако но дав чої та нор ма тивно-пра во вої бази впливу 

дер жави на про цеси, що від бу ва ються у сфері мере же вих соці аль них кому-
ні ка цій;

– роз ши рення й поліп шення коор ди на ції та орга ні за ційно-тех ніч ного 
забез пе чення інфор ма ційно-ана лі тич ної діяль ності дер жав них центрів 
і нау ко вих уста нов, спря мо ва ної на моні то ринг поточ ної ситу а ції в соці а-
ль них мере жах та про гно зу вання напря мів, шля хів, форм і мето дів мож ли-
вого подаль шого роз витку інфор ма цій ної агре сії, що здійс ню ється проти 
Укра їни як ззовні, так і все ре дині країни;

– за без пе чення прак тич ної реа лі за ції існу ю чих пра во вих, орга ні за цій-
них та тех ніч них засо бів про ти дії нега тив ним інфор ма цій ним про явам, 
недо пу щення їх фак тич ного неви ко рис тання влад ними орга нами на всіх 
рівнях;

– на пра цю вання і впро ва дження у прак тику роботи влад них струк тур 
усіх рів нів, дер жав них та недер жав них засо бів інфор ма ції нау ково обґрун-
то ва них мето дик контр про па ган ди стсь ких захо дів, що перед ба ча ють вико-
рис тання соці аль них мереж і бло гос фе ри;

– ак ти ві за ція інфор ма цій ної діяль ності орга нів дер жав ної влади 
та орга нів міс це вого самов ря ду вання у всіх соці аль них мере жах, що корис-
ту ються попи том у гро ма дян Укра їни, під не сення рівня від кри тості інфор-
ма ції, здійс нення широ кої роз’яс ню валь ної роботи в ЗМІ щодо про блем, які 
пере бу ва ють у центрі обго во рення широ кого сус піль ного загалу;

– за про ва дження прак тик діє вої участі в соці аль них мере жах полі-
тич них і дер жав них дія чів, уря дов ців, керів ни ків уста нов та орга ні за цій, 
роз гор тання пред став ництва мініс терств і від ом ств та під по ряд ко ва них 
їм бюджет них уста нов поряд з офі цій ними пор талами і веб-сай тами сто рі-
нок у соці аль них мере жах та блогах;
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– роз ши рення дер жав ного сек тору інфор ма цій ної діяль ності, зок рема 
без по се редня під тримка вла дою роз гор тання інфор ма цій них ресур сів, 
у тому числі сто рі нок у соці аль них мере жах і бло гів бюджет них орга ні за-
цій: нау ко вих уста нов, вищих навчаль них закла дів, особ ливо – біб лі о тек;

– про па ганда й під тримка фор му вання укра ї но мов них ресур сів соці а-
ль них мереж та бло гос фери, під не сення їхньої прес тиж ності шля хом рек-
лами, орга ні за ції різ ного роду кон кур сів і огля дів, залу чення до актив ної 
участі в соці аль них мере жах від омих уче них, визна них дія чів куль тури 
й мис тецтва, про фе сій них жур на ліс тів;

– підт римка фор му вання та функ ці о ну вання пат рі о тично налаш то ва них 
спіль нот у соці аль них мере жах і бло гос фе рі;

– сис те ма тичне здійс нення дер жав ними уста но вами спільно зі ЗМІ 
та інсти ту ці ями гро ма дянсь кого сус піль ства інфор ма цій них кам па ній з ви-
криття актів інфор ма цій ної агре сії, поши рення недо сто вір ної інфор ма ції;

– здійс нення моні то рингу та на його основі перед ба че них зако но дав-
ст вом засо бів впливу, а також роз’яс ню валь них захо дів щодо фак тів пору-
шення в соці аль них мере жах і бло гос фері прав та інте ресів гро ма дян, зок-
рема щодо непра во мір ного зби рання їхніх пер со наль них даних, пору шення 
кон фі ден цій нос ті;

– на пра цю вання й засто су вання дер жав ними та гро мадсь кими інфор-
ма цій ними орга нами, інсти ту ці ями гро ма дянсь кого сус піль ства, нау ко вими 
й осві тянсь кими уста но вами, закла дами куль тури, фахо вими спів то ва-
рист вами ефек тив них мето дик, засо бів і алго рит мів під не сення загаль ної 
інфор ма цій ної куль тури сус піль ства, під тримки поши рення через соці альні 
мережі знань, фор му вання за їхньою допо мо гою здо ро вого спо собу життя, 
морально-етич них та пат рі о тич них пере ко нань, сус піль ної толе рант ності, 
куль тури істо рич ної пам’яті, міжет ніч ного й між кон фе сій ного спіл ку ван ня;

– на пра цю вання і впро ва дження через освітні заклади всіх рів нів, уста-
нови науки, інсти ту ції, зок рема біб лі о теки, кре а тив них гума ні тар них тех-
но ло гій фор му вання в гро ма дян усіх поко лінь сучас ної інфор ма цій ної куль-
тури, прак тич них нави чок і пот реб участі в соці аль них мере жах, ведення 
і вико рис тання бло гів для навчання й само ос віти, що спри я тиме ство ренню 
умов для утве р дження в сус піль стві нових смис лів та моти ва цій, зраз ків 
соці аль ної пове дінки і сві то гляд них орі єн ти рів, стій ких морально-етич-
них та пат рі о тич них пере ко нань, ідей дина міч ного роз витку, осо бис того 
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духов ного й про фе сій ного зрос тання, сус піль ної толе рант ності, міжет ніч-
ного та між кон фе сій ного поро зу міння, висо кої куль тури істо рич ної пам’яті, 
здо ро вого спо собу життя.

При вдос ко на ленні нор ма тив ної бази в інфор ма цій ній сфері необ хідно 
особ ливо вра хо ву вати про блеми пра во за сто су вання: реальну ефек тив ність, 
мож ливу сус пільну реак цію, імо вірні про па ган ди стські маневри супро-
тив ни ків, засоби, за допо мо гою яких можна «обій ти» та про іг но ру вати 
вста нов лю вані обме ження. Уже існу ю чий в Укра їні дос від гово рить про те, 
що опе ра тори й про вай дери напра цю вали чимало тех ніч них мож ли вос тей 
обхо дити вимоги сило вих струк тур, конт ро лю ючих фінан со вих і пра во-
охо рон них орга нів. Крім того, спи ра ю чись на під тримку широ кого загалу 
учас ни ків інфор ма цій ного про цесу, вони здатні, корис ту ю чись демок ра-
тич ними пра во вими про це ду рами, давати від січ реа лі за ції непро ду ма них 
і нее фек тив них адмі ніст ра тив них рішень.

