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ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

1. Сучасна всепланетарна криза не циклічна, але посилювана. Вона 
містить економічну, екологічну, соціальну, політичну, культурну, моральну 
кризу, кризу демократії, ідеологій і капіталістичної системи. Порятунок – у 
зміні світогляду. Неминучою є поява глобальних правил, обов'язкових для 
всіх країн. Окремі держави не мають права робити все що їм заманеться, 
тим більше, коли мова йде про всепланетарні наслідки [4, C.11-12, 47].

2. Причини нинішнього краху міжнародної правової системи, вибу-
дуваної після другої світової війни в її несправедливості: адже за одним 
столом в Раді Безпеки ООН сидять з рівноправним правом «вето» при-
хильники свободи та ненависники свободи, ті, хто нищив та продовжує 
нищити мільйони людей та цілі народи. Останні використовують право 
«вето» проти права і справедливості. Думається, що реформування між-
народних правовідносин буде хоча й повільно, але безупинно рухатися 
у напрямку візії майбутнього справедливого світопорядку: кожен народ 
має право жити у своїй державі, а з іншими – як рівний з рівними. Адже 
неможливо погасити полум’я справедливості вітром.

3. Світ на порозі третьої світової, яка швидше за все не носитиме ха-
рактеру глобального збройного конфлікту. Це війна чітко спланованих 
багатоцільових локальних воєнних конфліктів за участю в т. ч. фейкових 
держав і армій та глобальної боротьби, ударів в інформаційній та кібер-
нетичній сферах. Деструктивні атаки у названих сферах здатні завдати 
значно більшої шкоди людині та людству, аніж збройні конфлікти із за-
стосуванням «традиційних» видів зброї масового знищення.

4. Інформаційне суспільство, як динамічний безперервний процес 
його інформатизації, має свою глибоку темну сторону. Сьогодні ми 



стає мо свідками розгортання глобальної  інформаційно-кібернетичної 
боротьби, яка набирає характеру глобального міжнародного конфлікту. 
Види та способи цієї боротьби потребують інтегрального системного 
аналізу. Однак вже сьогодні зрозуміло, що мова йде про розробки, апро-
бацію та застосування асиметричних до традиційних методів, способів та 
засобів зброї масового знищення. З однієї сторони, їхня дія спрямована 
на глибоке насильство над свідомістю, підсвідомістю та біолого-генетич-
ними станами людини, окремих народів та народонаселення всього сві-
топростору. З іншої – дезорганізація, знищення інформаційно-кіберне-
тичної структури життєдіяльності та життєзабезпечення, в т. ч. об’єктів 
критичної інфраструктури окремих країн, регіонів, континентів, можуть 
спричинити техногенно-екологічної катастрофу всієї планети, вбивство 
та каліцтво мільйонів, мільярдів людей.

5. В сучасну пору маємо достатньо інформації для типологізації ати-
пових форм агресії Росії, яка в деструктивний спосіб намагається по-
вернути собі статус наддержави в умовах технологічної відсталості та 
фінансово-економічної малоспроможності, змусити країни ЄС та НАТО 
«рахуватися» з Москвою. Зауважимо, що витоки цих процесів мають дав-
ню історію.

6. Російська Федерація розгорнула глобальну світову інформаційну 
агресію. Першим етапом стало створення Москвою в 160 країнах ро-
сійських медійних структур, які 40 мовами світу розповсюджують не 
інформацію, а московську пропаганду з застосуванням постановочно-те-
атральних сюжетів, психоманіпулятивних методів, нейролінгвістичного 
програмування і кодування, не виключено що й психотронної зброї тощо. 
Головним засобом інформаційної війни є системна дезінформація, психо-
маніпулятивно сконструйовані системи фейків. Системну дезінформацію 
слід розглядати як один із видів жорстокого психофізичного, психічного, 
ментального, насильства над індивідуальною, суспільною свідомістю та 
підсвідомістю, насильства над політичними поглядами, морально-етич-
ними уявленнями та принципами, насильства проти права на вільний ви-
бір, проти права на об’єктивну інформацію, які мають для особистості 
та суспільства часто-густо незворотній деструктивний характер, про що 
свідчить досвід гітлерівської Німеччини та сталінського СССР. Тому, всі 
вищеперераховані методи ведення інформаційної війни доволі успішно 
застосовуються Росією для втручання в політичне життя, на їхній погляд, 
«ворожих» держав. 

7. Небезпечним способом інформаційної агресії Росії стало форму-
вання чітко ієрархізованої армії російських інтернет-бойовиків для інтер-



нет-троллінгу. Сьогодні зафіксовано втручання російських тролів у вибо-
ри 18 країн, серед яких США, Франція, Німеччина, в референдуми щодо 
Brexit у Великій Британії та у Нідерландах, в низці інших випадків. Як 
фактор підтримки, широко використовується також підкуп світових полі-
тиків, авторитетних вчених, журналістів, блогерів. Так, у Польщі, на думку 
експертів, активно публікуються близько ста блогерів, які фінансуються з 
Росії та легалізують російську пропаганду, російські фейки. На виборах 
2019 в Україні Росією була також вперше апробована ієрархізована (район, 
область, Україна), скоординована та добре оплачувана система дезінфор-
мації через традиційні та електронні ЗМІ, соціальні мережі [2].

