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Протягом останнього десятиліття на Заході відбулася інституалізація системи стратегіч-

них комунікацій як реакція оборонних структур на нові виклики безпеці в умовах мир-

ного часу. В Україні ця система перебуває у стані формування, що зумовлює інтерес нау-

ковців до питання співвідношення окремих її складових. У статті розглядаються питання 

співвідношення таких сфер комунікативної діяльності, як публічна дипломатія, зв’язки із 

громадськістю, зв’язки військових із громадськістю, інформаційних операцій, психоло-

гічних операцій у межах системи стратегічних комунікацій сектору безпеки та оборони; 

визначено місце і роль інформаційних операцій у цій системі шляхом аналізу ключових 

характеристик її елементів. Обґрунтовано, що відокремлене функціонування зазначених 

сфер комунікативної діяльності без урахування загальнодержавної стратегії не лише не-

ефективне, а й може зашкодити національній безпеці, призвести до втрат. 
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INFORMATION OPERATIONS IN THE SYSTEM OF STRATEGIC 
COMMUNICATION 

Over the last decade there was institutionalization of strategic communication system as a defense 

structures reaction on the new security challenges in peacetime. In Ukraine, this system is under 

development that causes the interest of scientists to the question on its individual components 

relations. The article deals with the relations of such communicative as public diplomacy, public 

affairs, military public affairs, information operations, psychological operations within the strate-

gic communications system of security and defense sector; the place and the role of information 

operations in the system are defined by analyzing the key characteristics of its elements. It is argued 

that the separate functioning of these communicative disciplines without taking into account the 

national strategy are not only ineffective, but may harm national security and lead it to losses.
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Постановка проблеми. Як свідчить аналіз віт-

чизняних і зарубіжних наукових публікацій, 

аналітичних досліджень, нормативних та ін-

структивних документів, протягом останнього 

десятиліття відбулася інституалізація системи 

стратегічних комунікацій шляхом агрегації та-

ких сфер комунікативної діяльності (у різних 

дослідженнях – функцій, інструментів, засо-

бів), як публічна дипломатія, зв’язки із громад-

ськістю, зв’язки військових із громадськістю, 

інформаційних операцій, психологічних опера-

цій. Разом з тим зазначені сфери сформувалися 

як окремі функціональні ділянки до появи сис-

теми стратегічних комунікацій і сьогодні зали-

шаються самостійними поза її межами.

Така трансформація сфер комунікативної діяль-

ності зумовлює інтерес науковців до питання 

співвідношення окремих її складових, а також їх 

місця і ролі в системі стратегічних комунікацій.

Зауважимо, що інструменти стратегічних кому-

нікацій набули найбільшого поширення в полі-

тичній та військовій сферах, але можуть вико-
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ристовуватися і в інтересах бізнес-структур. У 

цьому дослідженні стратегічні комунікації бу-

дуть розглядатися як інструмент забезпечення 

національної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зокре-

ма, питанням інституалізації системи стратегіч-

них комунікацій у межах оборонних структур 

США, безпекових установ європейських держав 

та НАТО присвячено публікації А. Баровської, 

С. Соловйова [1–3]. Ґрунтовне дослідження 

взаємодії та взаємозв’язку понять «публічна 

дипломатія» і «стратегічні комунікації» прове-

дено С. Гуцал [4]. Питання стратегічного управ-

ління комунікаціями як пріоритету діяльно-

сті у сфері зв’язків із громадськістю вивчалося 

В. Березенком [5]. 

Постановка завдання. Водночас місце та роль 

інформаційних операцій у системі стратегічних 

комунікацій не були предметом окремого нау-

кового дослідження, що спонукало нас до все-

бічного вивчення цього питання.