В умо вах Укра їни велике зна чення нале жить поєд нанню дер жав ного 
й гро мадсь кого конт ролю за інфор ма цій ними про це сами в соці аль них мере-
жах і бло гос фері. Тут особ ли вої ролі набу ває роз ви ток нор ма тив них засад, 
мето дич ного забез пе чення та прак тич ної орга ні за ції спів праці дер жави 
з недер жав ними інфор ма цій ними центрами з ура ху ван ням бага того дос віду 
Євро пейсь кого Союзу. На загальне пере ко нання, у від кри тому, демок ра тич-
ному сус піль стві до мере же вих соці аль них кому ні ка цій повинні засто со ву-
ва тися лише окремі форми дуже «м’я ко го» дер жав ного регу лю вання, як це 
робиться у ЄС. Ці заходи мають бути адек ват ними наяв ним викли кам, їхній 
різ ній зна чу щості, харак теру та про явам, обґрун то ва ними й зро зу мі лими 
сус піль ству, здійс ню ва тися із засто су ван ням демок ра тич них інстру мен тів 
впливу, які в цілому не обме жу ють сво бод та інте ресів широ кого гро ма-
дянсь кого загалу.

Певну перс пек тиву в упо ряд ку ванні сис теми гори зон таль них інфор-
ма цій них обмі нів обі цяє назріле в колі фахів ців і орга ні за то рів соці аль них 
мереж роз уміння ство рення ефек тив ного меха нізму при бор ку вання спроб 
перет во рити без у мовно ціка вий і корис ний для всього людства інстру мент 
соці аль них мереж у засіб інфор ма цій ної боро тьби. За пові дом лен ням аме-
ри кансь кої газети The New York Times, неза ба ром «елект рон ним бре ху нам» 
і тро лям буде склад ніше поши рю вати спо тво рену, брех ливу інфор ма цію 
через соці альні мережі. Свій план боро тьби з поши рен ням брехні опри люд-
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нив заснов ник соц ме режі Facebook М. Цукер берг. Для цього Facebook спро-
щує меха нізм зво рот ного зв’язку, щоб корис ту вачі могли легко поз на чити 
пові дом лення як помил кове. На основі таких скарг спе ці аль ний алго ритм 
нама га ти меться сам вга ду вати, які пові дом лення не від по ві да ють дійс-
ності, пояс нив стра те гію боро тьби М. Цукер берг. Facebook пла нує засто-
со ву вати санк ції до тих, хто «про фе сійно поши рює фейки, щоб зароб ляти 
на рек ла мі». Адже завдання і Facebook, і інших соці аль них елект рон них 
мереж – якнайш видше поши рю вати най більш важ ливі події, новини, фак-
ти. І пра ців ники елект рон них кому ні ка цій та мереж прек расно роз умі ють, 
що корис ту вачі хочуть отри му вати пере ві рену інфор ма цію.

Укра їна, зі своєї сто рони, в умо вах про ти сто янь в інфор ма цій ному сус-
піль стві має спри яти роз роб ленню влас них тех но ло гій інфор ма цій ного 
захисту, віт чиз ня них бойо вих інфор ма цій них про дук тів, виго тов ле них 
і в дер жав них нау ко вих, нау ково-ін фор ма цій них струк ту рах, і в при ват них 
струк ту рах, недер жав них ана лі тич них центрах, фон дах, в інте ресах інфор-
ма цій ної обо рони. Між на родне пра вове зако но дав ство в інфор ма цій ній 
сфері, що сто су ється регу лю вання про блем інфор ма цій них про ти сто янь, 
інфор ма цій ного теро ризму, інфор ма цій них, інфор ма ційно-пси хо ло гіч них 
воєн, має бути сво є часно імп ле мен то вано в пра вову базу Укра їни. Дер жава 
має спри яти участі віт чиз ня них прав ни ків у під го товці нових пра во вих 
актів, що сто су ються інфор ма цій ної сфери, і від сто ю вати в новому зако но-
дав стві наці о нальні інте реси – з ура ху ван ням зрос та ю чого темпу роз витку 
інфор ма цій них про це сів в сучас ному сус піль стві, хро ніч ного від ста вання 
пра вот вор чості від їх транс фор ма ції.

Пот ре бує ана лізу також і мож ли вість вико рис тання арсе налу мен таль-
них впли вів з огляду на мен тальну бли зь кість наших наро дів, на про жи-
вання в Росії знач ної кіль кості етніч них укра їн ців, тра ди цій них сим па-
тій корін них сибі ря ків тощо. При цьому, від штовху ючись від від вер тої 
воро жості деяких російсь ких ЗМІ, варто звер ну тися до думки про те, що, 
пода ючи Київ у образі ворога, крем лівська про па ганда об’єк тивно руй нує, 
особ ливо в очах моло дого поко ління, влас ними силами випес то ву вану 
міфо ло гію «єди ного наро ду». У зв’язку з цим діяль ність, що має спри я-
ти об’єд нанню й роз витку кра щих мен таль них рис укра їн ців, фор му-
ванню наці о наль ного мен таль ного прос тору в само бу т ньому роз витку його 
особ ли вос тей, є важ ли вою скла до вою сис теми про ти сто яння зов ніш ній 
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інфор ма цій ній агре сії, засо бом зміц нення мен таль ної єдності в умо вах 
сучас них інфор ма цій них про це сів. Це від по ві дає сучас ним завдан ням від-
сто ю вання інте ресів укра ї нсь кого народу в інфор ма цій ній війні та забез-
пе ченню необ хід них соці ально-пси хо ло гіч них уста но вок для мобі лі за ції 
на ефек тив ний сус піль ний роз ви ток, задо во лення особ ли вих пот реб укра ї -
нсь кого народу в ста нов ленні загаль но на ці о наль них цін нос тей і пріо ри те-
тів, а також роз витку інфор ма цій ного прос тору держави.

За зна чені еле менти фор му ють сві до мість нації, обу мов лю ють її по-
даль ший роз ви ток і визна чення її місця в сучас ному світі, спри я ють ефек-
тив ному впро ва дженню реформ, набли женню до стан дар тів ЄС. Вико рис-
тання пози тив них еле мен тів мен таль них особ ли вос тей різ них регі о нів 
Укра їни в онов ленні сус піль них про це сів в Укра їні, таким чином, є важ-
ли вим аспек том роз витку наці о наль ного інфор ма цій ного прос тору, кон-
со лі да ції на основі його інфор ма цій них ресур сів роз витку укра ї нсь кого 
сус піль ства.

