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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

  Актуальність теми дослідження. Природною складовою політичної 
взаємодії є сфера когнітивна, що включає в себе комплекси уявлень, алгоритмів 
та особливостей людського сприйняття і, як наслідок, їх вплив на прийняття 
рішень індивідами та їх групами. Саме тому відносини з приводу влади, одним 

із проявів яких є політичний та, відповідно, міжнародний, конфлікт, 
привертають до себе увагу також і в якості інформаційно-психологічної, 
смислової інтеракції соціальних агентів. У свою чергу, російсько-український 

міждержавний конфлікт в динаміці своїй різко актуалізував проблематику форм 

протистояння політичних акторів у сфері віртуального, когнітивного, – тобто, 
уявлень та знань про об’єктивну дійсність. Останнє ж безпосередньо пов’язане 
зі станом та параметрами функціонування індивідувальної та колективної 
свідомості на боці кожної зі сторін конфлікту як комплексних соціальних 
утворень, що знаходить відображення в смисловому вимірі відповідної 
політичної взаємодії. 
 Під «смисловим виміром» міждержавного конфлікту автор розуміє 
сукупність смислів та інтерпретацій, якими послуговуються політичні актори, 

наділяючи ними явища та процеси об’єктивної дійсності в межах своїх 
дискурсивних практик, виражених в інформаційно-психологічних інструментах 
як ключових елементах соціальної та зокрема міжнародно-політичної 
комунікації в рамках такого конфлікту. 
 Виходячи з цього, комплексне вивчення природи поняття смислового 
виміру міждержавного конфлікту на прикладі окремих сегментів динаміки 

російсько-українського міждержавного конфлікту обумовлене необхідністю 

для України і світової спільноти у: 
– розумінні природи російської та української системи кодування 

реальності, зокрема в контексті вказаного конфлікту; 
– винайденні шляхів ефективного управління масовою свідомістю 

необхідних цільових аудиторій (ЦА) в різних площинах та територіальних 
межах; 

– вдосконаленні понятійно-категоріального апарату українського 
наукового дискурсу про міжнародні відносини; 

– осягненні здобутків та помилок сторін російсько-українського 
міждержавного конфлікту в сфері інформаційно-психологічної та смислової 
політики; 

– розробці дієвого підґрунтя для механізмів медіації задля врегулювання 
російсько-українського міждержавного конфлікту.  

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація підготовлена в рамках комплексної наукової програми Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 
розвитку світових процесів глобалізації» (затвердженої протоколом №13 

Вченої ради Університету від 20 червня 2011 року), а також в рамках наукової 
теми Інституту міжнародних відносин 0111U007054 «Україна у міжнародних 
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інтеграційних процесах» (зокрема, її підрозділу 1 «Україна в сучасних 
політичних та безпекових процесах»). 

Мета і завдання дослідження. Метою даної дисертації є виявлення 
природи смислового виміру міждержавного конфлікту як комплексного 
теоретичного конструкту та політико-соціального явища, використовуючи 

приклад російсько-українського конфлікту. 
  Для досягнення зазначеної мети автором поставлені наступні завдання: 

– систематизувати, класифікувати та охарактеризувати ключові теоретико-
методологічні підходи до виявлення суті та змісту феномену смислового виміру 

міждержавного конфлікту;   
– визначити роль і місце смислової та інформаційно-психологічної 

складової в контексті детермінації поведінки сторін міждержавного конфлікту; 
– розкрити сутність проявів забезпечення онтологічної безпеки в контексті 

міждержавного конфлікту на прикладі російсько-українського конфлікту; 
– вдосконалити понятійно-категоріальний апарат науки про міжнародні 

відносини шляхом доведення доцільності використання об’єднаного 
методологічного апарату теорії хаосу, когнітивної психології, політичної 
семіотики та дискурс-аналізу щодо вивчення й управління конфліктною 

соціальною динамікою; 

– охарактеризувати параметри смислового виміру російсько-українського 
міждержавного конфлікту, спираючись на приклади різнотипних дискурсивних 
практик його основних сторін; 

– виробити рекомендації щодо вдосконалення реалізації можливих 
інформаційно-психологічних підходів до врегулювання російсько-українського 
конфлікту. 
  Об’єктом дослідження є  міждержавний конфлікт. 
  Предметом дослідження є смисловий вимір міждержавного конфлікту як 
комплексний теоретичний конструкт та політико-соціальне явище міжнародних 
відносин, виражене зокрема в російсько-українському конфлікті. 
  Методи дослідження. Методологічний плюралізм дисертаційного 
дослідження  було зумовлено багатовимірністю поняття і явища міждержавного 
конфлікту та міжнародних відносин як особливої форми соціальної взаємодії. 
Саме тому робота була виконана завдяки залученню низки як 
загальнонаукових, так і спеціальних методів політичного аналізу, а також 

надбань методологічного апарату психологічних наук. При цьому варто 
зазначити, що саме підхід з позицій теорії соціального конструктивізму став 
методологічною базою даної роботи. Дієвим та рівноправним доповненням до 
вищезазначеного підходу закономірно став й системний підхід, що дозволив 
вивчити параметри смислового виміру міждержавного конфлікту як 
комплексної системи. 

  У контексті дисертаційного дослідження було доволі широко 
використано описовий, пояснювальний та історичний методи, котрі разом із 
порівняльним аналізом уможливили з’ясування причин та характеру 

використання сторонами російсько-українського міждержавного конфлікту 

смислової та інформаційно-психологічної політики в рамках останнього. 
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  На цьому тлі, керуючись сутністю предмету дослідження, в якості 
методології автором також була застосована теорія фреймів сприйняття, 
особливо щодо вивчення факторів виникнення та розвитку конфліктної 
свідомості як структурного компоненту міжнародного конфлікту, що визначає 
його динаміку. 
  Перш за все, говорячи про спеціальні політологічні методи аналізу, 
використані при створенні даної роботи, потрібно зазначити саме метод 

дослідження кейсів (англ. case study). Завдяки відстеженню особливостей 

смислового виміру різнотипних дискурсивних практик Російської Федерації 
(РФ), України та деяких інших міжнародних акторів-учасників російсько-
українського міждержавного конфлікту, автору вдалося продемонструвати 

теоретико-концептуальне підґрунтя дисертаційного дослідження через 
зафіксовані прояви політичної дійсності. 

