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АНОТАЦІЯ 

Васильченко О.М. Смисловий вимір міждержавного конфлікту. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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.  

  Досвід останніх п’яти років відносин України та Російської Федерації 

демонструє не лише явну різку конфронтацію в фізичному та інформаційному 

просторі, але й напружене протистояння в просторі віртуальному. Зокрема, що 

стосується взаємодії мікро- та метанаративів в межах їх відповідних 

національних дискурсів. 

  Дане дослідження серед іншого 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. Зазначені ж картини світу та моделі сприйняття, звісно, 

існують як та індивідуальному, так і на груповому, міжгруповому, 

національному та наднаціональному рівнях, утворюючи зрештою 

ідентичності політичних суб’єктів у всіх можливих форматах. 

  Саме тому 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. 

 Так, «Революція Гідності» в Україні вважається відправною точкою 

нового національного наративу, в якому формується оновлена українська 

національна ідентичність. Остання ж закономірно прийшла на зміну старій 

моделі усвідомлення населенням ключових параметрів своєї нації та місця 

України на міжнародній арені. Російська Федерація, в свою чергу, пройшовши 
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«переломний період» розпаду СРСР, прагне відновити образ могутньої 

світової держави, з якою необхідно рахуватися, незважаючи на норми й 

принципи міжнародного права. Такі оновлені моделі закономірно вимагають 

створення нових фільтрів свідомості, що базуються на відповідному наборі 

наративів. А фундаментом наративів, в свою чергу, є міфи, до складу яких 

входять сакральні цінності, що вибудовуються зі смислів. До того ж сам 

феномен влади можна розуміти як наратив, котрий формує картину світу, 

визначає відповідну героїку та розподіляє інформаційну вагу гравців у своїх 

межах. 

  Виходячи з цього, експлікація та розкриття концептуально-

теоретичного підґрунтя поняття смислового виміру міжнародного конфлікту 

та дослідження характеру смислової компоненти ряду відповідних наративів в 

межах російсько-українського міждержавного конфлікту є одними з 

першочергових завдань даного дисертаційного дослідження. Оскільки саме 

завдяки смисловому виміру створюється та підтримується мотиваційна основа 

політичної поведінки акторів, визначається їх ставлення до подій та процесів 

у фізичній реальності. Більш того, можна вести мову про цілеспрямовану 

діяльність з боку політичних агентів щодо зміни алгоритмів кодування 

реальності одне одного саме завдяки використанню ресурсів смислового 

виміру процесу їх конфліктної взаємодії.  

  Водночас у цьому відношенні вивчення того, які смисли взаємодіють 

між собою та яким чином виходять на інформаційний, фізичний й віртуальний 

простір відповідних суб’єктів й взаємодіють в них, також призвело до 

актуалізації в рамках дослідження проблематики теорії хаосу, концепту 

аутопоезису, смислового моделювання і т.д. 

Саме тому в результаті дослідження серед іншого було досягнуто таких 

результатів: 

– подано політичну семіотику в якості вагомого методологічного 

комплексу, що розширює та збагачує якість і глибину сучасного 

політологічного аналізу всіх рівнів прояву соціально-політичної дійсності; 
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– розроблено категоризацію аспектів, що визначають виникнення та 

можливості врегулювання міжнародних конфліктів, зокрема за рахунок 

фактору онтологічної безпеки, когнітивних фреймів національної свідомості, 

політики пам’яті, релігійної політики тощо;  

– розвинуто розуміння смислової та когнітивної війни як особливого 

прояву політичної взаємодії між акторами міжнародних відносин; 

– доповнено знання щодо виникнення та розвитку російсько-українського 

міждержавного конфлікту завдяки синтезу методів політологічного, 

психологічного, математичного та когнітивного аналізу; 

– подано авторський перелік основного інструментарію соціально-

комунікативних технологій в межах різного типу дискурсів, залучених 

Російською Федерацією та Україною щодо впливу на політичну поведінку 

одна одної в межах існуючого між ними конфлікту. 

