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“корисної” для них інформації. В умовах швидкого розвитку інформаційних 

технологій та засобів масової комунікації вразливість цільової аудиторії постійно 

збільшується. 

Одним з можливих шляхів своєчасного виявлення деструктивного ІПсВ є 

автоматизація збору, збереження та аналізу інформації, яка циркулює в 

інформаційному просторі. Це можливо здійснити завдяки дієвому методичному 

апарату та подальшій реалізації його у спеціалізованому програмному 

забезпеченні. У доповіді описано спеціалізоване програмне забезпечення, яке 

побудоване за технологією машинного навчання. Основні функції 

запропонованого програмного забезпечення полягають у зборі та обробці даних з 

інтернет-простору. 

Аналіз сучасних систем збору інформації показав, що на теперішній час 

існує достатня кількість комерційних програмних засобів, які можуть ефективно 

збирати інформацію у мережі Інтернет. Однак питання подальшого аналізу 

отриманої інформації розкриваються частково та не відповідають заходам протидії 

негативному ІПсВ. 

У роботі запропоновано алгоритм, який на першому етапі дозволяє 

періодично збирати інформацію з відкритих ресурсів Інтернет. Залежно від обсягу 

елементів, які підлягають моніторингу, користувач отримує відомості щодо 

обчислювальних можливостей програмного засобу збирання інформації. Для 

оптимізації часу збирання інформації враховується територіальна належність 

кожного ресурсу Інтернету. 

На наступному етапі здійснюється аналіз отриманих даних, за якими 

відбувається виявлення деструктивного ІПсВ. Для аналізу даних, отриманих з 

ресурсів Інтернету, використано алгоритм машинного навчання, який ґрунтується 

на елементах статистики, штучного інтелекту та комп’ютерних наук. Основною 

перевагою даного підходу є можливість програмного забезпечення накопичувати 

дані, за якими відбувається оптимізація всіх подальших завдань. Це дає змогу 

уточнити завдання з виявлення деструктивного ІПсВ. Аналізу даних передує їх 

класифікація, на основі якої розробляється статистичний ряд, що дає змогу 

оператору визначати наявність деструктивного ІПсВ. 

Для розробки спеціалізованого програмного забезпечення було 

використано мову програмування Python, яка містить відповідні бібліотеки для 

реалізації машинного навчання. Після доопрацювання запропоноване 

спеціалізоване програмне забезпечення можна використати у спеціальних 

підрозділах Збройних Сил України, що у цілому дозволить підвищити 

ефективність заходів протидії деструктивному ІПсВ. 

 

Найда В.О. 

Харківський національний університет внутрішніх справ 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 

Той, хто вміє вести війну, 

скоряє чужу армію, не 

стинаючись; 

бере чужі фортеці, не беручи їх в 

облогу …Сунь-Цзи 

Події 2014 року продемонстрували всьому світові пряму агресію Російської 

Федерації проти територіальної цілісності України. Проте протиборство у 

військовій сфері дедалі частіше актуалізується у віртуальному просторі – 

інформаційному, у якому, за оцінками експертів, війна точиться упродовж усіх 

років незалежності нашої держави.  

В історії людства розробки у сфері інформаційно-психологічного впливу 

відомі ще з кінця XІХ – початку ХХ сторіччя, їх активно використовували під час 

Першої світової війни. Яскравим прикладом також можуть слугувати праці 

В. Бехтєрєва за темами «Колективно-рефлекторне навіювання», «Навіювання і 

його роль в суспільному житті» – у СРСР, геббельсівська пропаганда у Німеччині 

тощо. Та у всі часи головним завданням інформаційно-психологічної війни було 

маніпулювання масами – це війна на ураження та руйнування свідомості 

противника, його деморалізацію, спонукання громадян до зради власної держави та 

підтримки агресора. 

Проблема теоретико-методологічних засад забезпечення інформаційно-

психологічної безпеки, у її модерному розумінні, почала розроблятися ще у 1960-

70-х роках у працях про «заколото-війни» Євгена Месснера, в українському 

суспільстві її дослідженню присвятили увагу такі вчені як В. Конах, В. Толубко, 

В. Богданович, В. Кобринський, А. Кузьменко, В. Циганков, І. Валевська, 

Г. Почепцов, Г. Пєвцов, В. Лисенко та ін. 