  У свою чергу, компаративістський метод разом із функціональним 

аналізом уможливили представлення природи взаємозалежності процесів 
формування та реалізації інформаційно-психологічної та смислової політики 

сторонами міжнародного конфлікту як такого та російсько-українського 
міждержавного конфлікту як одного з його проявів. Останнє ж стало 
безпосереднім приводом для обґрунтування залучення концепції онтологічної 
безпеки, теорії хаосу та математичного моделювання задля ілюстрації 
можливостей розвитку динаміки смислового виміру міждержавного конфлікту, 
а також критики можливих сценаріїв управління перебігом російсько-
українського конфлікту. 
  Хронологічні рамки даного дослідження окреслюють 2013 - 2018 рр. 

Вибір нижньої межі такої періодизації зумовлено авторським розглядом 

«Революції Гідності» як відправної точки в новій смисловій політиці України та 
початку найгострішої фази протистояння в межах російсько-українського 
міждержавного конфлікту. При цьому з метою виявлення окремих параметрів 
смислової та інформаційної політики РФ і України автор свідомо виходив за 
вказані хронологічні орієнтири – зокрема, звертаючись до деяких аспектів 
загальноісторичного, радянського та раннього постбіполярного періодів 
розвитку вказаних держав як соціальних утворень. Останнє, на думку автора, 
уможливило додаткове виявлення вагомості ролі смислового виміру 

дискурсивних практик сторін вищезгаданого конфлікту, пояснюючи тим самим 

його ґенезу та відкриваючи концептуальні можливості для вироблення 
практичних рекомендацій щодо його врегулювання. 
  Наукова новизна отриманих результатів обумовлюється тим, що дана 
робота є першим в українському науковому дискурсі комплексним 

дослідженням феномену смислового виміру міждержавного конфлікту, зокрема 
на прикладі російсько-українського конфлікту, в контексті управління 
динамікою останнього, оскільки на основі вивчення відповідних теоретичних та 
емпіричних даних 
Уперше: 

– запропоновано авторське тлумачення міжнародного конфлікту як 
відкритої аутопоетичної соціально-політичної системи із хаотичною динамікою 
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з точки зору політичної семіотики; 

– запропоновано авторське тлумачення смислового виміру міждержавного 
конфлікту як комплексного теоретичного конструкту та політико-соціального 
явища; 

– обґрунтовано доцільність використання аналізу смислової політики 

сторін у наративних або контентно-потокових моделях управління 
міжнародними конфліктами, зокрема на прикладі конфлікту між РФ та 
Україною. 

Удосконалено: 

– знання щодо виникнення та розвитку російсько-українського 
міждержавного конфлікту завдяки синтезу методів політологічного, 
психологічного та когнітивного аналізу; 

– характеристику інструментарію соціально-комунікативних технологій, 

залучених РФ та Україною щодо впливу на політичну поведінку іншої сторони 

в межах існуючого між ними конфлікту; 
Набуло подальшого розвитку: 

– подання політичної семіотики як вагомого методологічного комплексу, 
котрий розширює та збагачує якість і глибину сучасного політологічного 
дослідження всіх рівнів прояву соціально-політичної дійсності; 

– визначення смислової війни як особливого виду політичної взаємодії між 

акторами міжнародних відносин; 

– категоризація аспектів, що визначають виникнення та можливості 
врегулювання міжнародних конфліктів, зокрема за рахунок чинника 
онтологічної безпеки, когнітивних фреймів національної свідомості, політики 

пам’яті, релігійної політики тощо. 
  Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Перш за 

все, теоретичну значимість даного дисертаційного дослідження обумовлює те, 
що завдяки отриманим в його рамках результатам та висновкам можна якісно й 

суттєво збагатити проблемне поле вивчення шляхів врегулювання та в цілому 

управління міжнародними конфліктами як політико-соціальними системами. 

Останнє є зокрема актуальним для подальшого всестороннього вирішення 
російсько-українського міждержавного конфлікту. 

 Відповідно, саме тому результати дисертації можуть бути залучені в 
якості допоміжної теоретичної основи при:  

– створенні ряду концепцій та законопроектів у сфері зовнішньої політики 

та національної інформаційної безпеки; 

– виробленні практичних рішень щодо політики України в сфері 
інформаційно-психологічної та національної безпеки як такої; 

– розробці переговорних моделей задля врегулювання російсько-
українського міждержавного конфлікту; 

– подальшому вдосконаленні понятійно-категоріального апарату 

української та міжнародної політичної практики. 

  При цьому окремі теоретичні положення даної роботи можуть бути 

застосовані під час низки наступних політологічних досліджень, а також 

використані в розробці базових робочих матеріалів, при створенні наукових й 
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інформаційно-аналітичних робіт, навчальних посібників та робочих навчальних 
програм таких дисциплін, як: «Міжнародні відносини та світова політика», 

«Міжнародні системи та глобальний розвиток», «Сучасні тенденції світової 
політики», «Міжнародні конфлікти», «Міжнародна інформаційна безпека», 

«Теорія міжнародних відносин», «Зовнішня політика України», «Зовнішня 
політика Росії», «Зовнішня політика США», «Інформаційно-комунікативні 
технології в конструюванні суспільних процесів», «Національна безпека», 

«Міжнародні комунікації та глобальний розвиток»  тощо. 
  Апробація результатів роботи. Основні результати цього дослідження 
були представлені під час доповідей та виступів на таких міжнародних 
науково-практичних конференціях, як: Міжнародний форум з кризових 
комунікацій «Контентно-потокові моделі як тактичні інструменти 

комунікаційно-контентної безпеки», (м. Київ, 22-23 травня 2017 р.); 
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (м. Київ, 30 березня 2017 р.); Міжнародна науково-
практична конференція «Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, 
психології та політичних наук» (м.Сладковічево, Словацька Республіка, 10–11 

березня 2017 р.); IV Міжнародна науково-практична конференція «Людина, 
суспільство, політика: актуальні виклики сучасності» (м. Одеса, 24-25 лютого 
2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети сучасних 
суспільних наук в трансформаційних умовах» (м. Львів, 25-26 листопада 2016 

р.); Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні, методичні і 
практичні проблеми соціології, історії та політології» (м. Херсон, 18-19 

листопада 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Політологія, 
філософія, соціологія, психологія: контури міждисциплінарного перетину» (м. 

Одеса, 11-12 листопада 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція  
«UChoice: 4P» Ukrainian Choice:  Public Policy, Politics, Psychology (м. Одеса, 8 

жовтня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 
тенденції в історії, соціології, політології та філософії» (м. Львів, 23-24 вересня 
2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Історичні, соціологічні, 
політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» 

(м.Херсон, 23-24 вересня 2016 р.); V Міжнародна науково-практична 
конференція «Реструктуризація глобального простору: Історичні імперативи та 
виклики» (м. Київ, 19 травня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних 
наук у забезпеченні його розвитку» (м.Одеса, 11-12 березня 2016 р.); 
Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрямки розвитку 

суспільних наук у XXI столітті» (м. Херсон, 26-27 лютого 2016 р.).  

