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психоманіпуляційні війни та проблеми забезпечення духовної безпеки 
україни

У ХХІ столітті розгорнулося геополітичне інформаційне протиборство світових еліт, у якому 
широке застосування знайшли психоманіпуляційні війни, що ведуться за допомогою інформаційно-
психологічної зброї, до складу якої входить: а) концептуально-методологічна зброя – інформація 
світоглядна, методологічна, що дозволяє виокремити загальний і частковий хід речей. На базі цих 
знань формуються: картина світу людини, її ціннісна свідомість та методологічна культура; визна-
чаються напрями розвитку та стратегія захисту базових цінностей суспільства (безпека, добробут, 
справедливість). Сформована в такий спосіб парадигма мислення є методологічною засадою функ-
ціонування парадигми діяльності; б) хронологічна зброя – це інформація хронологічного порядку 
проходження фактів та явищ, їхнього взаємозв’язку між собою. При володінні відповідною методо-
логією ця зброя дозволяє розглядати явище як включення в глобальний історичний процес і точно 
визначити вектор національної політики; в) фактологічна зброя – це інформація прикладного ха-
рактеру: релігія, ідеологія, політичні міфи, виборчі технології та технології маніпуляції свідомістю;  
г) лінгвістична зброя є засобом впливу за допомогою мови. Остання є водночас засобом як спілку-
вання, так і контролю [1]. Мовний чинник також впливає на зміну освітніх моделей.

Стратегічною метою психоманіпулятивних війн є зламання всіх рівнів захисту індивіда: соціально-
го, психологічного та біологічного. У випадку успіху акції вторгнення автономна цілісність особистості 
буде суттєво порушена і відкривається можливість її програмування ззовні за допомогою адаптивних 
архетипів, які масово виробляються, поширюються та застосовуються глобальними центрами впливу.

Адаптивні архетипи є універсальними моделями підсвідомої психічної активності, які спонтанно 
визначають мислення та поведінку людини. Ці шаблони полегшують життя, підвищують ефективність 
діяльності і є, водночас, основою для маніпуляції як індивідуальною, так і суспільною свідомістю.

Фундаментальні адаптивні архетипи першого рівня (соціального доведення, авторитету, послі-
довності, взаємного обміну та ін.) сформувалися в результаті жорстокого еволюційного добору. Ці 
архетипи є найбільш поширеними і використовуються для маніпуляції свідомістю менеджерами по 
рекламі, політтехнологами, маркетологами, а також активною стороною в здійсненні стратегічного 
нападу на об’єкт інформаційної агресії.

Адаптивні архетипи другого рівня притаманні цивілізаціям (православній, католицькій, му-
сульманській та ін.) та етносам. В умовах глобалізації ці архетипи поступово руйнуються шляхом 
послідовного впровадження глобальними центрами впливу нових економічних цінностей, далі – 
політичних, і насамкінець – культурних. Наслідком реалізації зазначеної технології інформаційної 
агресії є заміна адаптивних архетипів другого рівня сучасними адаптивними архетипами третього 
рівня. Головне завдання створювачів сучасних адаптивних архетипів – це управління потребами та 
уявою соціальних спільнот в глобалізованому світі.

На формування адаптивних архетипів другого рівня впливають сім’я, національна система 
освіти та засоби масової комунікації. У сім’ї, в першу чергу формуються світоглядний імпринт та 
адаптивні архетипи, що пов’язані з етичними нормами. Аналіз перебігу соціальних змін на почат-
ку ХХІ століття дозволяє констатувати, що сучасна сім’я руйнується та компрементується шляхом 
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“звільнення” жінки та ізоляції дітей від батьків, поширенням ідей одностатевих шлюбів та вподо-
бань представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

В сучасному світі ведеться жорстока боротьба за право маніпулювати свідомістю людей. Ре-
зультати інформаційної агресії багато в чому залежать від того, хто буде контролювати систему осві-
ти, наскільки вона є ефективною для вирішення завдань сторін, що ведуть геополітичне інформа-
ційне протиборство.

Фундаментом системи освіти в суверенних державах є ідеологія і сформульовані у вигляді на-
ціональних проектів відповідей на виклики сучасності. Їхня відсутність або підміна проектами роз-
поділу та “проїдання” ресурсів означає втрату суверенітету та територіальної цілісності держави, і 
насамкінець призупинення її існування.

В суверенних державах ідеологія пронизує системи освіти та виховання. Ідеологія з підруч-
ників, бестселерів, теле- і радіоприймача проникає у свідомість кожного громадянина, роблячи їх 
патріотами. Країна, яка віддала свою систему освіти чужій ідеології – колонія, приречена на розо-
рення. Тому система освіти повинна адекватно відповідати на виклики сучасності і сприяти ней-
тралізації існуючих потенційних загроз. В інакшому випадку вона перетвориться у грізну зброю в 
руках геополітичних конкурентів.

Засоби масової комунікації систематично поширюють інформацію, стверджуючи певні цін-
ності і здійснюючи ідеологічний, політичний та організаційний вплив на оцінки, думки та поведінку 
людей. Дані цінності повинні бути основою на якій розробляються ідеології, стратегії і програми 
систематичного політичного та організаційного впливу.

Сьогодні в Україні, як і в більшості країн світу, національна ідея та ідеологія не розроблені. 
Відповідно не можна вести мову про національні засоби масової комунікації. Існуючий вакуум запо-
внюють ідеології геополітичних конкурентів, що призводить до включення духовного життя народу 
в психокультуру агресора та розмиття національних цінностей і пріоритетів політики безпеки.

Враховуючи те, що цінності, цілі, програми, мотиви, стимули поведінки утворюють інформацій-
ні механізми свідомості і становлять собою ідеально-регулятивну функціональну підсистему людської 
дії, відповідно – центральним компонентом національної безпеки має стати персональна безпека.

Дане положення дозволяє виділити два рівні, що можуть характеризувати безпеку духовного 
потенціалу суспільства як системи. Перший рівень характеризується духовною безпекою особис-
тості, інтегрованої як елемент у велику духовну систему. Другий рівень включає організаційну без-
пеку системи формування духовності суспільства [2]. 

Отже, в сучасних умовах на державу покладається завдання забезпечення духовної безпеки 
особистості, що передбачає формування та здійснення ефективної гуманітарної політики та ство-
рення системи екологічного контролю інформаційного середовища. 
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методологічні проблеми дослідження сучасних тенденцій міждержавного 
протиборства

Проведений аналіз теоретико-методологічних основ і сучасних підходів до розуміння проблем 
міждержавного протиборства в умовах глобалізації [1-4] дозволяє зробити наступні висновки щодо 
визначення пріоритетних проблем у цій специфічній сфері:


