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Анотація. У статті розглядається структура й основні 

механізми та інструментарії інформаційно-психологічних 

операцій, що застосовуються в сучасних засобах некомерційних 

маркетингових комунікацій систем державного управління 

деяких країн. Детально аналізуються методи інформаційного 

сегментування та тиску в умовах сучасних конфліктних ситуацій 

міжнародного характеру. 
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими 

науковими завданнями. В останній чверті ХХ ст. 

інформаційний простір повністю став таким самим полем 

(ареною, театром) протиборств як суходоли, повітряний, 

космічний чи морський простори. Виявилися та 

сформувалися у провідних гравців та акторів світової 

політичної сцени відповідні до цього оперативні, тактичні та 

стратегічні цілі й завдання, методи й прийоми проведення 

інформаційно-наступальних та інформаційно-захисних 

психологічних операцій тощо. У центр цього глобального 

явища попала й Україна. Це потребує аналізу аналогічних 

історичних проявів та наслідків минулих інформаційно-

психологічних операцій світового та регіональних рівнів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Теоретичним проблемам інформаційних воєн і методам 

інформаційно-психологічних операцій присвячена незначна 

кількість вітчизняних праць. Ця тематика висвітлювалась у 

роботах Я. Жаркова, Л. Компанцевої, В. Петрика, М. 

Присяжнюка [1], Д. Кіслова [2, 3], О. Литвиненка [4], О. Поляруша, 
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О. Юрченка [5], Г. Почепцова [6, 7], М. Ожевана, В. Остроухова, 

В. Брижка, А. Семенченка, Є. Скулиша та інших авторів. 

Серед іноземних дослідників найбільш відомі та 

авторитетні праці: Е. Аронсона, Н. Волковського, Г. Грачева, Є. 

Доценка, А. Касюка, В. Крисько, В. Хозікова,   Г. Хумаряна, 

О. Цуладзе, Г. Шиллера та інших фахівців.  

Ціль статті та постановка завдання – розглянути 

та проаналізувати на прикладах реальних історичних 

конфліктних ситуацій методи використання найбільш 

поширених у практиці механізмів та інструментаріїв 

інформаційних воєн, що використовуються системами 

маркетингових комунікацій у якості інформаційно-

психологічних операцій різного ґатунку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з 

форм проведення інформаційних кампаній засобами 

маркетингових комунікацій різних суб’єктів ринку 

(наприклад, транснаціональних компаній, корпорацій 

різного типу тощо) або держав є, так звані, інформаційно–

психологічні операції –ІПО. Вони можуть 

використовуватися самостійно, що й відбувалося в 

основному до 80-х рр. ХХ сторіччя або бути основною 

складовою частиною інформаційних воєн. Така практика 

стала більш поширеною в останнє двадцятиріччя. 

Інформаційно-психологічні операції загалом та 

технології застосування їх різновидів (схем) таких як 

«сегментування» та «інформаційний тиск» в інформаційних 

війнах сьогодення «погано поєднуються з поняттям мирного 

часу», – цілком слушно зауважував Г. Почепцов ще в 2001 р. З 

1999 р. приклад Росії та України виразно свідчив про 

застосування інформаційно-психологічних операцій під час 

президентських та парламентських кампаній [6, с. 491]. Це 

було продемонстровано в Росії (середина 2011 р. – травень 

2012 р.). Але особливо відчутними в Україні результати 

використання методологій інформаційно-психологічних 
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операцій стали з початку виникнення конфліктних ситуацій 

навколо проблеми встановлення статусу асоційованого 

члена з Європейським Союзом (ЄС). Інформаційно-

психологічне протиборство переросло у 2014 році навіть у 

військовий конфлікт, що набув глобального значення для 

основних гравців світової арени. Після офіційного початку 

парламентських перегонів вересня-жовтня 2014 року в 

Україні характер інформаційної війни може дещо 

змінюватись, але це не означає зменшення інтенсивності 

такого типу операцій. Отже, є сенс розглянути принципи та 

методи окремих форм інформаційно-психологічних 

операцій через деякі вже історично апробовані приклади. 