  Публікації. Ключові положення та висновки даної дисертації 
представлено у 27 наукових працях загальним обсягом 7,42 д.а. (всі належать 
особисто автору). З них 5 опубліковано в наукових фахових виданнях України, 

3 – у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних 
наукометричних баз даних, 3 – в інших виданнях, 16 – у формі тез міжнародних 
науково-практичних конференцій.  
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Структура роботи.  До структурних елементів дисертації належать 
анотація, вступ, три розділи, шість підрозділів, висновки, список використаних 
джерел (480 найменувань українською, російською, англійською та польською 

мовами), а також додатки. Загальний обсяг дисертації становить 259 сторінок, із 
яких 182 сторінки складають основну частину роботи, 48 – список 
використаних джерел, 15 – додатки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
  У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 
наукове значення роботи, розкрито її зв’язки з науковими програмами, 

планами, темами, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено 
його об’єкт та предмет, наукову новизну роботи, її теоретичне та практичне 
значення, висвітлено методологічні засади та структуру дисертації, висвітлено 
інформацію про апробацію та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі  «Концептуально-теоретичні засади та джерельно-

документальна база дослідження» розкрито концептуальні засади 

дослідження, наведено огляд джерельної бази, присвяченої проблематиці 
предметної бази роботи, а також з’ясовано стан наукової розробки проблеми в 
світовій політичній науці. 
  Автор зазначає, що міжнародний конфлікт являє собою характерну 

форму конфліктної соціальної взаємодії із явно вираженим консолідованим у 

предметній реальності об’єктом, щодо якого актори усвідомлюють несумісність 
власних інтересів і вдаються до відповідних дій з урахуванням такого 
усвідомлення. При чому згадане усвідомлення являє собою елемент 
конфліктної свідомості, котра є невід'ємною структурною ланкою будь-якого 
конфлікту, зокрема міждержавного, оскільки виконує функцію генерації оцінок 
ситуації об’єктивної дійсності, впливаючи тим самим на процеси прийняття 
рішень, створюючи певну ідейно-ціннісну основу акторів, та забезпечуючи 

смисловим ресурсом їх механізм прийняття рішень. Більш того, так як 
конфліктна свідомість вибудовується на основі сприйнятих ідейних кодів, 
смислових образів та комплексу ідентичності як такого, тобто елементів, які 
піддаються впливу та трансформації, можна говорити про динамічний характер 

самої конфліктної свідомості. І, нарешті, її належним чином можна 
використовувати задля впливу на динаміку соціальної взаємодії, що є основою 

власне міжнародного конфлікту.   

  Водночас у розділі доводиться, що площина міжнародно-політичної 
взаємодії та політичні системи в її межах в силу власних характеристик можуть 
також розглядатися як відкриті нелінійні динамічні системи з хаосом, що 
відтворюють себе через мережі комунікації та психологічної взаємодії між 

політичними акторами, в основі котрих лежать індивідуальна та колективна 
свідомість.  
  Задля реалізації мети та завдань дослідження особливості теорії  
постіндустріального суспільства були проаналізовані в роботах Е. Тоффлера, Д. 

Белла, М. Кастельса, Дж. К. Гілбрейта, У. Ростоу, З. Бжезинського та ін.  

  До розгляду проблеми конфліктів та їх впливу на становлення й розвиток 
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особливостей свідомості залучених до них суб'єктів зверталися Р. Дарендорф, 

М. Дойч, К. Волтц, Р. Арон, Г. Зіммель, Д. Зінгер, О. Коппель, Г. Перепелиця, 
О. Пархомчук, С. Андрущенко, М. Капітоненко, Р. Каплан, Л. Козер, Р. Смолл, 
Ф. Фукуяма, Л. Смола, Д. Фрідман, Т. Шеллінг, Т. Кузьо та інші.   

  Проблемам конфліктної свідомості та ідентичності, зокрема в контексті 
якісних цивілізаційних змін та зрушень у загальній соціокультурній ціннісній 

динаміці, присвячені роботи Б. Андерсона, А. Астаф’єва  С. Гантінгтона, Е. 

Гелнера, Е. Гідденса, С. Кортунова, Е. Сміта, Л. Губерського, М. Дорошка, Ю. 

Цирфи, О. Зернецької, Г. Касьянова, Б. Парахонського, В. Павленка, Ю. 

Пахомова, Є. Магди, Г. Яворської, А. Загородського. Вагомим є те, що в працях 
даних дослідників питання становлення національної свідомості та 
ідентичності знаходить своє відображення у концептуальному форматі.   

  Однак, незважаючи на значну кількість досліджень згаданих питань, 
проблема визначення впливу смислів та інтерпретацій, що існують в 
дискурсивних практиках політичних акторів, на поведінку та способи 

сприйняття, залишається майже не розробленою, особливо щодо вироблення 
підходів до оперування даними параметрами й інструментами з метою 

забезпечення інтересів сторін в конфліктній взаємодії.   

  Водночас основою для розуміння як природи когнітивних фреймів в 
контексті психології, теорії інформації, соціального конструктивізму, так і 
можливостей їх застосування в дискурсивних практиках соціальних агентів, 
стали роботи Д. Шмуелі, М. Елліотта, С. Кауфман, Ю. Сороки, С. Кобб, Дж. 

Росмана, О. Манойло, С. Кошута, Дж. Лакоффа, П. Нарбі, Н. Онафа, А. Вендта, 
А. Гусейнової, К. Платта, А. Баровської, Є. Кожемякіна, І. Кобзар, Я. Косяк, Т. 

Красікової, В. Крисова, О. Лурії, Д. Місюрова, С. Поцелуєва, О. Васюти, Л. 

Гудкова, М. Маколі та інших.  

  Значну частину джерельної бази теоретичної  складової даної роботи 

становлять праці, присвячені дискурс-аналізу, ролі релігійного фактору в 
світовій політиці, а також політичній семіотиці авторства К. Воннера, А. 

Курановіч, Н. Петро, В. Бочарова, К. Бобирєвої, К. Чумакової, В. Карасика, О. 

Шейгал, А. Легуцької, E. Вілсона та інших. При цьому автор також 

послуговувався концептуальними здобутками зі сфери когнітивного аналізу 

релігійного дискурсу К. Холбрук, К. Ізума, Ч. Дебліка, Д. Фесслера, М. Якобоні 
тощо.   