Таким чином можна сказати, що дана дисертація є систематизуючим та 

узагальнюючим внеском у поки що відносно мало досліджену тему в межах 

української політологічної думки та поряд із теоретико-концептуальною 

основою стосовно природи смислового виміру міждержавного конфлікту як 

такого, містить огляд смислового поля інформаційно-психологічних 

інструментів, використовуваних сторонами в контексті російсько-

українського міждержавного конфлікту. Дослідження різнопланових 

дискурсивних практик Російської Федерації та України продемонструвало 

недоліки та переваги в підходах даних держав до реалізації власної 

інформаційно-психологічної, релігійної та зокрема смислової політики.  

Здійснивши характеристику нормативно-концептуальної, смислової та 

психологічної бази національної й зовнішньополітичної ідентичності 

Російської Федерації та України, автор стверджує, що в фундаменті 

конфліктної взаємодії між даними сторонами власне і є чинник онтологічної 

безпеки як форми прояву смислового виміру відповідної взаємодії. Причина 

полягає в тому, що сьогодні вказані держави являють собою загалом сутнісно 

протилежні соціальні мегапроекти. Таким чином, російсько-українських 
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міжнародний конфлікт якісно переходить до виміру війни смислів та загалом 

інформаційно-психологічного протистояння. 

У роботі також продемонстровано, що саме останнє й спричиняє, в свою 

чергу, відповідного типу дискурсивну й поведінкову практику даних сторін в 

контексті українсько-російської взаємодії на сучасному етапі. Окрім того, 

ключовою проблемою для теоретичного та практичного вирішення вказаної 

динаміки є саме прив’язаність цих двох сторін  до відповідної конфліктної 

взаємодії; а це є суттєвою перешкодою на даному історичному етапі для 

розробки та особливо реалізації механізмів врегулювання  українсько-

російського міждержавного конфлікту. 

Саме тому в якості рекомендацій в межах даного дослідження 

пропонується розпочати розробку алгоритмів та схем наративної медіації з 

метою забезпечення належних умов для поступового рефреймінгу позицій 

сторін, котрі уможливлять наближення їх дискурсивних практик до області 

ефективного врегулювання нині існуючого російсько-українського 

міждержавного конфлікту. 

  Ключові слова: міжнародний конфлікт, політична семіотика, 

політичний дискурс, релігійна політика, онтологічна безпека, смислова війна, 

інформаційно-психологічна операція, Російська Федерація, Україна. 

 

ABSTRACT 

Olha M. Vasylchenko. Semantic Dimension of International Conflict. 

Qualification scientific thesis. 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. 

The experience of the last five years of relations between Ukraine and the 

Russian Federation demonstrates not only a sharp confrontation in the physical and 
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information space, but also a tense confrontation in the virtual space. In particular, 

concerning the interaction of micro- and metanarratives within their respective 

national discourses. 

 This study, among other things, is based on the issue that semantics, as an 

inalienable basis and component of any discourse, determine the 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. 

 That is why, by the "semantic dimension" of international coflist, it is 

understood hereunder the comlex of senses and interpretations applied by political 

actors as for the phenomena and processes of objective reality within  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 formed. The latter has naturally replaced the old perception model on the 

part of the 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 collapse of the USSR, 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. Such renewed models naturally require the 

creation of new filters of consciousness, based on the appropriate set of narratives. 

While the foundation of narratives, in turn, is in the myths, which include sacred 

values that are based on semantics. In addition, the very phenomenon of power can 

be understood as a narrative, which forms a picture of the world, determines the 

respective heroic roles and distributes the informational weight of the players within 

their scope. 
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  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. 

 For it is right due to the semantic dimension that the motivational basis for the 

actors' political behavior is created and supported, and their attitude to events and 

processes in physical reality is determined. Moreover, it is possible to speak about 

the purposeful activity of political agents aimed at altering of the algorithms of each 

other’s reality encoding principles, using the resources of the semantic dimension of 

their conflict interaction process.  