Виклад основного матеріалу. З огляду на відсут-

ність на сьогодні єдиного понятійного апарату 

для позначення базових термінів інформацій-

ної сфери національної безпеки, насамперед 

розглянемо більш детально поняття «інформа-

ційна операція». У науковій та публіцистичній 

літературі зустрічаються також поняття «таємні 

операції» [6, 7], «інформаційно-психологічні 

операції» [8–10], «спеціальні інформаційні опе-

рації» [11–14]. Вживання інтегрального термі-

на «інформаційно-психологічні операції» є ха-

рактерним для представників сектору безпеки 

та оборони й наукових шкіл пострадянського 

простору. Можна зробити припущення, що таке 

поєднання стало можливим через застосуван-

ня під час проведення інформаційних операцій 

методів впливу інформацією на свідомість і по-

ведінку людей. Зокрема, В. Крисько визначив 

інформаційний вплив як один із заходів пси-

хологічної війни, що передбачає вплив інфор-

мацією (словом) на свідомість [15]. В одному 

з перших вітчизняних визначень у загально-

доступних джерелах спеціальні інформаційні 

операції також визначаються через вплив на 

свідомість і поведінку людини «за допомогою 

використання певним чином організованої ін-

формації та інформаційних технологій для до-

сягнення певної мети» [16].

Водночас існують наукові дослідження, у яких 

поняття інформаційних та психологічних опе-

рацій розмежовуються. Так, Г. Почепцов вико-

ристовує у своїх працях терміни «спеціальні ін-

формаційні операції», «спеціальні психологічні 

операції» [17, 18]). О. Литвиненко, здійснивши 

політологічний аналіз феномена спеціальної ін-

формаційної операції (СІО), дійшов висновку, 

що інформаційні операції на відміну від психо-

логічних базуються не стільки на особливостях 

людської психіки, скільки на характерних рисах 

соціально-політичної комунікації у суспільствах, 

де вони здійснюються. Тобто заходи і прийоми 

спеціальної інформаційної операції передбача-

ють вплив на структуру суспільної комунікації 

супротивника, а не безпосередньо на свідомість. 

Дослідник зазначає, що засоби маніпулятивного 

інформаційного впливу на свідомість широко 

застосовуються під час проведення спеціальних 

інформаційних операцій, хоча і не вичерпуються 

ними. Крім того, «до арсеналу спеціальних ін-

формаційних операцій входить не тільки викори-

стання, а й створення подій як псевдо, так і ска-

зати б реальних. Наприклад, у процесі реалізації 

заходів інформаційного маніпулятивного впливу 

можна використати вже скоєний терористичний 

акт, а в межах СІО теракт може бути здійснений з 

метою маніпулювання» [19, с. 10; 20, 21]. 

Незважаючи на ґрунтовне дослідження харак-

теристик, особливостей, форм і методів прове-

дення спеціальних інформаційних операцій, у 

публікаціях О. Литвиненка не надається визна-

чення цього поняття. У сучасних загальнодо-

ступних наукових джерелах інформаційна опе-

рація визначається як сукупність узгоджених та 

взаємопов’язаних за метою, завданнями, об’єк-

тами впливу й часом інформаційних атак, акцій 

і ударів, що проводяться як послідовно, так і од-

ночасно в одній обраній сфері життєдіяльності 

держави [22]. На нашу думку, недоліком такого 

визначення є необхідність додаткового розкрит-

тя понять «інформаційна атака», «інформаційна 

акція», «інформаційний удар». Запропоноване 

іншими авторами (М. Присяжнюк, І. Пампуха, 

В. Петрик) [23] визначення спеціальної інфор-

маційної операції як спланованих дій, спрямова-

них на ворожу, дружню або нейтральну аудиторію 

з метою схилення до ухвалення управлінських 

рішень та/або вчинення дій, вигідних для суб’єк-

та інформаційного впливу, вважаємо занадто за-

гальним, таким, що не відображає особливостей 

інформаційної складової операції.

Водночас аналіз зарубіжних джерел свідчить, що 

термін «інформаційні операції» запроваджено 

фахівцями оборонних відомств США у польо-
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вих статутах FM 100-23 «Миротворчі операції» 

та FМ 33-5 «Ведення психологічної війни» [24]. 

Одним із принципових підходів у зазначених ін-

структивних документах до визначення сутнос-

ті поняття «інформаційна операція» є можли-

вість використання методів і засобів цієї форми 

інформаційного протиборства не тільки під час 

бойових дій, а й у мирний час.