  Особливості поняття онтологічної безпеки в сучасному науковому 

дискурсі були опрацьовані завдяки роботам Ф. Беренскотера, Б. Гігеріка, Е. 

Гідденса, Ш. Кея, Д. Кемпбелла, К. Кіннвалла, С. Крофта, Дж. Мітзен, Дж. 

Мустафи, Б. Стіла, Ф. Хансен, Н. Гайворонюк, В. Мандрагелі та інших. 
 Розуміння представниками структуралізму та постструктуралізму 

питання комунікативних процесів та їхнього впливу на свідомість людини 

представлено в напрацюваннях Ч. Пірса, Ф.де Соссюра, Ч. Моріса,  Р. Барта, Ж. 

Дерріди, а також послідовників дискурсивного підходу, Л. Климанської, М. 

Козловця, О. Шейгал.  

  Базою для розуміння комунікативних технологій в контексті розгляду 

політичного простору та власне російсько-українського міждержавного 
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конфлікту стала низка досліджень А. Балашева, М. Рижкова, С. Даниленка, Д. 

Ольшанського, Г. Почепцова,  Д. Дубова, Ю. Шайгородського, Н. Бєлоусової, 
О. Запорожець, М. Ожевана, Є. Макаренко, А. Яковця, Ю. Ріпки, Б. Кост, Г. 

Піскорської, Н. Яковенко, М. Соботюк, Д. Стровського та інших. 
 Враховуючи особливості наукової проблеми дослідження, у дисертації 
широко застосовуються документи з ряду законів та законопроектів РФ і 
України, що регулюють низку сфер життєдіяльності даних держав, частина  з 
яких вперше стали об’єктом спеціального наукового дослідження в українській 

міжнародно-політичній науці, як, наприклад: Указ Президента України № 

555/2015 «Про Воєнну доктрину України» від 24.09.2015 р.; Указ Президента 
України № 287/2015 «Про Стратегію національної безпеки України» від 

26.05.2015 р.; Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 

23.04.1991 р.; Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 

від 2 липня 2010 р.; Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики» від 1 січня 2015 р.; Стратегія національної безпеки України від 26 

травня 2015 р.; Конституція України; Конституція Російської Федерації; 
Федеральний закон Російської Федерації «Про свободу совісті та релігійні 
обєднання» від 26 вересня 1997 р.; Закон України «Про особливості державної 
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 

р.; Військовий стандарт Міністерства оборони України 2014 р. 01.004.004 – 

«Воєнна політика, безпека та стратегічне планування»; Концепція зовнішньої 
політики Російської Федерації від 2013 р.; Указ Президента Російської 
Федерації № 683 «Про Стратегію національної безпеки Російської Федерації» 

від 31 грудня 2015 р. тощо.  

  Для ілюстрації результатів діяльності РФ та України в смисловому вимірі 
російсько-українського міждержавного конфлікту були використані матеріали 

заяв та виступів представників вищої російської та української влади разом із 
даними соціологічних опитувань Центру Разумкова та Всеросійського центру 

вивчення суспільної думки (ВЦИОМ), а також офіційними джерелами РПЦ та 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).   

  У другому розділі «Ключові параметри концепту смислового виміру 

міждержавного конфлікту» консолідується визначення та доводиться 
необхідність використання смислового виміру міждержавного конфлікту та, 
відповідно, засобів символічного (смислового) моделювання в контексті 
вивчення та управління міжнародними конфліктами в категоріях дискурсу та 
текстуальності як такої.  

  Обґрунтовується такий підхід тим, що за вищенаведених умов ми маємо 
справу з комплексами або ж системами взаємодіючих інтерпретацій подій 

соціальної дійсності, та можемо стверджувати, що від них, у свою чергу, 
залежить весь процес прийняття рішень сторонами конфлікту. Останнє ж, 

відповідно, має масштабні соціально-економічні, військові, гуманітарні, 
культурні та інші наслідки.  

  Символічне ж моделювання, використовуючи ресурсність смислового 
виміру будь-якої соціальної взаємодії, безпосередньо пов’язане з 
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особливостями роботи людської свідомості, котра, серед іншого, взаємодіє із 
зовнішнім світом шляхом створення, сприйняття та обміну символами – 

знаками, чиї інтерпретанти мають особливий психоемоційний вплив.  

   А соціальні – і, звісно ж, міжнародні, – конфлікти  активно впливають та 
водночас відображають рух в образному осягненні індивідуальною та 
колективною свідомістю об’єктивної дійсності за усім спектром його 
траєкторії, визначаючи суспільний розвиток,  а також приймають участь у 

синтезі образів та смислів суспільного життя. Такі смисли, в свою чергу, 
закладають основу подальшого сприйняття та відповідної поведінки на всіх 
рівнях.   

  Саме тому, враховуючи вищенаведене, задля досягнення кращого 
розуміння соціальної та, відповідно, міжнародно-політичної динаміки, у розділі 
аргументується необхідність збагачення методології дослідження об’єктів 
політичної науки доробками інструментарію когнітивних, психологічних та 
нейронаук, що дозволяють краще зрозуміти нейрофізіологічну основу 

існування смислового виміру соціально-політичної взаємодії як сукупності 
дискурсивних інформаційно-психологічних інструментів, вибудованих на 
смислах.  

  Більш того, в контексті даного розділу також актуалізується поняття 
онтологічної безпеки, котру можна розуміти як стан захищеності ідентичності 
соціального актора, що дозволяє останньому уникнути базового дискомфорту 

від власної сутнісної невизначеності, що й сприймається як онтологічна 
незахищеність. Держави ж як комплексні соціальні агенти також прагнуть 
убезпечити власні послідовні, визначені та визнані ідентичності, що 
конструюються, закріплюються та трансформуються через відповідні 
стратегічні наративи, які й уможливлюють наступну реалізацію узвичаєної по 
відношенню до державної ідентичності зовнішньополітичної поведінки. Ці 
параметри, в свою чергу, й роблять онтологічну безпеку безпосередньо 
пов’язаною та залежною від смислового виміру взаємодії політичних агентів. 
 При цьому, оскільки онтологічна безпека є частиною інформаційно-
психологічної безпеки таких агентів,  котра базується на здійсненні узвичаєних 
практик, можемо стверджувати, що держави прив’язуються до окремих 
паттернів (схем) поведінки національного та міжнародного масштабу. І, навіть 
якщо останні є деструктивними та конфліктними, держави через них 
забезпечують стійкість та послідовність власної соціально сконструйованої 
ідентичності.  