Надамо визначення найбільш разповсюдженних форм таких 

операцій. 

Інформаційним сегментуванням є методологія та 

практика впливу якогось одного суспільного погляду на 

інший через третій за допомогою посередника. Наприклад, 

доведення поглядів та ідей відносно влади в Україні, які 

притаманні практиці США, втілювалися, як правило, в 

повідомлення через європейських посередників. Цей прийом 

використовується зараз, як використовувався достатньо 

часто в періоди воєн у В’єтнамі, Югославії, Афганістані, 

Іраку, Лівії тощо. 

Інформаційний тиск – це методологія та вид 

інформаційної війни, що має на меті отримання від об’єкта 

впливу зворотну реакцію інформаційного, комунікаційного 

чи іншого ґатунку (дії, поведінка, політичні рішення тощо). 

Для цього застосовуються прийоми обвинувачення, 

незадоволеності, розчарування, і, навпаки, – задоволення, 

підтримки тощо.  

Прийом обвинувачення застосовується відносно 

таких дій лідерів, урядів, військової влади тощо, коли 

існують прямі грубі порушення закону, зловживання 

владою, які вже попередньо публічно виявлені. Окрім того, 
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шляхом тривалої медіакампанії багатьма ЗМІ про такі 

можливі зловживання досягається масове панування думки 

про химерний образ лідера якоїсь країни. Таким чином, 

наприклад, досягалося відповідне ставлення до президентів 

Югославії (С. Мілошевича), Іраку (С. Хусейна) та Лівії (М. 

Каддафі) шляхом постійного порівняння їхніх режимів із 

фашизмом. Інший захід такого типу – це впровадження 

нав’язливої думки про існування в країні зброї, яка 

заборонена міжнародними договорами. Наприклад, 

біологічна зброя в Іраку, яка так і не була знайдена, і 

наявність якої пізніше була визнана міфом. В Україні до 

такого типу прийомів обвинувачення була віднесена 

“кольчужна кампанія” – пошук суперрадарів “Кольчуга” – 

як привід для початку серії обвинувачень екс-президента Л. 

Кучми. Прийом обвинувачення практично використовується 

постійно і тривало. Об’єктами цього прийому 

інформаційного тиску були, наприклад, президент Білорусі 

О. Лукашенко (одночасно з боку США, ЄС і Росії) та 

президенти Сирії, Венесуели (з боку США і ЄС). Мета 

прийому – досягти критичного рівня несприйняття 

населенням країн даного лідера, який, як правило, не 

влаштовує насамперед якісь зовнішні сили своїм курсом або 

іншими особистими якостями, або відношенням до країни, 

що є ініціатором інформаційно-психологічної операції 

такого типу. 

Прийоми психологічної незадоволеності або 

розчарування використовуються на фоні реакції мас або 

впливових груп населення (бізнес-групи, профспілки, 

опозиція, студенти, ветерани війни, пенсіонери тощо) на 

загальнодержавні або вибіркові події, державні акти, 

законодавчі заходи тощо. Особливо вразливими в таких 

ситуаціях є виборчі процеси різного рівня та ґатунку: від 

місцевих до парламентських та президентських виборчих 

перегонів. Завжди частина населення буде незадоволена, 
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якщо її лідери або лідер отримали поразку. При наявності 

суттєвих порушень у ході виборчих процесів, 

фальсифікацій, безконтрольного і зухвалого використання 

адміністративного ресурсу, близького до рівня рейтингу 

претендентів на посади (президентські, депутатські тощо) 

можуть виникати гострі суперечки, жорстке протистояння, 

конфлікти і продовження виборчої боротьби іншими 

засобами (силовими, протестними, блокадними тощо). 

Такий стан суспільства є чудовим приводом для проведення 

інформаційного тиску через мас-медійні, дипломатичні та 

інші канали впливу. Це продемонстрували, наприклад, усі 

“кольорові революції”; “весни” та повстання в Лівії, Ємені, 

Сирії, Тунісі; дії влади проти “свободи слова” в Україні, 

Білорусі, Китаї тощо. 

Як і звичайні війни, інформаційні війни можуть бути: 

світові, міжнародні, міждержавні, регіональні; а також: 

зовнішні та внутрішні (відносно держави, блоку, союзу 

тощо). Так само й прийоми інформаційного тиску та 

інформаційного сегментування можуть використовуватися 

на всіх цих рівнях – від світового до внутрішнього 

місцевого. 

Прийоми інформаційного тиску у випадках 

зворотного ефекту – задоволення, підтримки, 

виправдовування тощо використовуються у випадках 

виграшу на виборах; у випадках перемоги через конфлікти 

тих сил, які мають позитивний імідж або є найбільше 

прийнятними для правлячих кіл країн, що ведуть 

інформаційні війни. Такі прийоми можуть бути як вдалими, 

так і провальними. 

Методологія міжнародного інформаційного тиску 

постійно використовується в ситуаціях протистояння на 

інформаційному рівні поміж блоками регіонального чи 

воєнно-політичного характеру. Наприклад, інформаційне 

протиборство між НАТО і Варшавським договором (1949 – 1989 
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рр.), між ЄС та СНД, між ЄС та Африканським союзом 

тощо, а також між об’єднанням держав та якоюсь однією 

країною (ЄС – Білорусь, НАТО – Югославія, НАТО – Ірак, 

НАТО – Лівія тощо). 

До регіонального та зовнішнього міждержавного 

інформаційного тиску відносяться впливи при таких 

суперечках, які одночасно відбуваються на інформаційному 

рівні, а також на дипломатичному, територіальному, 

воєнному та інших рівнях. Прикладом можуть бути 

невирішені на сьогодення конфлікти: Росія – Україна, Росія 

– Грузія; Вірменія – Азербайджан (через Нагірний Карабах); 

Грузія – Абхазія; Грузія – Південна Осетія; КНДР – 

Південна Корея; Сербія – Косово тощо. До перманентно-

історичних інформаційних суперечок без визначених 

термінів досягнення конкретних цілей відносяться такі як: 

Румунія – Україна (з-за Бессарабії, шельфу Чорного моря 

тощо); Румунія – Угорщина, Польща – Литва; Туреччина – 

Греція (через Кіпр та острови). В зоні ризику 

інформаційного тиску перебувають етнополідержавні 

регіони: Курдистан, який розташовується на територіях 

інших держав існування курдського етносу в трикутнику 

Іран – Ірак – Туреччина; Албанія – Боснія і Герцеговина – 

Македонія – Косово, що знаходяться в анклаві албанського 

населення тощо. Цими конфліктами, залежними від 

етнонаціонального ареалу розповсюдження, що склалися 

історично чи штучно, завжди користуються треті сили, які 

зацікавлені в перманентній підтримці вогнища конфлікту 

задля власних егоїстичних інтересів за умов більш значного 

інформаційно-комунікаційного потенціалу (наприклад, 

конфлікти Близького Сходу). 

До внутрішніх інформаційних конфліктів відносяться 

сепаратистські суперечки та об’єктивні протиріччя між 

владними та опозиційними політичними силами [7]. Якщо 

рівень ресурсних можливостей дозволяє використовувати 
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прийоми інформаційно-комунікаційних воєн, їхні механізми 

та інструментарій (наприклад, етнічний конфлікт у Бельгії, 

сепаратистські рухи в різних країнах – Країна Басків в 

Іспанії, наявність невизнаних державних утворень – 

Нагірний Карабах, Придністров’я), то вони продовжуються 

роками та десятиліттями. Але без інформаційної, фінансової 

та іншої підтримки з-за кордону ці внутрішні інформаційно-

психологічні операції так довго й інтенсивно не ведуться [8]. 

У загальному вигляді інформаційно-психологічні 

операції поділяються на дві схеми: симетричну та 

асиметричну. Симетричні схеми в інформаційних війнах 

можуть проводитися тоді, коли супротивники мають 

приблизно рівні ресурси, технічні засоби, фінансове 

забезпечення та теоретико-методологічні розробки і 

потужності їх втілення. 

Асиметрична схема може бути інтерпретована таким 

чином: свідомість перенацілюють від сильного стереотипу 

(страх перед законом, каральними органами) до іншого 

(інстинкт агресії, безкарності і т.п.). Через декілька 

посередників соціальними мережами йде установка – 

грабуй, пали, бий, яка за охлократичними законами 

(алогічними діями натовпу) виконується невизначеною 

масою тих, хто “сприйняв установку” через певну 

внутрішню готовність до актів такого типу. Саме тому серед 

молоді, що брала участь в погромах, були представники не 

тільки люмпенів, а й респектабельних кіл, навіть діти 

мільйонерів тощо. 

Асиметричні ІПО є на сьогодення одним із основних 

концептів щодо новітніх розробок методологій впливу, 

особливо на масову свідомість певних кіл населення. З 

арсеналу інформаційних воєн відбираються ті прийоми і той 

інструментарій, що дають прихований ефект відносно 

суб’єкта впливу. А об’єкту впливу – масам та виконавцям 

прихованих установок, наказів, спрямувань після актів 



68 

 

насилля і безглуздя дістаються наслідки у вигляді покарання 

їх системою. Ні юридично, а ні фізично (силовими 

засобами) комунікаторів і замовників виявити неможливо. 

Вони можуть знаходитися завдяки всесвітній павутині де 

завгодно, у тому числі, в нейтральних водах і надавати 

вказівки та інструкції з приватних, круїзних та інших суден. 

Сучасні реклама і піар намагаються теж використовувати 

асиметричний інструментарій, залишаючись у вигляді 

замовника непомітним серед безлічі інших повідомлень. 

Структура інформаційно-психологічних операцій 

може мати різні особливості, але логіка є головною щодо їх 

впровадження. Логічно розбудовану структуру ІПО слід 

розглядати відносно функцій комунікативного впливу в 

такій ієрархічній послідовності: 

– схеми ІПО; 

– механізми ІПО; 

– інструментарій ІПО; 

– прийоми ІПО. 

До механізмів інформаційно-психологічних операцій 

відносяться системи психофізіологічних передумов, що 

дозволяють людині брати участь у комунікативній 

діяльності: сприймати мову та відеозображення; розуміти 

символіку та будувати осмислені висловлювання відносно 

того, що сприйнято; розголошувати інформацію. До 

інструментарію ІПО відносяться засоби та носії, завдяки 

яким сенс та зміст інформації доводиться до об’єктів (мас, 

аудиторій, груп, населення, військових формувань тощо) 

задля найбільш ефективного впливу на їхню свідомість та 

подальшу поведінку.  

Визначення механізмів ІПО є умовним, перенесеним 

з теорій психології (теорія психології мас, теорія психології 

натовпу, теорія психології особистості тощо), інформації, 

соціології та лінгвістики [6, 7]. 
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Механізми комунікативного впливу призначені для 

ведення, розповсюдження, стимуляції, трансформації 

інформації та її блокування у всіх видах мас-медіа, у тому 

числі в Інтернеті. При цьому інформація не тільки вводиться 

та розповсюджується, а є значним фактором поведінки 

об’єкта (індивіда чи натовпу, групи чи мас). В умовах 

блокування інформації виникає ще один тип блокування. 