У Доктрині Повітряних сил США 2-5 «Інфор-

маційні операції» (Air Force Doctrine Document 
2-5 «Information operations») від 2005 р. інфор-

маційні операції визначаються як заходи, що 

застосовуються для впливу на ворожу інформа-

цію або інформаційну систему при одночасно-

му захисті власної інформації та інформаційних 

систем [25].

Відповідно до Настанови Збройних сил США 

3-13 «Інформаційні операції» (Joint publication 

3-13 «Information operations») від 2006 р. інфор-

маційні операції – це інтегроване застосуван-

ня ключових можливостей електромагнітних 

засобів, комп’ютерних мереж, психологічних 

операцій, військового мистецтва та безпекових 

операцій разом із спеціальною підтримкою та 

відповідними можливостями з метою впливу, 

руйнування, завдання шкоди, захоплення про-

цесу ухвалення рішень (людиною чи технічни-

ми засобами) при одночасному захисті власно-

го [26]. Ця ж настанова від 2012 р. містить уже 

більш загальне визначення: «Інформаційні опе-

рації – це інтегроване застосування під час вій-

ськових операцій можливостей, що стосуються 

інформації, разом з іншими засобами операції, 

з метою впливу, руйнування, завдання шкоди, 

захоплення процесу ухвалення рішення воро-

жою стороною або потенційним ворогом при 

одночасному захисті власного» [27]. Обґрунто-

вуючи перехід до нового визначення, керівник 

Департаменту Оборони США в меморандумі 

«Стратегічні комунікації та інформаційні опе-

рації в Департаменті Оборони», зазначив, що 

«попередньому визначенню не вистачало поси-

лань на інформаційне середовище і робиться за-

надто великий акцент на ключових можливос-

тях. Це призводить до розмивання відмінностей 

між цими можливостями та інформаційними 

операціями як інтегральною функцією персо-

налу. Успішні інформаційні операції вимага-

ють виявлення можливостей, що стосуються 

інформації, для досягнення бажаного ефекту, 

а не просто застосування цих можливостей. 

Нове ж визначення вносить зміни до чинної 

концепції ще й у тому контексті, що ключові 

можливості мають бути під контролем однієї 

особи» [28]. При цьому під можливостями, що 

стосуються інформації, розуміють інструмент, 

технологію або діяльність, які застосовуються 

в межах інформаційного середовища, що може 

бути використано для створення впливу та ба-

жаних умов операції. На нашу думку, саме в цей 

період (меморандум датується 25 січня 2011 р.) 

відбувається закріплення на офіційному рівні 

інформаційних операцій як складової частини 

системи стратегічних комунікацій сектору без-

пеки та оборони, про що свідчать і відповідні 

зміни в системі підпорядкування об’єднаних 

Сил інформаційних операцій, оголошені у цьо-

му ж меморандумі.

Зауважимо, що майже одночасно оборонним ві-

домством США термін «психологічні операції» 

(сплановані дії для передачі відібраної інформа-

ції та індикаторів зарубіжній аудиторії для впли-

ву на її емоції, мотиви, наміри та, як наслідок, 

поведінку зарубіжних урядів, організацій, груп, 

осіб в інтересах суб’єкта впливу) було замінено 

на інший – «інформаційні операції з підтримки 

військових» [29].

Політика стратегічних комунікацій НАТО 

2009 ро ку (NATO Strategic Communications 
Policy) визначає «інформаційні операції» як вій-

ськові рекомендації та координацію інформа-

ційних військових заходів НАТО з метою ство-

рення бажаного впливу на наміри, розуміння 

(уявлення) та здатність ворожої сторони й інших 

суб’єктів (потенційного ворога, осіб, що ухва-

люють рішення, культурних груп, представників 

міжнародного співтовариства тощо) на підтрим-

ку операцій, місій та цілей Альянсу [30]. У межах 

стратегічних комунікацій НАТО виокремлюєть-

ся сфера психологічних операцій – спланована 

психологічна діяльність з використанням ме-

тодів комунікації та інших засобів, спрямована 

на визначену аудиторію з метою впливу на сві-

домість, схильність та поведінку для досягнення 

політичних і військових цілей.