   At the same time, in this regard, the study of semantics interaction and its 

transition and dynamics within the informational and virtual realms of the respective 

actors, has also led within the framework of the study to actualization of the 

problems of chaos theory, the autopoiesis concept, semantic modeling, etc.  

  That is why, as a result of the study, among others, the following results were 

achieved: 

– Representation of political semiotics as a powerful methodological complex 

that broadens and enriches the quality and depth of modern political analysis of all 

levels of manifestation of socio-political reality was made; 

– The categorization of aspects, which determine the emergence and possibility 

international conflicts settlement, in particular due to the factor of ontological 

security, cognitive frames of national consciousness, memory policy, religious 

policy, etc., was proposed; 

– The understanding of semantic and cognitive war as a special manifestation 

of political interaction between actors of international relations was further 

improved; 

– The provisions on the emergence and development of the Russia-Ukraine 

international conflict through the synthesis of methods of political, psychological, 

mathematical and cognitive analysis were supplemented; 
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– The author’s list of basic toolkit of social and communicative technologies, 

applied by the Russian Federation and Ukraine via their varios discoursses as for the 

influence on political behavior of each other within the limits of the existing conflict 

between them, was revealed. 

  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 and contains, altogether with the basic theoretical and conceptual 

framework on the nature of the sematic 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 

  Given the performed characteristic of the normative-conceptual, 

psychological and semantic basis of national and external political identity of 

Ukraine and the Russian Federation, it can be argued that the basis of the conflict 

interaction between the parties is caused directly by the factor of ontological 

security. Since today these nations are mostly mutually opposite to social 

megaprojects by their nature. Thus, the Russia-Ukraine international conflict shifts 

to the dimension of the war of meanings and, generally, of information and 

psychological confrontation. 

  It is proved within the framework of the thesis that it is the abovementioned 

factor leads to the 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 undersood 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. 
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  That is why, as recommendations within the framework of this study, it is 

proposed to initiate the development of narrative mediation mechanisms for 

establishing the conditions for the 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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ВСТУП 

 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; 
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–  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 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;   
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–  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 



18 

 

 

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.  

  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 
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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 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 
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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:  
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–  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 

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, 
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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.  

  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 
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дисертації становить 259 сторінок, із яких 182 сторінки складають основну 

частину роботи, 48 – список використаних джерел, 15 – додатки.  
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РОЗДІЛ 1.   

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЖЕРЕЛЬНО-

ДОКУМЕНТАЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1.  Теоретико-методологічні основи дослідження 

  Міжнародні відносини є особливим різновидом соціальної взаємодії, що 

носить суб’єктивно-об’єктивний характер та володіє явно вираженою 

постійною динамікою. Остання ж проявляється у широкому спектрі 

трансакцій, в основі яких знаходиться баланс наявних у акторів ресурсів та 

відповідних потреб, що витікають із особливостей згаданої наявності.  

  Саме тому, враховуючи вищенаведене, з метою даного дослідження 

варто звернутися до теорії  постіндустріального суспільства, котра була 

введена в науковий дискурс, перш за все, завдяки працям Е. Тоффлера, Д. 

Белла, М. Кастельса, Дж. К. Гілбрейта, У. Ростоу, Р. Арона, З. Бжезинського 

та ін.  

  Так в межах даної теорії спробу cпрогнозувати можливі структурні 

зрушення, спричинені динамічним розвитком інформаційних технологій, 

здійснили, зокрема, Д. Белл і автор концепції «третьої хвилі» Е. Тоффлер. 

Обидва науковці в рамках своїх робіт прагнуть усвідомити, в якому напрямку 

відбувається поступова трансформація капіталістичного суспільства, а також 

які структурні зміни є можливість в ньому спостерігати.  