Тоді блокується несистемна поведінка людей, натовпу. Це, 

наприклад, виконання правил поведінки під час аварій, 

катастроф тощо. Але так само можна запрограмувати 

поведінку і під час повстань, протестних акцій тощо, у тому 

числі, на погроми, мародерство, хуліганство тощо. 

У стресових ситуаціях людина по-іншому сприймає 

інформацію. Явище страху використовується в 

інформаційних війнах шляхом введення в хаос, в деструкцію 

традиційних орієнтирів тощо. Обмеження чи поширення 

інформаційних потоків формує інші моделі поведінки 

людини, які обумовлені її психофізіологічними механізмами 

роботи з інформацією. 

Семіотичні механізми впливу, які носять 

взаємодоповнюючий характер, діють таким чином, щоб 

адресат інформації навіть не сприймав та не осмислював їх 

як стимулюючі комунікативні “ланцюжки” функціонування 

фізіологічних систем, що складаються у людини в процесі її 

індивідуального розвитку під активним впливом предметної 

діяльності та спілкування (комунікацій) безпосередньо з 

іншими людьми і опосередковано з мас-медіа за допомогою 

технічних засобів (Інтернет, класичний телефон, мобільний 

зв’язок тощо). Такі механізми мови та зору обумовлені 

природженими здібностями та набутим вмінням і неможливі 

без феномена комунікацій. Розвиток цих задатків за десятки 

тисяч років еволюції людини вдосконалив комунікаційні та 

семіотичні механізми, які властиві їй на сучасному рівні. 

Цими проблемами займаються спеціальні науки, такі, 
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наприклад, як психофізіологія, психолінгвістика, 

нейролінгвістика тощо, які безпосередньо вивчають 

механізми впливу на свідомість та поведінку людини, у тому 

числі, в екстремальних ситуаціях [9, 10]. 

Методологію інформаційно-психологічних операцій 

навмисно стимулюють чи підтримують через мас-медіа і 

маркетингові комунікації, використовуючи прийоми, що 

впливають на підсвідомість. Для семіотичних механізмів 

характерно використання таких знакових слів, як “честь”, 

“слава, “зрада” тощо та визначень типу “хоробрість”, 

“мужність”, “справедливість” та інших в ментальному 

сприйнятті. В інформаційних війнах це використовується 

задля втілення мотивованого вибору пріоритетів, 

протиставлення поколінь тощо [3, 4]. 

Когнітивні механізми впливу в ІПО спираються на 

деякі вмонтовані в свідомість понятійні асоціації 

однозначного або багатозначного характеру. Наприклад, 

якщо мова йде про “собаку”, то ніхто не уявляє на її місці 

“крокодила” чи “дельфіна” і навпаки. Якщо мова йде про 

об’єкт, то це потребує зусиль з’ясування в контексті, що це: 

людина, машина, чи щось інше. 

До когнітивних механізмів впливів відносяться 

іміджеві та стабілізуючі впливи. До стабілізуючих впливів 

відносяться присяги (військових та державних службовців), 

сповідь, каяття тощо. Вони націлені на програмування 

можливої поведінки людини в майбутній кризовій ситуації, 

коли вона заздалегідь обмежена деякими правилами, 

установками тощо. Наприклад, клятва Гіппократа (для 

медичних працівників), присяга президента на Біблії тощо. 

В позитивному вимірі такі заходи – це когнітивне 

тренування особистості [6, 11].  

Дії, що впливають на порушення таких когнітивних 

настанов попереджуючого впливу, на відмову від них і є 

планово спрямованими ІПО, що можуть бути націлені на 
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системне руйнування існуючого політично-економічного 

ладу держави. Для цього використовують кризові, знакові 

чи інші суттєві моменти у розвитку країни (як правило, 

вибори), щоб через відносний хаос і когнітивні стимули, 

прагнення мас до справедливості провести в решті-решт 

лідерів, які зручні конкурентам, елітам або прихованим 

ворогам держави задля використання їх як агентів впливу на 

проведення зручних законодавчих актів; для доступу до 

природних, інтелектуальних та інших ресурсів; на залучення 

країни до вигідних в своїх інтересах міжнародних акцій, а 

також таких, що є зручними окремим політичним силам, 

угрупованням, у тому числі, й терористичним середовищам 

або зовнішнім силам, що збираються із зиском для себе 

використовувати військо-технічний, науковий, матеріальний 

та інший потенціал даної держави.  