Отже, у практиці НАТО та оборонних відомств 

США інформаційні і психологічні операції є 

різними формами комунікативної діяльно-

сті. Разом з тим ще у 2005 р. (після завершення 

війни в Афганістані) серед західних експертів 

розпочалися дискусії щодо співвідношення ок-

ремих сфер комунікативної діяльності, їх ролі 

та значення для сектору безпеки і оборони. Зо-

крема, П. Кітон та М. Маккен зазначають, що у 

зв’язку із трансформацією політичної ситуації в 
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Афганістані – переходом від воєнних дій і про-

тидії тероризму до стану протидії надзвичайним 

ситуаціям, відновлення інфраструктури та роз-

витку – відбулися зміни у стратегії військових, 

адже змінилися роль і значення присутнього там 

військового контингенту. За таких умов провід-

ну роль почала відігравати інформаційна під-

тримка військової операції. Ці події призвели 

до появи нових підходів у комунікативній стра-

тегії командування, створення нової структури 

функціонування, взаємодії та підпорядкованості 

підрозділів «інформаційного фронту» – зв’язків 

із громадськістю (Public Affairs), інформаційних 

операцій (Information Operation), психологічних 

операцій (Psychological Operations), що фактично 

стало поштовхом для формування стратегічних 

комунікацій [31]. Пошуки шляхів ефективної 

координації, синхронізації, синергії трьох скла-

дових інформаційної підтримки відповідно до 

єдиного задуму (стратегії) і призвели до їх агре-

гації в межах системи стратегічних комунікацій. 

При цьому кожна складова має виконувати свою 

функцію і не створювати перешкод для виконан-

ня завдань іншими. Так, на думку П. Кітон та 

М. Маккен, функція зв’язків із громадськістю – 

інформувати суспільство за допомогою фактаж-

ної правдивої інформації, тоді як інформаційні 

і психологічні операції відшукують можливості 

впливу на аудиторію для зміни її намірів та по-

ведінки. Зв’язки із громадськістю виступають від 

імені командування і є його голосом, а також за-

безпечують комунікацію між командуванням та 

суспільством. Вони існують не для створення но-

вин або впливу на формування громадської дум-

ки, а для забезпечення інформацією, на підставі 

якої їх аудиторія змогла б сформувати власну ар-

гументовану думку. Натомість сили інформацій-

них операцій, як правило, не розкривають своїх 

«замовників». Такі операції є складовою тактики 

наземних військових операцій, вони допома-

гають досягти бажаних цілей від аудиторії, яка 

може бути критично налаштована щодо дій вій-

ськових. Інформація, яка використовується для 

проведення інформаційних операцій, має бути 

правдивою, але також і маніпулятивною, аби от-

римати бажаний результат. 

Слід зауважити, що маніпулювання тут не є са-

моціллю. Адже, як свідчить досвід проведення 

інформаційних операцій, їх інструменти вій-

ськові та спецслужби змушені застосовувати 

тоді, коли відсутній/блокується канал кому-

нікації із цільовою аудиторією або аудиторія 

упереджено ставиться до суб’єктів комунікації, 

контенту. Так, у результаті знищення/блокуван-

ня роботи передавального обладнання на непід-

контрольній україн ській владі території Донба-

су відсутнє теле-, радіомовлення україн ських 

каналів, заборонено розповсюдження друкова-

них україн ських ЗМІ, моніторингу та контролю 

піддаються Інтернет-сервіси, які дають змогу 

ідентифікувати їх користувачів, а отже, вияв-

ляти прихильних до проукраїн ської політики 

громадян. Інформаційно ізольованим від мате-

рикової частини Украї ни залишається Крим. 