Зва жа ючи на бага то ас пект ність про блеми збе ре ження укра ї нсь кої мен-
таль ності, треба зазна чити, що її роз в’я зання треба шукати в об’єд ну ю чому 
впливі на весь роз май про явів укра ї нсь кої мен таль ності. Такий об’єд ну ю-
чий вплив може бути здійс нено з фор му ван ням наці о наль ної дер жав ниць кої 
іде о ло гії. При цьому сучасна наці о нальна іде о ло гія, ґрун то вана на наці о-
 наль ній тра ди ції, на мен таль них наста но вах, що обо в’яз ково вби ра ють 
у себе спе ци фіку сус піль них про це сів сьо го дення, торує шляхи в май-
бутнє, має бути на озбро єнні сучас ної полі тич ної орга ні за ції. Лише така 
іде о ло гічна база, міц ний мен таль ний іму ні тет нації, над асть мож ли вість 
від сто яти право Укра їни на наці о наль ний роз ви ток у сучас ному гло ба лі зо-
ва ному світі, в умо вах інфор ма цій ного спів ро біт ництва та інфор ма цій них 
про ти сто янь.

У дос лі джен нях остан нього часу акцен ту ється увага на усві дом ленні 
сус піль ного зна чення іде о ло гії, важ ли вого об’єд ну ю чого чин ника саме 
в умо вах роз витку інфор ма цій ного сус піль ства. Як заува жує Г. Почеп цов, 
«сьо годні спо сте рі га ється повер нення до неї, оскільки США нама га ються 
від мо ви тися від попе ре д нього роз уміння війни з теро ром на користь нового 
роз уміння – як війни ідей…» 60. Треба під крес лити, що в сучас ному інфор-

60 Почепцов Г. Информационная политика и безопасность современных государств.  Psyfactor.
org : веб-сайт. URL: http://psyfactor.org/psyops/infowar6.htm.



3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ВІД НЕГАТИВНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВПЛИВІВ

ма цій ному про ти борстві запла но вані заходи змо жуть бути ефек тив ними 
за умови опе ра тив ного реа гу вання на акти інфор ма цій ної агре сії, а таке реа-
гу вання буде мож ли вим за умови орга ні за ції якіс ного ана лізу інфор ма цій-
них про це сів, про гно зу вання мож ли вих інфор ма цій них дивер сій, за умови 
чіт кої орі єн та ції на ауди то рію, до якої доно ситься інфор ма ція (зва жати 
не лише на те, що ска зано, але й на те, як буде доне сено інфор ма цію), пос-
тій ного пошуку при хиль ни ків, орга ні за ції їх на спільну боро тьбу в інфор-
ма цій ній війні.

Не зва жа ючи на роз гор нуту проти Укра їни масш табну, різ но ас пектну – 
інфор ма ційну, інфор ма ційно-пси хо ло гічну, навіть пев ною мірою мен тальну 
війну, її орга ні за то рам не вда лося доби тися дез ін тег ра ції укра ї нсь кого сус-
піль ства та роз валу Укра ї нсь кої дер жави. Останні дос лі дження свід чать 
саме про зна чення при род ної мен таль ної стій кості укра їн ців, що в умо вах 
зов ніш ніх загроз має рятівну влас ти вість об’єд ну ва тися й ста вати ще більш 
стійкими.
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Ви снов ки

Су часна ево лю ція регі о нів укра ї нсь кої дер жави пов’я зана із якісно 
новим рів нем їх роз витку у від по від ності із про явом гло баль них зако но-
мір нос тей утве р дження спе ци фіки інфор ма цій ного сус піль ства. Ці зако но-
мір ності пов’я зані, насам пе ред, із якісно новим роз вит ком інфор ма цій ної 
сис теми, яка в руслі істо рич ної зако но мір ності роз витку під ви щує ефек тив-
ність сус піль ної орга ні за ції навколо про це сів людсь кої діяль ності, «струк-
ту ро ва ної і істо рично детер мі но ва ної у від но си нах вироб ництва, дос віду 
і вла ди» 61. За своєю струк ту рою ця сис тема в основ ному має від по ві дати 
тим напря мам діяль ності, які необ хідні для від обра ження регі о наль них 
інте ресів у гар мо ній ній єдності з інте ресами загаль но дер жав ними, загаль-
но на ці о наль ними на загаль но на ці о наль ній інфор ма цій ній основі існу вання 
та роз витку укра ї нсь кого сус піль ства.

Ста нов лення нового, пост ін дуст рі аль ного сус піль ства в Укра їні, 
як і в інших кра ї нах світу, сприяє такому вдос ко на ленню соці аль ної сфери, 
в тому числі на регі о наль ному рівні, яке найбіль шою мірою від по ві дає 
зрос та ю чій склад ності завдань, ство ренню умов для роз витку усві дом ле ної 
само ор га ні за ції еле мен тів соці аль ної сис теми в умо вах роз витку інфор ма-
ти за ції. У зв’язку з цим від бу ва ється роз ви ток всієї інфор ма цій ної сис теми 
регі о нів: регі о наль ної сис теми інфор ма цій них кому ні ка цій, центрів аку му-
ля ції, збе ре ження і орга ні за ції вико рис тання ресур сів, вироб ництва нової 
інфор ма ції.

Отже, в умо вах гло баль них загаль но ци ві лі за цій них перет во рень 
на основі здо бут ків нау ково-тех ніч ного про гресу про яви лися нові харак-
терні особ ли вості про цесу регі о наль ного роз витку в сучас ній Укра їні. Вони 
поро джу ють нову соці о куль турну реаль ність пос т c о ці а ліс тич ного сус піль-
ства.

На регі о наль ному рівні роз ви ток інфор ма цій них про це сів в останні 
роки поєд ну ється із про це сом здійс нення реформ у сис темі адмі ніст ра-

61 Кастельс Мануель. Информационная эпоха. С. 37.
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тивно-те ри то рі аль ного уст рою, метою якого стало під ви щення ефек тив-
ності діяль ності орга нів міс це вого самов ря ду вання. На основі роз витку 
елект рон них інфор ма цій них тех но ло гій ство рю ються нові мож ли вості 
управ лінсь кої діяль ності для ефек тив ного забез пе чення про це сів регу лю-
вання децент ра лі за ції, здійс нення ради каль ного перет во рення орга ні за-
ційно-функ ці о наль них меха ніз мів дер жави на основі онов лення від по від ної 
пра во вої бази, доне сення змісту інно ва цій до всіх учас ни ків перет во рень. 
Ці перет во рення поля га ють в делегуванні централь ними орга нами дер-
жав ної влади пев ного обсягу влад них пов но ва жень суб’єк там управ ління 
ниж чого рівня, що мають необ хідні права, обо в’язки та ресурси. Кін це вою 
метою такого пере роз по ділу влад них пов но ва жень є ство рення мож ли вос-
тей для вироб лення і реа лі за ції ефек тив них управ лінсь ких рішень на дер-
жав ному, регі о наль ному та міс це вому рівнях.

В основу цієї реформи закла да ється онов лена дер жавна полі тика Укра-
їни в сфері міс це вого самов ря ду вання, що спи ра ється на інте реси жите-
лів тери то рі аль них гро мад і перед ба чає децент ра лі за цію вла ди, – а саме 
пере дачу від орга нів вико нав чої влади орга нам міс це вого самов ря ду вання 
знач ної час тини пов но ва жень, ресур сів та від по ві даль ності. В основу цієї 
полі тики закла дено най кращі сві тові стан дарти сус піль них від но син у цій 
сфері, поло ження                           Європейсь кої х ар тії  місце вого  сам ов рядув а нн я . 

 Нові можл ивості  р озвитку в умовах ста но влення інфор маційного 
 су спільства  по в’язані з н ин ішнім  са м ос ті йним доступом елемен тів  соц іальної 
 с труктур и,  н ас амперед  рег іо нальн ої , до  глобальних  інформаційних р е сурсів , 
 о рга ні зацією  са м ос тій ного вик ор истання цих  ресур сів та їх р оз в итк у,  само-
ст ійного інф отворе ння в і нтересах в л асного роз ви тку та самос ті йн ого виходу 
на р и нки інфор м ац і йної п р од укц ії . Ці  м ож ли в о сті, від по ві дно до закономір-
н о стей роз ви тку  ін фо рмаційн ого суспіль с тва,  с тв орю ють у мови  для с амо-
ор г анізації регі онів, спри яють під не се нню заг ал ь ного творч ого п от ен ціалу 
н а ції, держа в и. 

Процес  уд ос коналення  ін ф ор мац ійної  са моорганізації регі о нів  має 
мож л ив ість опиратися на інф о рм ац ійну основу  всіх видів  суспіль ної 
 діяль ності,  на  постійне  вд о сконалення механізмів управ ління інфор ма-
ційними  р ес у рсами та поз итивно  впливає на про цес зростання  гро мадсь кої 
активност і.  Якщо така система стає ефек тивною у  в ід ображенні  о сновних 
 і нт ер есів гром адян, то сама собою вона  с тає важливим о б’єд нуючим 
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с у спільним механі зм о м,  що є дієвою  п ер еш к о дою для зовнішніх  не г ативних 
 вп ли вів в  і нф ор маційній  с фері с успільства.

 Водночас при  ненал е жній орга нізації с ус п іл ьних взає м ов і дносин цей 
процес  м оже стати ф а ктором п рояву дез ін т егратив них тенденцій. В  умовах 
н ин ішньої гіб р ид ної війни з півн іч ним с у сі дом цей процес може с творю-
в ати  п евні факт ори ослаблення  загальнона ціональної с тійкос ті ,  прояву 
негативних  інформ ац і йних, а  р азом із ними і всіх інших  негати вних впливів 
на життя регіонів.

Варто також  з азначити, що істо тний нега т ивний в плив на  ін фо рм а ційну 
б ез пеку регіо нів через  не р івномі рне охоплення інтернет-технологіями те-
риторії України унеможливлює необхід ний якіс ний дос туп всіх кате го рій 
гро ма дян на регі о наль ному рівні до управ лінсь кої інфор ма ції, до офі цій них 
мате рі а лів, до роз’яс нення змісту цієї діяль ності. На цю про блему звер тає 
увагу Докт рина інфор ма цій ної без пеки Укра їни. В ній, зок рема, вка зу ється 
на недо статню роз ви не ність наці о наль ної інфор ма цій ної інфра струк тури, 
що обме жує мож ли вості Укра їни ефек тивно про ти ді яти інфор ма цій ній 
агре сії та про дук тивно діяти в інфор ма цій ній сфері з метою реа лі за ції 
наці о наль них інте ресів України. Так, при над мір ному ослаб ленні вер ти-
каль них зв’яз ків регі о нів з центром у регі о нальні інфор ма ційні мережі 
можуть недо ста т ньо пот рап ляти напра цю вання в сфері наці о наль ної іде о-
ло гії, сфор мо вані загаль но на ці о нальні тренди роз витку і, у такий спо сіб, 
вони не ста ють пере кон ли вим про ти сто ян ням про явам деструк тив ного 
інфор ма цій ного впливу на регі они із-за кор дону. При цьому в умо вах 
інфор ма цій ної війни зару біжні інфор ма ційні тех но логи роз роб ля ють сві-
домо дис кре ди ту ючі трак ту вання фак тів регі о наль ної істо рії, наці о наль ної 
само бут ності, які спря мо вані на порушення наці о наль ної єдності, на під-
міну сис теми цін нос тей, котрі визна ча ють сьо годні спо сіб життя і сві то гляд 
людей в наці о наль ному масш табі. Такі напрями сус піль ної дез ор і єн та ції 
адре су ються, насам пе ред, актив ним корис ту ва чам інтер нет-ін фор ма цією, 
вони спря мо вані на під рив мораль ного духу насе лення і, як резуль тат, – 
на зни ження обо ро ноз дат ності та бойо вого потен ці алу.

Інші впливи кар ди нально про ти леж ного змісту можуть бути орі єн то-
вані на ще одну чис ленну ауди то рію насе лення регі о нів, що біль шою мірою 
від чу ває  на леж ність до міс це вих мен таль них тра ди цій, особ ливо до їх регі-
о наль ної сво є рід ності.
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На регі о наль ному рівні особ ливо гостро від чу ва ється про блема рин-
ко вої орі єн та ції ЗМІ, фор му вання ними попиту на нега тивну інфор ма цію, 
витіс нення з інфор ма цій ної сфери дер жав них та всіх інших, не під по ряд-
ко ва них вели кому біз несу ЗМІ, висо кий поріг цін на сус пільно зна чущу 
інфор ма цію.

Не га тивні еко но мічні про цеси в регі о нах, зрос та юча бід ність насе-
лення і туман ність опти міс тич них перс пек тив на май бутнє обу мов люють 
недо віру насе лення регі о нів до змісту полі тич ної діяль ності в загаль но на-
ці о наль ному масш табі та бай ду жість до неї. І ця тен ден ція є небез печ ною 
перед новим цик лом вибор чих пере го нів в Укра їні, на який в екс перт ному 
середо вищі пок ла да ються надії на пере лом в ситу а ції пос тій ної стаг на ції 
України.