  У даному розділі на тлі розгляду сутності та теоретичних аспектів прояву 

смислового виміру міждержавного конфлікту також здійснено наголос на теорії 
соціального конструктивізму, політиці пам’яті, теорії фреймів, міфів, 
принципах «іншування» та інформаційно-психологічних технологій для 
масштабного дослідження вищеописаних аспектів життєдіяльності соціальних 
та політичних агентів. Це водночас дало можливість стверджувати, що 

поведінка акторів соціальної дійсності напряму залежить від природи та правил 

мовленнєвих структур, котрими вони користуються, зокрема, для створення 
поведінкових установок та – найважливіше – надання їм смислового значення.
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 У третьому розділі «Експлікація поняття смислового виміру 

міждержавного конфлікту на прикладі російсько-українського конфлікту»  

розкривається ряд особливостей використання згаданими сторонами 

ресурсності смислового виміру їх взаємодії в контексті  категорій смислової, 
когнітивної та психоісторичної війни.  

  Задля цього автор звертається до питання російських інформаційно-
психологічних операцій (ІПсО) в контексті смислового виміру російсько-
українського міждержавного конфлікту, підхід до реалізації котрих називають 
рефлексивним.  

  З метою демонстрації вищенаведеного було здійснено аналіз смислових 
компонентів деяких ІПсО, медійних та політичних дискурсів РФ часів окупації 
Автономної Республіки Крим та подій на сході України, а також природи 

нинішньої релігійної політики та релігійних дискурсів РФ, паралельно  з 
українськими аналогами.   

  Водночас, дослідивши нормативно-правову базу, що регламентує 
відносини між церквою та державою в РФ та Україні, а також ключові риси 

зовнішньополітичної ідентичності даних держав, аргументовано, що в основі 
конфліктної взаємодії між цими сторонами є саме фактор онтологічної безпеки. 

Оскільки в даному випадку обидві держави використовують взаємопротилежні 
смислові позначення задля опису явищ та подій фізичної реальності, 
маніпулюючи параметрами віртуальної реальності замість простих 
інформаційних описів. А останнє черговий раз підтверджує тезу про те, що 
наразі російсько-український міждержавний конфлікт являє собою когнітивну, 
смислову війну, де основним полем протистояння є саме індивідуальна та 
колективна свідомість.  
  Окремо варто зазначити, що в даному розділі стверджується, що 
релігійний дискурс – через вплив на сприйняття та свідомість людини – прямо 
впливає на процес розподілу, легітимації та втілення влади. Відтак в контексті 
російсько-українського міждержавного конфлікту РПЦ, УПЦ МП, УПЦ КП і 
т.п., як релігійні актори є вагомими соціально-політичними агентами в ньому, 
зокрема через свою виключну спроможність створювати та ефективно 
розповсюджувати й впроваджувати в свідомість ЦА необхідні сполучення 
смислів та сакральних цінностей. Останні ж, в свою чергу, детермінують 
сприйняття подій та явищ соціальної дійсності та є основою подальшої 
політичної поведінки соціальних акторів різного типу.  

  Надалі у даному розділі здійснено характеристику ряду концептуальних 
підходів до врегулювання та спроб управління російсько-українським 

міждержавним конфліктом. Відтак, розглядаючи взаємодію між згаданими 

сторонами як «конфлікт на основі ідентичності», було наведено переваги та 
недоліки переговорної моделі «ARIA», наративних, психотерапевтичних та 
контентно-потокових моделей, схем використання релігійного дискурсу, а 
також розглянуто можливі алгоритми реалізації метафоричного впливу на 
суспільну свідомість та сприйняття з вищевказаною метою.  

  При цьому, відзначаючи, що міжнародний конфлікт між РФ та Україною 

являє собою й психоісторичну війну, автор робить наголос на можливостях 
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рефреймінгу в роботі з іншою стороною конфлікту, підтримуючи думку 

стосовно того, що незгода та ненависть не є приводом для взаємної ізоляції. 
Ключовим підходом, натомість, має бути контрнаративна стратегія, що 
дозволяє за допомогою різнотипних дискурсів – медійного, політичного, 
релігійного, культурного і т.п. – розвінчувати та нівелювати вплив 
деструктивних інформаційно-психологічних інструментів і прийомів, котрі 
використовує інша сторона на тлі смислового виміру міждержавного 
конфлікту. 
 

ВИСНОВКИ 

Концептуальною основою даної дисертації виступає ідея існування 
смислового виміру міждержавного конфлікту як комплексного політико-
соціального феномену та теоретичного конструкту, природа та ключові 
чинники формування якого різнопланово розкриваються у відповідних 
напрацюваннях науки про міжнародні відносини, а також прикладах політичної 
практики, тому проведений політологічний аналіз, класифікація та 
структуризація останніх дозволили автору зробити наступні висновки: 

1. Поведінка акторів соціальної дійсності напряму залежить від природи 

та правил мовленнєвих структур, котрими вони користуються зокрема для 
створення поведінкових установок та – найважливіше – надання їм смислового 
значення. Саме тому для будь-якого соціально-політичного агента так важливо 
створити та втримати такий наратив, що дозволить йому оптимально та 
ефективно існувати й взаємодіяти в рамках світового політичного поля.  

   Водночас площина міжнародно-політичної взаємодії та політичні 
системи в її межах в силу власних характеристик можуть також розглядатися як 
відкриті нелінійні динамічні системи з хаосом. Хаотичні ж системи виявляють 
суттєву чутливість до зміни в початкових умовах. Саме тому навіть незначна 
спершу зміна в смисловому вимірі міжнародного конфлікту як аутопоетичної 
соціальної системи з часом призводить до масштабних непропорційних 
відхилень в його динаміці. Тобто, використовуючи концепт аутопоезису, 
можемо стверджувати, що система починає відтворювати себе альтернативним 

чином відносно початкових умов, постійно використовуючи ресурси власного 
смислового виміру як сукупності смислів та інтерпретацій, якими 

послуговуються політичні актори, наділяючи ними явища та процеси 

об’єктивної дійсності в межах своїх дискурсивних практик, виражених в 
інформаційно-психологічних інструментах як ключових елементах соціальної 
та зокрема міжнародно-політичної комунікації.   

  Міжнародний конфлікт як соціальна та політична (відповідно до теорії 
аутопоезису) система відтворює себе завдяки мережам комунікації та 
психологічної взаємодії між акторами, в основі котрих лежать індивідуальна та, 
відповідно, колективна свідомість, що, в свою чергу, твориться саме зі 
смислових одиниць.   