8. Не менш небезпечними є глобальні кібератаки армії російських 
воєнних гакерів на об’єкти критичної інфраструктури, наслідком яких 
можуть стати атомні, хіміко-технологічні та інші техногенно-екологічні 
катастрофи, масова загибель та каліцтво людей.

У червні 2017 року російські військові здійснили наймасштабнішу 
гакерську атаку, що завдала найбільших збитків в історії. Атака, нині ві-
дома як „NotPetya“ стрімко поширилась на весь світ та завдала мільярдні 
збитки підприємствам в Європі, Азії, на американському континенті. Ця 
атака була складовою частиною намагань Кремля дестабілізувати Украї-
ну та свідчить про залучення Кремля у поточний конфлікт. Ця гакерська 
атака була безвідповідальною та невибірковою, вона не залишиться без 
наслідків з боку міжнародного товариства – заявляла тогочасна Адміні-
страція Президента США. Трьох системних гакерських атак в 2017 році 
зазнали об’єкти критичної інфраструктури Великої Британії, державні 
органи Німеччини та інші.

9. Тому сьогодні Україна і світ опинилася перед інформаційно-кібер-
нетичними загрозами та викликами, які потребують термінового інте-
грального системного наукового аналізу, політико-правового національ-
ного та міжнародного врегулювання.

10. На національному рівні необхідно створити систему наукового за-
безпечення державної політики у даній сфері через формування центрів 
моніторингу інформаційно-кібернетичного простору, науково-дослідних 
інституцій, центрів, лабораторій, напрацювати власні програми дослі-
дження і виявлення наслідків інформаційного та кібернетичного впливу 
на людину, людську психіку, людський організм і  суспільство. 

11. Треба розробити та ввести в дію нову Доктрину інформаційної без-
пеки України, Концепцію розвитку стратегічних комунікацій, Стратегію 
протидії гібридній війні, внісши відповідні зміни до Стратегії національної 
безпеки України, а також Стратегію сталого розвитку України 2020. Необ-



хідно внести зміни до закону України “Про основи національної безпеки 
України” та “Військову доктрину”, в яких визначити можливу загрозу на-
ціональним інтересам через використання усіх видів, методів та засобів ін-
формаційно-кібернитичної війни, у тому числі психологічної, інформацій-
ної, психотропної (на основі електромагнітного, оптичного, акустичного та 
інших видів випромінювання)  на людський організм, інших видів сучасної 
інформаційно-кібернетичної зброї. Також потрібно розробити організаційну 
та функціональну модель та створити систему органів державного управ-
ління інформаційно-психологічною та кібернетичною безпекою України [1].

12. Напрацювати та внести зміни до законів України, які регулюють 
функціонування інформаційного простору, кібернетичної інфраструкту-
ри, Адміністративного та Кримінального кодексів України, передбачив-
ши в них відповідальність за організацію та ведення інформаційно-кі-
бернетичних атак, використання психологічної, психотронної та інших 
видів новітньої зброї.

13. Імперсько-агресивні дії Росії в останні десятиліття призвели до 
значних розламів в міжнародній системі безпеки, поставили під сумнів 
ефективність системи міжнародного права, його інтегральної складової – 
міжнародного гуманітарного права (МГП, так званого Женевського пра-
ва (права Женеви), що включає норми щодо захисту жертв конфліктів, а з 
іншого – з Гаазького права (права Гааги), що включає правила, які відно-
сяться до засобів і способів ведення бойових дій). Тому держава Україна, 
як країна, що зазнала системної воєнної, інформаційної, кібернетичної 
агресії, в особі державних чинників та громадянського суспільства зо-
бов’язана ініціювати скликання уповноваженої, постійнодіючої міжна-
родної конференції у Києві, на якій, серед іншого, ініціювати обговорен-
ня та підготовку міжнародних домовленостей щодо:

а) невідворотності та посилення відповідальності країн за порушення 
міжнародного права та міжнародного гуманітарного права;

б) доповнення системи міжнародного гуманітарного права нормами 
які передбачають заборону, колективну та індивідуальну відповідальність 
за організацію та здійснення кібератак на об’єкти критичної інфраструк-
тури та щодо заборони та відповідальності за серйозні порушення роз-
повсюдження системної дезінформації через засоби масової інформації, 
соціальні мережі, інтернет-троллінг, використання психоманіпулятивних 
методів, нейролінгвістичного програмування і кодування, психотронної 
зброї тощо, іменувавши ці галузі МГП за традицією – правом Києва [3].

Ми зобов’язані ініціювати та брати активну участь у появі нових гло-
бальних міжнародних  правил та формуванні нового світопорядку.
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