Де ле гу вання дер жа вою час тини еко но міч них пов но ва жень в регі они 
не зав жди лягає на під го тов ле ний ґрунт, не зав жди спи ра ється на належну 
ква лі фі ка цію про фе сі о наль них спе ці а ліс тів і про яв ля ється в мало е фек тив-
них, фор маль них про це сах, що обу мов лю ють нее фек тивне вико рис тання 
кош тів, фор му вання міс це вого варі анта «олі гар ха ту», і не сприяє декла-
ро ва ному центром роз витку регі о нів. Додат ково на цей про цес нега тивно 
впли ва ють волюн та ри стські втру чання деяких пред став ни ків централь ної 
влади, про яви авто ри тар них тен ден цій.

За грози, що вини ка ють через роз рив між демок ра тично-конс ти ту цій-
ними при нци пами, декла ро ва ними централь ною вла дою, і реаль ною полі-
ти кою в регі о нах, яку про во дять органи дер жав ної влади на усіх рів нях, 
ство рю ють нега тив ний інфор ма цій ний клі мат, в якому зару біжні політ тех-
но логи зна хо дять мож ли вості для поши рення нега тив них інфор ма цій них 
впливів.

У про ти сто янні інфор ма цій ній агре сії РФ вба ча ється за доцільне вихо-
дити з того, що про па ганда, орі єн то вана на укра ї нські регі они, схожа 
із став лен ням до влас них російсь ких регі о нів. В основі цього став лення  ‒ 
олі гар хіч ний інте рес, пов’я за ний із мож ли вос тями забез пе чення яко мога 
вищого рівня при бут ків у стислі строки. Таким умо вам від по ві да ють, 
насам пе ред, про мис лові регі они, роз бу до вані ще при соці а лізмі, про дук-
тивна екс плу а та ція яких поки що є мож ли вою і сьогодні.

В Укра їні пред ме том такого інте ресу, насам пе ред, були видо бувні, мета-
лур гійні, маши но бу дівні потуж ності Сходу, за які три ва лий час від бу ва лась 



Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів

62

кон ку рентна боро тьба кла нів російсь кого і укра ї нсь кого похо дження. Від-
сут ність чіт ких пере ваг у цьому про ти сто янні російсь ких олі гар хів, кон ку-
рен ція укра ї нсь кої про дук ції з російсь кою на між на род них рин ках призвели 
до фор му вання російсь ким олі гар ха том таких умов для укра ї нсь кої про-
мис ло вості, за яких не лише еко но мічне зрос тання, а й досяг ну тий раніше 
рівень вироб ництва на під при ємст вах Сходу став немож ли вим. Немож-
ли вим, як спо ді ва ються російські олі гархи, тим ча сово. Не без того, що ця 
обста вина стала важ ли вою скла до вою роз в’я за ної гіб рид ної війни. Іншою 
скла до вою була анек сія Криму з порів няно неве ли кими еко но міч ними 
потуж нос тями, але в якості непо топ лю ва ного аві а носця в Чор но морсь кому 
басейні, важ ли вого гаранта збе ре ження еко но міч ної діяль ності російськ 
их олі гар хів у стра те гіч ному вимірі.

Сьо годні особ ливо наочно про яв ля ється сухий праг ма тизм прагнень 
керо ва ної олі гар хами російсь кої влади до укра ї нсь ких тери то рій: в полі 
їхньої уваги три ма ються лише еко но мічно при ваб ливі регі они. Про інте-
реси насе лення тур бу ється, насам пе ред, російсь кий полі ти кум. Цим праг-
ма тиз мом пояс ню ється непе ре кон лива реа лі за ція роз рек ла мо ва ної понад 
деся ти ліття тому про грами повер нення в Росію з колиш ніх союз них рес-
пуб лік російсь ко мов ного насе лення. Сьо годні про цес набу ває навіть зво-
рот ного напряму. Значно вигід ні шою в еко но міч ному і соці аль ному плані 
для російсь кого керів ництва, оче видно, стала полі тика залу чення в кра їну 
пот ріб ного числа пра цез дат ного насе лення у вигляді так зва них гас тар бай-
те рів 62.

На базі цього стра те гіч ного інте ресу в прак тиці інфор ма цій них впли вів 
російсь кої про па ганди на укра ї нські регі они Сходу, Півдня і Центру Укра ї-
ни екс плу а ту ється тема істо рич ної належ ності цих регі о нів РФ. До цього 
дода ється тема анти фа шизму, а на оку по ва них тери то ріях – ще й еле менти 
нос таль гії за союз ною державою.

Сьо годні російські інфор ма ційні тех но логи з пев ним успі хом вико рис-
то ву ють той факт, що на Сході Укра їни міс цеві регі о нальні еліти, виключно 
з влас них праг ма тич них інте ресів, активно фор му вали міф про те, що «Дон-
басс кор мит Укра и ну», а вона його недо ста т ньо цінує і всі ляко утис кає. 

62 Див., напр.: Русские возвращаются. Комсомольская правда.2005.14.06. URL: https://www.
crimea.kp.ru/daily/23527/40923/; Коган Г. Проблему демографии в России решит репатриация. РБК. 
2013. 26.03.URL:https://www.rbc.ru/economics/26/03/2013/5704057 f9 a7947 fcbd44716 c та ін.
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На захід но ук ра їнсь ких тери то ріях активно поши рю ва лися міфо ло геми про 
недо статню «укра ї нсь кість» насе лення Дон басу, їх істо ричну і начебто 
гене тичну від да ність Росії і т.п. На таке некри тичне сприй няття нашвидку 
 ст во ре ного обґрун ту вання про ти сто янь в укра ї нсь ких регі о нах із знач ною 
час ти ною російсь ко мов ного насе лення роз ра хо вані роз робки тео ре ти ків 
російсь кої гео по лі тич ної школи О. Дугіна, В. Кор ні лова, О. Дзі ко віц кого 
та ін.

У нега тив них інфор ма цій них впли вах на мен тальну сферу життя регі о-
нів сьо годні вра хо ву ється від по відна тери то рі альна спе ци фіка.