  Таким чином, використовуючи тлумачення поняття соціального – чи, в 
даному разі, конфліктного – аттрактора, із врахуванням щойно зазначеного 

можемо зробити висновок, що смислове поле наративів сторін можна 
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розглядати як його область тяжіння. Виражене в багаторазово повторюваних 
мовних актах, та із залученням ряду інформаційно-психологічних прийомів, 
таке згадане смислове поле є базою для творення та модифікації норм і правил, 
котрі обумовлюють подальшу поведінку агентів, сторін й учасників 
міждержавного конфлікту. 

 2. Алгоритм утворення смислів як процес побудови інформації про них 

полягає в розвитку вміння орієнтуватися в навколишньому світі, де ключова 
роль належить метафорі як основному засобу створення різних соціальних 
образів. Останні ж, в свою чергу, виконують притаманну суто їм 

детермінуючу функцію. А саме: соціальні образи формують відповідні 
соціальні ролі та соціально-статусні позиції, певну частку стереотипних 

установок тощо. Історії (сюжетні лінії наративів та їх смислове навантаження) є 
критично важливими для структурування людської думки. Наративи часто 
багаті на метафори та аналогії; у свою чергу, метафори принципово впливають 
на підсвідомі основи сприйняття світу як на індивідуальному, так і на 
колективному рівнях. Таким чином, важливими загальними принципами 

контрнаративної стратегії є: створення конкуруючих  міфів, деконструкція 
ворожого фундаментального міфу, альтернативне створення поведінкового 
зразка, зміна рушійних метафор та ідентифікації, а також контроль за їх 
структурними зрушеннями.  

 Створення міфу передбачає спільне транслювання елементів історії з 
фактами про минулі та нинішні ситуації для формування емоційно 
обґрунтованого фону, який дуже часто безпосередньо впливає на 
сприйнятливість населення до маніпулювання завдяки «міфам-замінникам». 

Успішне ж створення міфу та його поступова трансформація може дуже 
суттєво вплинути на поведінкові стереотипи ЦА, що дає нам змогу говорити 

про т.зв. «афективні стратегії».  

    Задля формування «афективної стратегії» необхідно завжди мати на увазі 
елементи наративу, оскільки лише руйнуючи історію, можна попередити 

формування або знешкодити відповідний соціально-політичний міф. Дієві 
історії завжди мають чітку та яскраву за своїм смисловим навантаженням 

структуру, де є головні герої, антагоністи, випробування для головного героя, 
можливість для спокутування злодіянь та підтримка персонажів.  

  У такому відношенні цікаво звернути увагу на сучасні наративні моделі 
боротьби з терористичними організаціями, розроблені американськими 

військовими. Саме тому розрив ключових соціально-політичних міфів у 

свідомості населення ДНР/ЛНР може призвести до підриву його віри в те, що 
українська влада є антагоністом в даному відношенні та в результаті ефективно 
сприяти необхідним Україні соціально-політичним зрушенням в даних 
регіонах. Так, наприклад, формат АТО було вдало змінено на операцію 

Об'єднаних сил (ООС), що трансформує  смисловий акцент на заходи із 
забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної 
агресії РФ, перевівши на оперативному рівні всю повноту управління 
процесами від СБУ з її Антитерористичним центром до ЗСУ.  

  3. На цьому тлі в дослідженні також актуалізується розуміння 
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онтологічної безпеки як стану/сприйняття захищеності ідентичності 
соціального актора, а також його когнітивно узвичаєних практик. Таке 
тлумачення співвідноситься з потребою особистості, групи чи держави (в 
залежності від обраного рівня теоретизації) усвідомлювати й відчувати власну 

внутрішню цілісність та послідовність задля виконання своєї агентської ролі в 
структурі соціально-політичних відносин. Невизначеність же, анархічність чи 

хаотичність, що спостерігається актором в його внутрішньому або зовнішньому 

середовищі, відповідно спричиняє для нього онтологічні загрози. Саме тому, 
оскільки – особливо на державному рівні – агентський статус потребує 
відносно стабільного когнітивного середовища, держави використовують та 
синхронізуються з тими практиками, котрі відповідають їх уявленню про 
власну ідентичність та місце на світовій політичній арені.  

   Таким чином, можна стверджувати, що у разі пошуку шляхів 
забезпечення онтологічної безпеки особи чи групи осіб, котрі приймають 
рішення, використовують у своїх розрахунках багаторівневу інформацію, 

керуючись зокрема внутрішнім досвідом та картиною світу. Відповідно, в 
такому випадку природно активізуються рівні індивідуальної чи колективної 
ідентичності, котрі й визначають власне специфічне «раціо» акторів для тієї чи 

іншої реакції. Останнє, в свою чергу, безпосередньо пов’язано зі смисловим 

виміром, який забезпечує для цього необхідні когнітивні ресурси у вигляді 
комплексу відповідних смислів та інтерпретацій.    

   Більш того, продовжуючи напрацювання у відповідній сфері, автор 

дослідження на прикладі російсько-українського конфлікту підтверджує, що 
власне міждержавний конфлікт може бути зумовлений не стільки 

невизначеністю («дилемою безпеки»), скільки позитивним прагненням акторів 
забезпечити власну онтологічну безпеку.  Прикладом цьому може слугувати 

конфронтація РФ із Заходом, зокрема у формі існуючого національного 
політичного наративу РФ, де остання позиціонується як держава, котру 

«боїться Захід» та є одвічним «заклятим ворогом» останнього. Тут ми також 

можемо згадати декларовану історичну відповідальність та стурбованість РФ 

безпекою сусідніх країн (рос. «ближнее зарубежье»), а також ряд інших 
параметрів російської національної ідентичності, що відображаються на 
поведінці даної держави як у внутрішньому, так і в зовнішньому політичному 

просторі.     

   Таким чином, в зазначених умовах довготривалий міжнародний конфлікт 
або політична конфронтація можуть слугувати цілям втілення потреб 

ідентичності держави. А його припинення навпаки може спричинити суттєву 

онтологічну загрозу, котру держава намагатиметься нейтралізувати всіма 
доступними засобами – зокрема через використання ресурсів смислового 
виміру відповідного конфлікту.  
  4. Збереження сторонами міждержавного конфлікту власної цілісності  
потребує виваженої та осмисленої політики держави й інших суспільних 

інституцій щодо формування історичної пам’яті суспільств як невід’ємної 
складової національної ідентичності. Історичну політику ж можна розуміти як 
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створення суспільно значущих історичних образів і моделей ідентичності, котрі 
реалізуються в ритуалах і дискурсі, враховуючи фактор зміни поколінь або ж в 
міру еволюції соціального середовища.   