  Відповідно, послуговуючись метафорою хвиль, Е.Тоффлер прагне 

підкреслити, що виникнення нової цивілізації – це не одноразова подія, а 

тривалий процес зародження, експансії та згасання. Причому кілька 

цивілізаційних хвиль діють в світі одночасно, але з різною силою і в різних 

напрямках. І над цією сукупністю зіткнень, на думку дослідника, формується 

головний конфлікт сучасності – між наступаючою третьою і занепадаючою 

другою хвилею розвитку людської цивілізації (Тоффлер, 2002).  

  Зокрема Тоффлер виділяє три хвилі цивілізації: сільськогосподарську, 

індустріальну і третю, яку він часом називає ще інформаційною. Вагомим в 
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контексті даного дослідження є введене в дискурс суспільних наук твердження 

згаданого щойно дослідника про те, що мозок зберігає колекцію образів, 

візуальних, аудіо- і смислових, а також відповідні зв'язки між образами, та 

вибудовує з них концепції. При цьому такі образи не виникають нізвідки, а 

приходять із зовнішнього світу. До основних інституйованих каналів 

надходження таких образів та інформації Е. Тоффлер відносить церкву, уряд, 

сім'ю та школу. Водночас ЗМІ як новітній канал стали не лише потужним 

підсилювачем трансляції контенту, але й виробником свого власного, – 

синтезованого, тим не менш, із іншими існуючими інституційними 

дискурсами. ЗМІ зайняли ключове місце в стандартизації поведінки, 

необхідної для індустріального виробництва.  

  Важливо зауважити, що згідно з трактуванням Е. Тоффлера, третя хвиля 

призвела до багаторазового прискорення поновлення бібліотеки образів в 

індивідуальній та колективній свідомості, а це означає, що життєвий цикл 

таких образів стає все більш коротким. Враховуючи те, що індустріальна епоха 

створила такі зовнішні носії соціальної пам'яті як  звуко- і відеозапис, 

соціальна пам'ять відокремилася від мозку людини, але при цьому стала 

пасивною. Для «редагування» її треба було знову завантажувати в мозок 

людини. Третя хвиля за допомогою комп'ютера зробила зовнішню соціальну 

пам'ять інтерактивною (Тоффлер, 2002). При цьому можна вести мову про т.зв.  

«культурну війну», котру цивілізація третьої хвилі веде з прибічниками 

індустріального світу.  

  Оскільки третя хвиля приносить на міжнародну арену нові проблеми, 

нову структуру комунікацій, нових учасників процесу, що різко скорочує 

можливості національних держав. Е. Тоффлер вважає, що перехідний період 

між другою та третьою хвилею буде характеризуватися постійними 

потрясіннями: техногенними катастрофами, політичними переворотами, 

війнами і погрозами воєн. Ключовим же ресурсом для нової економіки стануть 

інформація та уява. За допомогою останніх буде знайдена заміна більшості 

невідновлюваних ресурсів сучасної цивілізації.   
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  Нарешті ж, щоб зрозуміти психосферу нової цивілізації, відповідно до 

поглядів Е. Тоффлера, варто завжди мати на увазі три базові потреби 

особистості: потреби в співтоваристві, в структурі і в сенсі.   

  У свою чергу, Д. Белл зазначає про те, що постіндустріальне суспільство 

в природі своїй означає рух від промислової економіки до економіки, де 

переважає сфера послуг. Таким чином, усе більша частка працівників буде 

зайнята не в індустріальній сфері, а в створенні різного роду послуг у сфері 

освіти, науки, культури, організації відпочинку, розваг, медицини, туризму 

(Белл, 2004). Економічна влада, на думку дослідника, перейде від власників до 

носіїв знань, власників інформації. Замість стандартного виробництво 

носитиме спеціалізований, індивідуальний характер, а визначальну роль в 

суспільстві, котре замінить індустріальному, буде мати зміна інтересів, цілей, 

стимулів діяльності.  

  До того ж, в процесі інформатизації суспільства Д. Белл вбачає і 

політичний аспект, вважаючи інформацію засобом досягнення влади і 

свободи, що передбачає необхідність державного регулювання ринку 

інформації, тобто зростання ролі державної влади і можливість національного 

планування (Белл, 2004).  

  Теоретичне напрацювання ж М. Кастельса відрізняється істотною 

новизною від наявних концепцій інформаційного суспільства авторства 

Д. Белла, Е. Тоффлера, А. Турена та ін. На його думку, функціонування 

інформації притаманне людству протягом усього розвитку історії цивілізації. 

Що ж стосується постіндустріального суспільства, то в ньому генерування, 

обробка та передача інформації просто стали базовими джерелами 

виробництва та влади. Тому М. Кастельс називає постіндустріальне 

суспільство «інформаційним», а до того ж, вважає його мережевим, оскільки 

панівні функції і процеси в ньому реалізуються за принципом мереж 

(Кастельс, 2000). Поняття «мережеве суспільство» вчений ввів в науковий 

дискурс в 1996 р розуміючи під ним те, що в результаті поширення 

електронних комунікацій на всі процеси життєдіяльності суспільства виникає 
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глобальна електронна комунікаційна система – Мережа (інфомагістраль, або 

навіть «Всесвітня павутина») – як система особливих відкритих структур, 

осередків і вузлів, здатних до необмеженого розширення на основі 

комунікацій завдяки використанню т.зв. комунікативного коду. Мережа 

володіє такими параметрами як гнучкість, адаптивність, та здатність 

еволюціонувати. Вона в основі свого функціонування моделює головну 

властивість мозку – здатність до самонавчання. Відтак соціальні структури, 

що мають мережеву основу, дуже динамічні, відкриті для інновацій і завжди 

забезпечують свій баланс. Мережеві структури мають не вертикальні 

ієрархічні взаємозв'язки, а горизонтальні, з меншим рівнем управління. У 

новій комунікаційній системі час стирається, а минуле, сьогодення і майбутнє 

можуть бути запрограмовані таким чином, що вони будуть взаємодіяти один з 

одним в одному і тому ж повідомленні. Таким чином спостерігається 

релятивізація часу відповідно до створюваних соціальних контекстів. Також, 

на думку М. Кастельса, ми можемо говорити сьогодні про зародження  нової 

культури, «культури реальної віртуальності». Реальна віртуальність – це 

система, в якій сама реальність (тобто як матеріальне, так і й символічне 

існування людей) повністю охоплена і занурена в віртуальні образи, у 

вигаданий світ, де зовнішні відображення не просто знаходяться на екрані, але 

самі стають індивідуальним та колективним досвідом.  

  Ще одна комунікативна модель політичної системи, котру можна 

вважати теоретичним підґрунтям даного дослідження, була створена 

американським теоретиком Карлом Дойчем. Останній вважав, що, 

використовуючи інформаційно-комунікативну модель, можна об'єктивно і 

достовірно оцінити ефективність реальних політичних систем, які сьогодні 

багато в чому залежать від якості найрізноманітніших комунікацій, тобто 

передачі політичної інформації від керівників до тих, над ким вони 

здійснюють керівництво і назад, між блоками політичної системи, між 

політичною системою і навколишнім середовищем (Дойч, 1993). 

Комунікаторами тут служать всі учасники політичного процесу, а на якість і 
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швидкість комунікації впливає тип політичної системи.  

  У свою чергу, говорячи про нормативно-теоретичну експлікацію 

категорії міжнародного конфлікту, варто зазначити, що першочергово Глава 6 

Статуту ООН «Мирне врегулювання спорів» не надає формулювання 

«міжнародний конфлікт». Натомість, в межах статей 33 та 34 містить такі 

терміни як «незгода», «суперечка», котра може становити загрозу для 

підтримання міжнародного миру та безпеки. У свою чергу ж, у статтях 1, 11, 

12, 14, 34, 35, 36 та 40 Статуту знаходимо таке формулювання, як –  «ситуація, 

що може призвести до порушення миру» (Статут Організації Об'єднаних 

Націй і Статут Міжнародного Суду).  