Ха рак тер ним при цьому є:
– мас ку вання цілей, досяг нення яких перед ба ча ється в під сумку реа лі-

за ції різ ноп ла но вих дій, під по ряд ко ва них одній меті;
– на стійне впро ва дження сте ре о ти пів для харак те рис тики об’єкта впли-

ву, його дій і намі рів, як, наприклад, «потомки фаши стсь ких при служ ни-
ків», «про цес роз валу укра ї нсь кої дер жав нос ті», «про дов ження обстрі лів 
укра ї нсь кими баталь йо нами мир ного насе лення Дон ба су» та ін. Такі штам-
пи з від по від ним емо цій ним забарв лен ням, не залежно від їх спів від но-
шення з реаль ністю, і вво дяться в пос тій ний обіг, почи на ють сприй ма тися 
як щось звичне і без за пе речне. Вони вже не конт ро лю ються сві до містю 
і цим самим поси лю ють свій вплив не лише в смис ло вому, а й емо цій ному 
плані, переп рог ра мо ву ють в пот ріб ному напрямі сві до мість корис ту вача 
інфор ма ції;

– ви ко рис тання різ но ма ніт них, часто фор мально неза леж них, зару біж-
них дже рел для інфор ма цій них атак, що ство рює види мість загаль ної між-
на род ної пози ції сто совно під ня тих проблем;

– під по ряд ку вання інте ресам ослаб лення мен таль ного іму ні тету пев-
них комер цій них тен ден цій і праг нень, забез пе чення мате рі аль ної стій кості 
і пре фе рен цій при реа лі за ції від по від ної тема тики віт чиз ня ним і зару-
біж ним ЗМІ, активне від обра ження від по від ної тема тики в популяр ній 
кіноп ро дук ції, «мен товсь ких та спец на зівсь ких» сері а лах із захоп лю ючим 
сюже том та чітко вира же ною іде о ло гіч ною спря мо ва ністю, видання цик лів 
літе ра тур ної про дук ції при год ниць кого спря му вання, фан тас тики та фен-
тезі, знач ною мірою роз ра хо ва ної на сти му лю вання при род них інстинк тів, 
а не на духов ний роз ви ток, поши рення роз ва жаль ної інтер нет-про дук ції, 
що сприяє від риву від реа лій сус піль ного життя, від про блем наці о наль ного 
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роз витку Укра їни. Така про дук ція орі єн ту ється на насе лення схід них, пів-
ден них, централь них регі о нів, звич не до таких форм подачі інфор ма ції. 
Вико рис то ву вані в інфор ма цій ній війні засоби для реа лі за ції пос тав ле них 
цілей мають цілесп ря мо ва ну дію, що спри чиняє руйнування основ сус піль-
ного життя і може при зво дити до незво рот них про це сів у мен таль ній сфері 
нації.

У про цесі акти ві за ції свого впливу на регі они Укра їни російські інфор-
ма ційні тех но логи нама га ються вра хо ву вати нерів но мір ність осво єння 
регі о нами Укра їни елект рон них інфор ма цій них тех но ло гій, спе ци фіку 
інфор ма цій них обмі нів у них. Там, де рівень інфор ма цій ної куль тури 
не від по ві дає новим тех но ло гіч ним здо бут кам, вони нама га ються вико-
рис то ву вати тра ди ційні, апро бо вані вже в мину лих про ти сто ян нях, форми 
інфор ма цій ного впливу.

Про бле мою оку по ва них тери то рій схід них облас тей в кон тексті інфор-
ма цій ної без пеки є те, що російська про па ганда від іг рає на цій тери то-
рії клю чову роль у фор му ванні іден тич ності міс це вим насе лен ням. Таку 
точку зору під тве р джу ють дані, отри мані на початку 2015 р. Київсь ким 
між на род ним інсти ту том соці о ло гії, згідно з якими меш канці оку по ва них 
тери то рій Дон басу в цілому пого джу ються із месе джами російсь кої про па-
ганди: 49 % рес пон ден тів на оку по ва них тери то ріях нази ва ють Євро май дан 
фаши стсь ким пере во ро том, а 67 % вба ча ють його при чину у змові олі гар-
хів та мані пу ля ціях Спо лу че них Шта тів63. Від мін ності між меш кан цями 
Заходу та Сходу Укра їни ство рю ва лися і під жив лю ва лися штучно ще задов-
го до початку війни.

Од нак заслу го ву ють на увагу резуль тати дос лі джень остан ніх міся ців, 
що свід чать про прояв нової тен ден ції, яка поля гає в тому, що на оку по ва-
них тери то ріях спо сте рі га ється роз ча ру вання в медіа і недо ві р’я до будь-
яких ЗМІ вза галі (насам пе ред до новин і сус пільно-по лі тич них про грам). 
Най більш затре бу ва ною є інфор ма ція про зник лих рід них і зна йо мих, 
втрати серед мир ного насе лення і війсь ко вих, а також про діяль ність міс-
це вої і дер жав ної влад. Зни ження ефек тив ності російсь кої та про ро сійсь-
кої про па ганди обу мов лю ється на сьо годні, насам пе ред, еко но міч ними 
нега раз дами, пря мою небез пе кою для життя людей в райо нах воєн них дій, 
поси лен ням кри мі но ген ної ситу а ції на оку по ва них тери то ріях, від сут ністю 

63 URL: http://detector.media/infospace/article/115849/pavlo_zhebrivskiij_laquomo.
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реаль ної перс пек тиви поза ук ра їнсь кого вирі шення про блем війсь ко вого 
про ти сто яння.

В умо вах роз витку децент ра лі за ції в Укра їні про блема захисту регі о нів 
від інфор ма цій ної агре сії із-за кор дону має вирі шу ва тися в двох основ них 
напря мах: забез пе чення діє вості захо дів щодо нейт ра лі за ції нега тив них 
інфор ма цій них впли вів загаль но ук ра їнсь кого зна чення в кож ному із кон к-
рет них регі о нів та адек ватне реа гу вання на спе ци фічні, орі єн то вані на ко-
жен кон к рет ний регіон, мен таль ність його гро ма дян, зару біжні впливи, 
їх пуб лічна зміс това нейт ра лі за ція.

За ру біжні політ тех но логи успішно вико рис то ву ють у своїй про па ганді 
внут рі ш ньо сус пільні супе реч ності пері оду змін, що в залеж ності від еко-
но міч ної, полі тич ної спе ци фіки регі о нів можуть про яв ля тися в них з сут тє-
вими від мін нос тями. При цьому їх інфор ма цій ний прос тір має різні мож-
ли вості для від січі інфор ма цій ній агресії.

Не об хідне в сучас них умо вах поси лення діє вості вер ти каль них інфор-
ма цій них обмі нів в сус піль стві, іні ці йо ваних дер жа вою, обу мов лює потре-
бу ство рення і вдос ко на лення над ій них соці аль них кому ні ка цій, дос туп них 
для всіх чле нів сус піль ства. Сис тема цих кому ні ка цій, під три му вана наці о-
 наль ними орга ні за ційно-пра во вими та тех ніко-тех но ло гіч ними засо бами, 
має стати над ій ною в екс плу а та ції інфра струк ту рою інфор ма цій них обмі нів 
у рам ках наці о наль ного інфор ма цій ного простору.