  Так, наприклад, політична фрагментованість України призвела до 
відповідної фрагментації історичної та національної пам'яті, тому в результаті в 
Україні фактично встановилася ситуація одночасного співіснування різних 
версій національної пам'яті, які є взаємовиключними, що й призвело, серед 

іншого, до появи таких соціальних агентів як ДНР та ЛНР, а також сприяло 
більш ефективному маніпулюванню свідомістю населення Криму під час його 
анексії РФ.  

  5. Виходячи зі здійсненої характеристики нормативно-концептуальної 
бази національної та зовнішньополітичної ідентичності України та РФ, можна 
стверджувати, що в основі конфліктної взаємодії між сторонами є саме фактор 

онтологічної безпеки, оскільки на сьогодні згадані держави є здебільшого 
якісно протилежними соціальними мегапроектами. Тим самим, російсько-
український міждержавний конфлікт переходить у вимір війни смислів та 
загалом інформаційно-психологічного протистояння, а останнє й спричиняє 
відповідну дискурсивну та поведінкову практику в межах сучасної українсько-
російської взаємодії. Більш того, основним викликом для теоретико-
практичного вирішення цієї проблеми є прив’язаність обох сторін до 

конфліктної взаємодії, що суттєво перешкоджає на даному історичному етапі 
розробці та особливо реалізації механізмів врегулювання  українсько-
російського міждержавного конфлікту.  

  Психоісторія, у свою чергу, дозволяє пояснити особливості смислової 
природи дискурсивних практик РФ та України в категоріях когнітивних 
сценаріїв, що уможливлюють поведінку в соціальній дійсності. Ключовою 

характерною рисою в даному випадку є те, що відповідні сценарії основних 
сторін російсько-українського міждержавного конфлікту є наразі майже 
повністю сутнісно протилежними. Для РФ, наприклад, у випадку з Кримом, 

фігурують етапи розпаду та втрати минулої величі з наступним переможним її 
відновленням за рахунок встановлення історичної справедливості, завдячуючи 

зусиллям сильного національного лідера. А, враховуючи те, що в колективній 

свідомості більшості росіян Крим було включено до ряду сакральних цінностей 

– через велике історико-міфологічне, політичне та релігійне значення, – то 
«приєднання» даної території активізувало глибоку колективну психологічну 

травму, пов’язану із формуванням нової національної ідентичності після 
розпаду СРСР. Відтак, відновлення минулої уявної цілісності асоціюється в 
картині світу сучасної російської ментальності як необхідна умова 
забезпечення та підтримання власної онтологічної безпеки.  

    Для України ж наразі психоемоційний та смисловий характер 

політичного дискурсу в контексті російсько-українського міждержавного 
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конфлікту закріплює динаміку від «цілісності» до «трагічної втрати» та 
болючої необхідності відновити справедливість, що водночас за аналогією 

асоціюється із боротьбою за здобуття незалежності в контексті українського 
історичного наративу. Таким чином, як невизнання з боку РФ легітимності 
політичних змін, що відбулися в Україні наприкінці 2013 року в результаті 
«Революції Гідності» та наступний стратегічний наратив щодо «возз’єднання з 
Кримом», а також «допомоги народному ополченню на Донбасі», так і 
смисловий фреймінг боротьби України з Росією, як з сильнішою державою-

агресором та новим «Мордором» чи «Імперією Зла» однаково відповідають 
цілям забезпечення онтологічної безпеки даних сторін. Обумовлюється це тим, 

що такі дискурсивні елементи інтерпретують та легітимізують їх повсякденну 

практику, консолідуючи відповідні проекти національної та 
зовнішньополітичної ідентичності. Відтак символічна боротьба на 
віртуальному рівні відбувається як з боку Києва, так і Москви, і 
супроводжується при цьому постійними спробами перекодування соціальної 
реальності одне одного, використовуючи ресурси смислового виміру їх 
взаємодії. В даному випадку обидві сторони використовують взаємопротилежні 
смислові позначення задля опису явищ та подій фізичної реальності, 
маніпулюючи параметрами віртуальної реальності замість простих 
інформаційних описів. А останнє черговий раз підтверджує тезу про те, що 
наразі російсько-український міждержавний конфлікт являє собою когнітивну, 
смислову війну, де основним полем протистояння є саме індивідуальна та 
колективна свідомість.  
  А відтак наразі можемо стверджувати наступне. По-перше, концептуальні 
підходи, закладені в нормативній базі, котра уможливлює використання РФ та 
Україною релігійного та інформаційно-психологічного факторів в їхній 

зовнішній та внутрішній політиці, свідчать про утвердження якісно відмінних 
соціальних проектів: наднаціонального інтегративного та націоналістичного 
відцентрового, відповідно. При цьому, по-друге, в межах кожного з цих 
проектів шляхом реалізації політики в інформаційній та релігійній сфері як 
когнітивно-поведінкових регуляторів відбувається утвердження їх національної 
ідентичності. По-третє, на відміну від РФ, котра в контексті міждержавного 
конфлікту проактивно позиціонує себе зокрема як надійного міжконфесійного 
медіатора, в Україні не вистачає розробленості нормативної бази стосовно 
політики в сфері релігії та інформаційно-психологічної безпеки. По-четверте, 
іманентні властивості східного православного християнства (зокрема  явище 
помісних церков), з огляду на нинішні етапи державотворення в РФ та Україні, 
стали однією з глибинних причин російсько-українського міждержавного 

конфлікту. По-п’яте, враховуючи дію нинішнього смислового аттрактора, що 
знаходимо в синтезі релігійних та політичних дискурсів сторін російсько-
українського міждержавного конфлікту, дані актори в короткостроковій 
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перспективі знаходитимуться в наявному стані критичної стабільності. 
Можливе буде також незначне посилення антагонізму між ними, що буде 
відображенням розмежування їхніх проектів національних ідентичностей 

шляхом залучення когнітивно-поведінкових регуляторів. І одним з 
найсильніших із них є використання релігійного та інформаційного (зокрема 
смислового) фактору в державній політиці.   

  6. Виходячи з наведених положень, задля майбутнього поступового 
врегулювання російсько-українського міждержавного конфлікту можливим є 
застосування ряду соціально-комунікативних технологій, котрі, в свою чергу, за 
своєю природою та способом реалізації можна віднести до наративних 
моделей. В умовах їх успішного втілення забезпечується зміна ціннісної 
матриці сторін, що призведе до трансформації й поведінкових моделей.  