  Надалі ж з метою дослідження необхідно розглянути міжнародні 

конфлікти та феномен конфліктної свідомості як важіль впливу на них. Для 

цього варто  виокремити поняття, а також загальні особливості сучасних 

міжнародних територіальних конфліктів як явища у системі міжнародних 

відносин, та місця конфліктної свідомості в їх структурі. А також відповідно 

продемонструвати можливості використання останньої з метою впливу на  

динаміку міжнародних конфліктів. Розгляд вищезгаданих явищ дасть змогу 

виробити оптимальні та дієві підходи щодо врегулювання низки проявів 

конфліктних взаємодій, які мають місце в рамках постбіполярної системи 

міжнародних відносин.   

  Таким чином, нами були згадані базові особливості міжнародних 

відносин як явища соціальної взаємодії. Виходячи з цього, доцільним буде 

припустити, що конфлікт являє собою ситуацію, за якої учасники відносин, 

об’єднані одним об’єктом, усвідомлюють несумісність власних інтересів щодо 

нього і діють відповідним чином з урахуванням такого усвідомлення.  

  За умов конфлікту як соціальної взаємодії, учасники (індивіди, групи, 

організації) свідомо й відкрито протистоять одне одному через реальну чи 

удавану несумісність їх інтересів, прагнень, поглядів. І таке протистояння є не 

патологією суспільного життя, а способом існування соціуму.  

   Міжнародний конфлікт, в свою чергу, є конфліктом, що виникає за 
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участі двох або більше акторів міжнародної системи та має міжнародно-

політичні наслідки. При цьому його об’єктом є матеріальний або 

нематеріальний ресурс, стосовно якого інтереси суб’єктів конфлікту є 

несумісними і повне володіння або контроль над котрими не можуть бути 

досягнуті одночасно всіма сторонами такого конфлікту (Капітоненко, 2009,. 

25).  Так, за типологією, наданою О.Холсті, виокремлюється п’ять типів 

конфліктів: територіальні, ідеологічні, з приводу виникнення нової держави, 

економічні та етнічно-релігійні. Звідси, виокремимо те, що нас цікавитиме 

саме роль відповідних наративів, смислів та ідентичностей на тлі оперування 

такими конфліктами (Капітоненко, 2009).  Однак, враховуючи те, що конфлікт 

є вираженням соціальної динаміки і нуклеарним рівнем структури його 

суб’єктності є саме людина, то конфліктна свідомість як явище та параметр є 

невід'ємною частиною даного аналізу.  

  Таким чином, визначившись власне із поняттям міжнародного 

конфлікту, маємо віддавати собі звітність у тому, що цей феномен являє собою 

комплексну соціальну систему. А всім системам притаманний високий ступінь 

мінливості, динамічності та відкритості. При цьому наразі необхідно 

звернутися до структури згаданої системи, як її невід’ємної сутнісної 

складової, що також значним чином окреслює її динаміку. До структурних 

елементів міжнародних конфліктів, таким чином, відносимо:  власне суб’єктів 

конфлікту; його об’єктне поле; треті сторони (учасники); відносини між 

суб’єктами.  