Якісні харак те рис тики інфор ма цій них обмі нів при цьому знач ною 
мірою визна ча ються ефек тив ністю про цесу фор му вання і вико рис тання 
сис теми інфор ма цій них кому ні ка цій. Роз ви ток сис теми цих кому ні ка-
цій дер жа вою у вер ти каль ному вимірі має задо воль няти запити регі-
о нів в інфор ма ції, необ хід ної для струк тур ного роз витку сус піль ства, 
спри яти роз криттю міс це вої іні ці а тиви роз витку в умо вах інфор ма ти-
за ції, від іг ра вати сис те мо підт ри му юче зна чення в загаль но дер жав ному 
масштабі.

Саме якісні пара метри в сис темі інфор ма цій них обмі нів набу ва ють 
в сучас них умо вах вирі шаль ного зна чення також і з огляду на спе ци фіку 
інфор ма цій ної війни, розвʼязаної РФ проти Укрїни. Успішне про ти сто яння 
інфор ма цій ній агре сії біль шою мірою зале жить від ефек тив ності вико-
рис тання інфор ма цій них ресурсів спро тиву. У зв’язку з цим Докт ри ною 
інфор ма цій ної без пеки України визначено ціл ко вито необ хід не завдання 
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побу дову «діє вої та ефек тив ної сис теми стра те гіч них кому ні ка цій» 64 – ско-
ор ди но ва ного і належ ного вико рис тання кому ні ка тив них мож ли вос тей 
в інте ресах дер жави. При цьому в сучас них умо вах увага має при ді ля-
тися в сис темі стра те гіч них кому ні ка цій зміс тов ій скла до вій, орі єн то ва ній 
на роз ви ток наці о наль ного інфор ма цій ного прос то ру 65, що від іг рає осно-
вну роль в орга ні за ції про ти сто яння інфор ма цій ній агресії.

На перед ній план в умо вах воро жої інфор ма цій ної агре сії сьо годні 
висту пає про блема ефек тив ної дер жав ної коор ди на ції вико рис тання потен-
ці алу інфор ма цій них, інфор ма ційно-ана лі тич них центрів, гро мадсь ких 
орга ні за цій, нау ко вих уста нов, що про ду ку ють нову, в інте ресах наці о наль-
ного роз витку, інфор ма цію, ана лі зу ють нові ресурси і пра цю ють в режимі 
під го товки «інфор ма ції на базі інфор ма ції».

В цьому сенсі Пре зи дент НАН Укра їни     Б . Є. Патон спр а вед ливо 
назвав біблі от еки пер едовою б а зо вою  ланкою  ін фор ма т изації, під кресл ю-
ю ч и,  що «рух в інфо р м аційне с ус  пільство  по чинає т ься від мережі біблі от ек , 
бо вони є в олода рями у сієї досі  на к оп иченої і  оп рилюдненої інфо рм ації»  66 . 
 Тож сприяння роз витку центрів ком пл ек ту вання та  о рг ан і за ції висо ко пр о-
дук тивного в и ко рис тання  і нформа ці й них  ре сурсів н а ціонал ьн ого р оз витку, 
 ін тенси ф ік ації процесу п і дв и щення  е фе кти вності і нформацій них обмінів 
у системі  ст ра тегічних  ко мунікацій є важл ивою  складовою м обілі за ції 
творч ого п о т енціалу  суспільства в  ін те ресах н а ціонального розвитку.

З огл яду на  те , що у н ашій д е рж аві в умовах  гі бр ид ної  війни активізува-
л ися з усилля як держа вн о го , так і  недер жавного с ек тору щодо  за без печення 
і нформа ці йної без п еки держ ави та р озвитку  ін форма ц ій ної  культури сус-
піль ства, можна  го ворити  про пос т уп ову побуд ову віт чиз ня ної моделі 
 ін формаці йної  куль т ури.  П роте  іс ну в ання н и зки негатив них тенд ен-
ц ій , зокрема  пов’язаних із фак том окупа ції частини у країнс ької терит орії 

64 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про 
Доктрину інформаційної безпеки України» : Указ Президента України. Верховна Рада України. 
Законодавство України. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017.

65 Ліпкан В. А. Експертний висновок на проект Стратегії роз витку ефективних комунікацій 
у ЗСУ. URL:  http://goal-int.org/ekspertnij-visnovok-na-proekt-strategii-rozvitku-efektivnix-komunikacij-
u-zsu/.

66 З виступу Президента НАН України, академіка НАН України Б. Є. Патона на засіданні Пре-
зидії НАН України при обговоренні питання «Про стан та завдання роз витку в НАН України бібліо-
течно-інформаційної справи». Бібл. вісн. 2003. № 5. С. 8.
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позначається на цьому п роцесі.  Н ейт ралізації негативних впливів має 
спри яти Стратегія  ін ф ор маційної  реінтег ра ції  Донбасу,  яка р озрахована 
на пер іод до 2 020 р.   Д уже важ ливим  асп е ктом  цього  п рограм н ого доку-
м ен та ,  зо кр ема в кул ьт у рологічному а спекті, є спрям ованість  дії не лише 
на г ро мадян, які з ал ишилися на о купова них територіях Донбасу ,  а й на 
 всіх україн ців. Тому і завд а ння Стра те гії о хоплюють широке коло проблем 
і питань,  що стосую т ься громадян  У кр а їни як на непідконтро л ь них,  так і на 
 ко нтро льов аних державою  т ери торія х. 

Пер ел ому в  ро сійсько-ук раї нс ькому і нф орм ац ійному протисто ян-
ні буде досягнуто при успішному  по єднанні в ер т ик ал ьних і г о ри зон тальних 
 інформаці йних обмі нів у  єд иному  інф о рмаційному к о мплексі  під держав-
ним конт ролем. З одного б оку, цей  процес спр иятиме  зміцненню  ві тчи зняної 
і нформаці йної сист еми як суб’є кта міжнародних інформа цій них від но син, 
що дуже важ ливо в умо вах нині ш нього інфор ма цій ного про ти сто яння, 
з іншого – забез пе чу ватиме внут рішню кон со лі да цію сус піль ства. Це стане 
запо ру кою над ій ного загаль но сус піль ного захисту наці о наль ного інфор ма-
цій ного прос тору від нега тив них зов ніш ніх впливів.

З метою захисту наці о наль них пріо ри те тів, прав та інте ресів гро ма дян 
у соці аль них мере жах та бло гос фері необ хід ною є реа лі за ція цілого ком плексу 
вза є мо по в’я за них захо дів пра во вого, адмі ніст ра тив ного, орга ні за цій ного, 
нау ко вого, тех ніч ного, інфор ма цій ного, про па ган ди стсь кого плану, а також 
широке залу чення до справи інсти ту цій гро ма дянсь кого сус піль ства, нау ко вих 
уста нов, широ кого загалу актив них учас ни ків соці аль них кому ні ка цій.