До інструментарію інформаційно-психологічних 

операцій відносяться листівки, гучномовці, радіо, 

телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок, плітки та усне 

спілкування (обличчям до обличчя). Всі види 

інструментарію мають різні властивості та характеристики, 

які використовуються залежно від обставин та вимог до 

результатів впливу: доступність, швидкість, поступовість 

тощо [7, с. 443-457]. 

Інструментарій інформаційно-психологічних 

операцій використовується задля впливу на вищих 

державних діячів; через агентів впливу в дипломатичному 

середовищі; на ключових державних службовців, військово-

командний склад, бізнес-еліту тощо. Величезний та 

довгостроковий ефект від ІПО відносно Латинської 

Америки мали США протягом останніх 150 років. Завдяки 

використання інформаційно-психологічних операцій США 

десятиліттями тримали під своїм безпосереднім контролем 

керівництво та лідерів країн континенту, в тому числі навіть 
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такого Південноамериканського ресурсного гіганта, як 

Бразилія. 

Методології використання засобів ІПО із 

перманентним успіхом застосовують Велика Британія, 

Франція, Китай. Почали свої аналогічні заходи Іран, ПАР, 

Росія, Саудівська Аравія, Туреччина – в регіональному 

вимірі; Румунія, Угорщина, В’єтнам, Кенія та деякі інші 

країни – в локальному вимірі. Наприклад, Румунія впливає 

на населення Молдови, України та Угорщини. Угорщина, 

навпаки, впливає на населення Румунії (за Трансільванію), 

Словаччини та українського Закарпаття. Одним із засобів 

індивідуально-локального впливу є видача паспортів та 

інших посвідчень своїх країн громадянам із числа 

відповідних діаспор в інших країнах чи їхнім нащадкам, що 

були раніше під юрисдикцією країн-метрополій. Це сучасна 

практика Росії, Румунії, Угорщини, Польщі, Туреччини 

тощо.   

Висновок і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Таким чином, з’ясування та аналіз 

досвіду інформаційно-психологічних операцій у світовому 

вимірі за останні два десятиріччя свідчать про постійне 

вдосконалення їх механізмів, технологій та інструментаріїв, 

поширення використання та впливу на користь тих чи інших 

основних гравців. Набутий теоретичний досвід дозволяє 

розробляти заходи протидії та нейтралізації впливу загроз і 

викликів нових інформаційних воєн; використання у якості 

засобів інформаційної агресії схем та методів, механізмів та 

інструментарію сучасних ІПО будь-якого спрямування.  
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Аннотация. В статье рассматривается структура, 

основные механизмы и инструментарии информационно-

психологических операций, которые используются в современных 

средствах некоммерческих маркетинговых коммуникациях 

систем государственного управления некоторых стран. 
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Детально анализируются методы сегментации и давления в 

условиях современных конфликтных ситуацій международного 

характера. 

Ключевые слова: государство, инструментарий, 

информация, коммуникация, конфликты, механизмы, операции, 

системы, информационно-психологические операции, 

маркетинговые коммуникации. 

 

Summаry. The paper describes the structure, the underlying 

mechanisms and tools of information and psychological operations, 

which are used in modern means of non-profit marketing 

communications governance systems in some countries. Detailed 

analysis of segmentation techniques and pressure in a modern conflict 

situatsіy international character. 

Keywords: state, tools, information, communication, conflict, 
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