  Однак, в будь-якому випадку, необхідно пам’ятати, що кожна окрема 
схема смислового втручання чи ІПсО безпосередньо залежить від параметрів 
свідомості відповідної ЦА. Для України на цьому тлі стратегічно важливим є 
наступний підхід до продукування власного стратегічного наративу. Необхідно 
працювати над нівелюванням будь-яких спроб представлення РФ як Героя в 
контексті російсько-українського міждержавного конфлікту, а також можливих 
інтерпретацій діяльності офіційної української влади, ЗСУ та ін. в якості 
Антагоніста. Таким чином, створюючи прихильне ставлення до позицій 

України в даному конфлікті, а також розвінчуючи позитивне тлумачення дій 

РФ, та підкреслюючи їх абсурдність, аморальність та нікчемність.  

  Одним із засобів здійснення вищевказаного може бути також 

використання ресурсності смислового виміру російсько-українського 
міждержавного конфлікту через специфічне вибудовування релігійного 
дискурсу зі сторони України. Це може відбуватися в якості сприяння тому, аби 

завдяки зусиллям російських та українських релігійних акторів відбувалося 
розповсюдження смислів прийняття та/або можливості для гідного 
спокутування помилок та прощення. Конфронтаційні ж смисли закономірно 

призводитимуть до загострення ворожнечі та подальшої демонізації Іншого, 
що, тим не менш, жодним чином не сприятиме ефективному та швидкому 

врегулюванню російсько-українського міждержавного конфлікту. Поступова 
реалізація цих та інших можливих видозмін в різнотипних дискурсивних 
практиках мають можливість якісно покращити результативність діяльності 
України щодо врегулювання російсько-українського міждержавного конфлікту. 
Оскільки лише видозмінюючи смисли та інтерпретації, які використовують 
політичні актори при окресленні явищ та процесів об’єктивної дійсності в 
межах своїх дискурсивних практик в рамках інформаційно-психологічних 
інструментів як ключових елементів соціальної та зокрема міжнародно-
політичної комунікації, – змінюючи смисловий вимір міжнародного конфлікту, 
– можна якісно та ефективно вплинути на його загальну динаміку. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018.  

   Дане дослідження ґрунтується на тому, що смисли,  як невід’ємна основа 
та складова будь-якого дискурсу, детермінують поведінку соціальних агентів, 
формуючи їх систему цінностей, моральні рубрикатори та картини світу як такі. 
  Сформульовано та охарактеризовано визначення терміну смислового 
виміру міждержавного конфлікту як комплексного теоретичного конструкту та 
політико-соціального явища міжнародних відносин. 

  Зазначений термін пояснюється на прикладі російсько-українського 
конфлікту шляхом здійсненого аналізу нормативно-концептуальної, 
психологічної та смислової бази як національної та зовнішньополітичної 
ідентичності, так і дискурсів України й Російської Федерації в межах 

відповідного міждержавного конфлікту.  

Ключові слова: міжнародний конфлікт, політична семіотика, політичний 

дискурс, релігійна політика, онтологічна безпека, смислова війна, 
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  Данное исследование основывается на том, что смыслы, как 
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измерения межгосударственного конфликта как комплексного теоретического 
конструкта и политико-социального явления международных отношений. 

   Упомянутое определение объясняется на примере российско-
украинского конфликта, благодаря осуществленному анализу нормативно-
концептуальной, психологической и смысловой базы как национальной и 

внешнеполитической идентичности, так и дискурсов Украины и Российской 

Федерации в пределах соответствующего межгосударственного конфликта. 
  Ключевые слова: международный конфликт, политическая семиотика, 
политический дискурс, религиозная политика, онтологическая безопасность, 
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ABSTRACT 

  Olha M. Vasylchenko. Semantic Dimension of International Conflict. –

Manuscript. 

The thesis for Ph.D. degree in Political Sciences.  Specialization 23.00.04 – 

«Political Problems of International Systems and Global Development» – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

 This study is based on the issue that semantics, as an inalienable basis and 

component of any discourse, determine behavior of social agents, forming their 

values system, moral categories and worldview per se. The above-mentioned pictures 

of the world and perception models definitely exist both at the individual and group, 

intergroup, national and supranational levels, eventually creating the identity of 

political actors in all possible formats. 

 Therefore, the explanation of theoretical background of the concept of the 

semantic dimension of international conflict altogether with the study of the nature of 

the semantic component of respective narratives within the Russia-Ukraine 

international conflict have become the principle objectives of this dissertation thesis. 

The "semantic dimension" of international conflict is understood hereunder as 

a complex of senses and interpretations applied by political actors as for the 
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phenomena and processes of objective reality within their respective discursive 

practices, expressed in informational and psychological tools and techniques as the 

key elements of social and, in particular, international political communication, 

within the framework of such a conflict. 

 In this regard, the "Revolution of Dignity" in Ukraine is considered to be the 

starting point for a new national narrative, in which the renewed Ukrainian national 

identity is being formed. The latter has naturally replaced the old perception model 

on the part of the population of key parameters of their nation, as well as the place of 

Ukraine in the international arena. The Russian Federation, in its turn, after the 

"turning point" of the USSR collapse, has been seeking to restore the image of a 

mighty world nation-state, which has to be respected, even despite the norms and 

principles of international law.  

  Thus, it can be stated that this dissertation is a systematizing and generalized 

contribution to the relatively rarely studied subject within the limits of Ukrainian 

political thought. It contains, altogether with the basic theoretical and conceptual 

framework on the nature of the semantics of international conflict per se, also an 

overview of the semantic field of information-psychological tools used by the parties 

in the context of the Russia-Ukraine international conflict. The research of the diverse 

discursive practices of the Russian Federation and Ukraine demonstrated the draws 

and advantages in the approaches of these states to the realization of their own 

information-psychological, religious and, in particular, semantic politics.  

 It is also proved within the framework of the thesis that the ontological security 

factor leads to respective discursive and behavioral practices of the parties within the 

framework of the current interaction as between Ukraine and Russia. Moreover, the 

main problem for the theoretical and practical solution to the abovementioned 

dynamics is understood in the strong attachment of both parties to conflict 

interaction, which significantly impedes the development and, in particular, the 

implementation of settlement mechanisms of the Russia-Ukraine international 

conflict at this historic phase. 

  That is why, it is proposed in a form of recommendations to initiate the 

development of narrative mediation mechanisms for establishing the conditions for a 

gradual reframing of the parties’ positions, which will make it possible to bring their 

discursive practices closer to the effective settlement of the current Russia-Ukraine 

international conflict. 

Key words: international conflict, political semiotics, political discourse, 

religious politics, ontological security, semantic war, psychological operation, the 

Russian Federation, Ukraine. 
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