За таких умов комунікація україн ського уряду 

з населенням цих регіонів через загальнодо-

ступні канали неможлива. Через низьку довіру 

до центральної влади населенням територій, 

прилеглих до зони проведення АТО, не завжди 

адекватно сприймається загальнодержавний 

контент. Отже, інформаційні операції є одним 

із тих інструментів, які надають можливість 

забезпечити комунікацію уряду з населенням 

окупованих територій Украї ни. Зокрема, одним 

із таких каналів комунікації в умовах сучасних 

україн ських реалій є тимчасово переміщені 

особи, які продовжують спілкуватися зі своїми 

знайомими та родичами на непідконтрольних 

територіях, а також відвідують там свої домівки.

Неузгодженість на початку 2014 р. діяльності 

військових формувань та спеціальних служб 

Украї ни в інформаційному просторі, відсутність 

налагодженої системи інформування громадян 

про події в Криму й на сході держави про захо-

ди, які вживаються урядом, сприяли формуван-

ню панічних настроїв серед громадян, демора-

лізації війська та підриву довіри до Збройних 

Сил Украї ни, що, у свою чергу, стало одним із 

чинників тимчасової втрати частини території 

краї ни. Таким чином, інформаційні операції, 

не підпорядковані єдиному задуму, стратегії, 

не лише неефективні, а й можуть зашкодити 

націо нальній безпеці, призвести до людських та 

матеріальних втрат.

Висновки. З урахуванням викладеного про-

понуємо визначити інформаційні операції 

як сплановані заходи, спрямовані на суспіль-

но-політичну комунікацію суспільства з метою 

схилення до ухвалення управлінських рішень 

та/або вчинення дій в інтересах суб’єкта впливу. 

Аналіз ключових характеристик складових 

системи стратегічних комунікацій надає мож-

ливість визначити місце і роль інформаційних 

операцій у цій системі (табл. 1). Так, функцією 

інформаційних операцій є забезпечення ін-
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формаційної підтримки діяльності уряду, вій-

ськових формувань та суспільних очікувань в 

інтересах національної безпеки. Інформаційні 

операції зазвичай організовуються та координу-

ються спеціальними службами, які залежно від 

об’єкта впливу залучають необхідні сили й за-

соби для їх проведення (ЗМІ, Інтернет-сервіси, 

неурядові організації, експертів тощо). 

Якщо на Заході формування системи страте-

гічних комунікацій уже відбулося (як реакція 

на неефективність в умовах післявоєнного часу 

в Афганістані інформаційних підрозділів, які 

функціонували окремо без урахування загаль-

ної стратегії), то Україна зіткнулась із цим до-

свідом тільки під час проведення АТО. Зокрема, 

основні зміни у визначенні поняття «інфор-

маційні операції» в інструктивних документах 

військових фахівців НАТО та США пов’язані із 

запровадженням нового підходу до комуніка-

ційної стратегії, що полягав в агрегації у рамках 

стратегічних комунікацій публічної дипломатії, 

зв’язків із громадськістю, зв’язків військових із 

громадськістю, інформаційних операцій, пси-

хологічних операцій.

Діяльність військових підрозділів та спеціальних 

служб в інформаційній сфері має бути не лише 

узгодженою між ними, а й спрямованою на ре-

алізацію загальнодержавної стратегії в інтересах 

національної безпеки. Сучасний досвід протидії 

Україною російській агресії свідчить, що в умо-

вах латентної війни саме система стратегічних 

комунікацій забезпечує таку можливість.
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дипломатія

Зв’язки 
із громадськістю

Зв’язки 
військових 

із громадськістю

Інформаційні 
операції

Психологічні 
операції

Функція Інформувати 

про діяльність, 

пояснювати 

дії, формувати 

позитивний імідж 

Інформувати 

про діяльність, 

пояснювати дії

Інформувати 
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Основний 
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Служби 

психологічного 
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підрозділів
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Масова свідомість Суспільна 

свідомість, 

громадська думка

Масова свідомість Контент, канали 

комунікації 

(ЗМІ, Інтернет-

ЗМІ, соціальні 

мережі, тимчасово 

переміщені особи 

тощо)

Індивідуальна та 

масова свідомість
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