Ве лике зна чення має поєд нання дер жав ного й гро мадсь кого конт ролю 
за інфор ма цій ними про це сами у соці аль них мере жах та бло гос фері. У цьо-
му плані особ ли вого зна чення набу ває роз ви ток нор ма тив них засад, мето-
дич ного забез пе чення і прак тич ної орга ні за ції спів праці дер жави з недер-
жав ними інфор ма цій ними центрами з ура ху ван ням дос віду Євро пейсь кого 
Союзу. На думку екс пер тів, у від кри тому, демок ра тич ному сус піль стві 
до мере же вих соці аль них кому ні ка цій мають засто со ву ва тися лише окре-
мі форми дуже «м´яко го» дер жав ного регу лю вання, як це робиться в ЄС. 
Ці заходи мають бути адек ват ними наяв ним викли кам, їх різ ній зна чу щості, 
харак теру і про явам, обґрун то ва ними і зро зу мі лими сус піль ству та здійс ню-
ва тися із засто су ван ням демок ра тич них інстру мен тів впливу, які в цілому 
не обме жу ють сво бод і інте ресів широ кого гро ма дянсь кого загалу.
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Певну перс пек тиву в упо ряд ку ванні сис теми гори зон таль них інфор-
ма цій них обмі нів обі цяє назріле в колі фахів ців і орга ні за то рів соці аль них 
мереж роз уміння ство рення ефек тив ного меха нізму при бор кання спроб 
перет во рити без у мовно ціка вий і корис ний для усього людства інстру мент 
соці аль них мереж у засіб інфор ма цій ної боротьби.

Укра їна зі свого боку в умо вах про ти сто янь в інфор ма цій ному сус піль-
стві має спри яти роз робці влас них тех но ло гій інфор ма цій ного захисту, віт-
чиз ня них бойо вих інфор ма цій них про дук тів, ство рюваних і в дер жав них 
нау ко вих, нау ково-ін фор ма цій них струк ту рах, і в при ват них струк ту рах, 
недер жав них ана лі тич них центрах, фон дах в інте ресах інфор ма цій ної обо-
рони. Між на родне пра вове зако но дав ство в інфор ма цій ній сфері, що сто су-
ється регу лю вання про блем інфор ма цій них про ти сто янь, інфор ма цій ного 
теро ризму, інфор ма цій них, інфор ма ційно-пси хо ло гіч них воєн, має бути 
сво є часно імп ле мен то ване в пра вову базу Укра їни. Дер жава має спри яти 
участі віт чиз ня них юрис тів у під го товці нових пра во вих актів, що сто су-
ються інфор ма цій ної сфери, і від сто ю вати в новому зако но дав стві наці о-
нальні інте реси. При цьому слід вра хо ву вати зрос та ю чий темп роз витку 
інфор ма цій них про це сів у сучас ному сус піль стві, хро нічне від ста вання 
пра вот вор чості від їх транс фор ма ції.

Пот ре бує ана лізу і мож ли вість вико рис тання арсе налу мен таль них 
впли вів, з огляду на мен тальну бли зь кість наших наро дів, на про жи вання 
в Росії знач ного числа етніч них укра їн ців, тра ди цій них сим па тій корін них 
сибі ря ків тощо. При цьому, відштовхуючись від відвертої ворожості дея-
ких російських ЗМІ, варто звернутись до думки про те, що, зобра жу ючи 
Київ воро гом, крем лівська про па ганда об’єк тивно руй нує, особ ливо в очах 
моло дого поко ління, влас ними силами випес ту вану міфо ло гію «єди ного 
наро ду».

У зв’язку з цим діяль ність, що має спри яти об’єд нанню і роз витку кра-
щих мен таль них рис укра їн ців, фор му ванню наці о наль ного мен таль ного 
прос тору в само бу т ньому роз витку його особ ли вос тей, є важ ли вою скла-
до вою сис теми про ти сто яння зов ніш ній інфор ма цій ній агре сії, засо бом 
зміц нення мен таль ної єдності в умо вах тепе ріш ніх інфор ма цій них про це-
сів. Це від по ві дає сучас ним завдан ням від сто ю вання інте ресів укра ї нсь кого 
народу в інфор ма цій ній війні і забез пе ченню необ хід них соці ально-пси хо-
ло гіч них уста но вок для мобі лі за ції на ефек тив ний сус піль ний роз ви ток, 
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кро ками до задо во лення пот реб укра ї нсь кого народу в ста нов ленні зага-
ль но на ці о наль них цін нос тей та пріо ри те тів, а також роз витку інфор ма цій-
ного прос тору держави.

За зна чені еле менти фор му ють сві до мість нації, обу мов лю ють її подаль-
ший роз ви ток та визна чення її місця у сучас ному світі, спри я ють ефек тив-
ному впро ва дженню реформ, набли женню до стан дар тів ЄС. Вико рис тання 
пози тив них еле мен тів мен таль них особ ли вос тей різ них регі о нів у онов-
ленні сус піль них про це сів в Укра їні, таким чином, є важ ли вим аспек том 
роз витку наці о наль ного інфор ма цій ного прос тору, кон со лі да ції на основі 
його інфор ма цій них ресур сів роз витку укра ї нсь кого сус піль ства.

В остан ніх дос лі джен нях акцен ту ється увага на усві дом ленні сус піль-
ного зна чення іде о ло гії, важ ли вого об’єд ну ю чого чин ника саме в умо вах 
роз витку інфор ма цій ного сус піль ства. Як заува жує Г. Почеп цов, «сьо годні 
спо сте рі га ється повер нення до неї, оскільки США нама га ються від мо ви-
тись від попе ре д нього роз уміння війни з теро ром на користь нового роз-
уміння – як війни ідей…» 67.

Варто під крес лити, що в сучас ному інфор ма цій ному про ти борстві 
запла но вані заходи змо жуть бути ефек тив ними за умови опе ра тив ного реа-
гу вання на акти інфор ма цій ної агре сії, а таке реа гу вання буде мож ли вим 
якщо орга ні зу вати якіс ний ана ліз інфор ма цій них про це сів та про гно зу-
вання мож ли вих інфор ма цій них дивер сій, чітко орі єн ту ю чись на ауди то-
рію, до якої доно ситься інфор ма ція (зва жати не лише на те, що ска зано, але 
й на те, як буде доне сена інфор ма ція). Пот рібно пос тійно шукати при хиль-
ни ків та орга ні зо ву вати їх на спільну боро тьбу в інфор ма цій ній війні.

67 Почепцов Г. Информационная политика и безопасность современных государств. URL: http://
psyfactor.org/psyops/infowar6.htm.
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