Загалом інформаційно-психологічну війну можна визначити як спосіб 

відстоювання інтересів певної держави чи блоку шляхом використання медійного 

та кіберпростору з метою цілеспрямованого впливу на цільову аудиторію, 

викривлення ролей, місця і функцій об’єктів інформаційної боротьби (населення, 

владних інституцій, складових сектора безпеки та оборони тощо) й досягнення 

переваг у провідних сферах життя держави-жертви.  

Інформаційно-психологічні операції Російської Федерації в Україні 

представлені сукупністю узгоджених та взаємопов’язаних за метою, завданнями, 

об’єктами й часом інформаційних акцій, атак і заходів, що проводяться одночасно 

або послідовно за єдиними замислом і планом для вирішення завдань 

інформаційно-психологічної війни: маніпулювання суспільною свідомістю та 

політичною орієнтацією соціальних груп; створення політичної напруженості та 

контрольованого хаосу; культивування атмосфери негативного ставлення до 

культурної спадщини України, формування образу «ворога-українця» серед 

російськомовних громадян України та росіян; дезінформація населення стосовно 

роботи державних органів, підрив їхнього авторитету, дискредитація органів 

управління; провокування соціальних, політичних, національних і релігійних 

сутичок; нагнітання масової істерії і спротиву законній владі та у якості «живих 
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щитів» для прикриття озброєних бойовиків; підрив міжнародного авторитету 

України тощо. 

У психологічному аспекті при аналізі інформаційно-психологічної війни 

Росії найбільший інтерес викликає стратегія психотропного (психологычного) 

тиску, тобто цілеспрямованого впливу на психіку людей через залякування, 

погрози, що має на меті спонукання до певної чітко визначеної моделі поведінки. 

Як приклад начальник прес-служби СБУ Марина Остапенко продемонструвала 

журналістам відеофрагмент випуску новин на телеканалі «Росія-24», в якому 

використовується маніпулятивна технологія 25-го кадру. Протягом усього випуску 

про події в Одесі 2 травня 2014 року в куті екрана з’являються малопомітні написи: 

«підпал: «Правий сектор», «людей убивають бандерівці», «нацгвардія – вбивці». 

Крім того, характерними є такі форми психологічного тиску РФ як доведення до 

об’єктів інформаційного простору відомостей про реальні чи неіснуючі загрози та 

небезпеки, прогнози щодо репресій, переслідувань, убивств, для чого широко 

поширюється напівправда та неприхована неправда («фейки»), показуються 

деталізовані сцени вбивств і насильства, здійснюється активний емоційно 

забарвлений вплив на споживача. Такі інформаційні потоки, поширюючись у 

внутрішньому інформаційному просторі, впливають на мислення людей, їх 

переконання, як наслідок, є своєрідною основою для формування деструктивних 

психічних станів та настроїв. 

Зауважимо, що з інформаційно-психологічною війною Росії можна 

боротися за допомогою певних заходів, як от: розвінчування конкретних міфів: 

перевірка фактів; контрпропаганда; проведення міжнародних розслідувань та 

кампаній, що дають змогу зрозуміти, яке місце займає «психологічний вплив» у 

стратегічних цілях РФ; створення рейтингів медіа за «дезінформацією», у якому 

медіа було б розташовано за їхньою добросовісністю й точністю подачі інформації; 

популяризація медіа грамотності серед українського населення; створення 

відповідних центрів інформаційно-психологічної оборони безпосередньо в 

секторах її проведення аби оперативно реагувати на зміни обстановки у 

відповідному секторі з урахуванням менталітету, поглядів і побуту місцевого  

населення тощо.  

Разом із тим, недооцінка  можливостей  інформаційно-психологічної зброї, 

заходів протидії впливам та особливостей конкретної території може стати 

фатальною під час подальшого загострення воєнно-політичної обстановки навколо 

України. 

Науковий керівник: Горбачова О.В., к.соц.н. доц., Харківський 

національний університет внутрішніх справ. 

 

Паладийчук А. В.  

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Политические события 2014 года в Украине обозначили необходимость 

дальнейшего изучения психических состояний народонаселения, связанных со 