  Саме до останньої складової частини структури конфлікту належить і 

явище конфліктної свідомості.  Її визначають як особливий стан суспільної 

свідомості, котрому притаманне усвідомлення сторонами конфлікту 

розбіжностей, антагоністичних протилежностей їхніх намірів, цілей, інтересів, 

потреб та цінностей, що відповідно перетворюється на мотивацію їх поведінки 

та діяльності. І характерною особливістю її є наявність ідеального утворення, 

яким є «образ ворога» – комплекс певних уявлень та викривлених даних про 

іншу сторону (Хабермас, 2000).   
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  Враховуючи це, звернемося також і до результатів дослідження 

гуманістичної психології. Згідно з нею, активність беззаперечно визначається 

однією із атрибутивних рис конфлікту, котра розвивається у результаті саме 

усвідомлення наявності суперечності та потреби його подолання. Таким 

чином, якщо суб’єкт не сприймає існуюче протиріччя у цілях або відносинах 

з іншими сторонами як проблему, що потребує вирішення, то конфлікту вже 

не існує у мотиваційному вимірі. А мотиваційна складова є іманентною 

частиною механізму та процесу прийняття рішень будь-якого суб’єкта 

соціальних відносин і відповідно міжнародних відносин як однієї із форм її 

прояву. Тим самим можна сказати, що конфліктна свідомість, являючи собою 

комплекс ціннісних орієнтацій, рівнів та ступенів сприйняття, уявлень та 

образів, є такою ж важливою структурною рисою міжнародного конфлікту як 

і його суб’єкти, учасники чи об’єкти. Оскільки визначає саму сутність 

відносин між ними, котра і детермінує динаміку конфлікту як такого. Такі 

дослідники природи конфліктів як А. Анцупов та А. Шипілов також під 

поняттям конфлікту розуміли найбільш гострий спосіб вирішення значущих 

суперечностей, які виникають у процесі взаємодії, котрий полягає у протидії 

суб’єктів і зазвичай супроводжується негативними емоціями (Козловець, 

2009, 90).   

  На основі вищезазначеного можна прийти до усвідомлення того, що 

конфліктна свідомість, є повноцінним елементом структури конфлікту. Та 

привертає увагу в контексті даного дослідження і наступна особливість. 

Специфічний стан свідомості та сприйняття, що наразі розглядається, в свою 

чергу, є ментальним конструктом, тобто однією із форм сприйняття суб’єктом 

об’єктивної дійсності. Тому врешті наявність конфлікту безпосередньо і 

виключно залежить від сприйняття сторонами об’єктного поля в якості 

необхідного для себе блага, та інших суб’єктів, відповідно, в ролі загрози. 

Тобто, від конфліктної свідомості як такої.   

  Визначившись наразі із місцем та роллю конфліктної свідомості у 

структурі міжнародного територіального конфлікту, постає потреба 
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розглянути її вже не зі статично-структурної, а вже з оперативної точки зору. 

Тобто як на безпосередній інструмент впливу на суцільну динаміку конфлікту.

 Тож сприйняття, основа конфліктної свідомості, як вже зазначалось тут 

раніше, основане на образах, які вже у своїй основі мають утворення пам’яті, 

спогади. А вони, згідно із дослідженнями однієї із груп американських 

психологів, що вивчають проблеми пам’яті у практичній психології, є доволі 

динамічним утворенням, що за ступенем свого трансформаційного 

потенціалу, на думку авторів, не поступається тим же міжнародним 

конфліктам. Так ще у 1989 р. Е. Лофтус, К. Дондерс та Х. С. Хоффман у своїй 

роботі «Створюючи нові спогади, що мають швидкий доступ та довгу 

тривалість» зазначили, що сприйняття суб'єктів соціальної взаємодії дуже 

сильно залежить від інформації, що надається постфактум. Більш того, 

можливо створювати як спотворені образи на основі дезінформації, так і 

суцільно нові ментальні конструкти, які ніколи не були підкріплені яким-

небудь емпіричним досвідом людей. При цьому, вони навіть не будуть 

віддавати собі у цьому звітності (Loftus та ін., 1989, 7).   

  На цьому тлі ще більш зрозумілим стає аргумент Л. Козера щодо 

функцій та особливостей конфліктів. Оскільки він стверджував, що перед тим 

як вороже ставлення перетвориться на дію, сторонам потрібно усвідомити те, 

що вони дійсно переживають нестачу або втрату певних благ та цінностей, на 

які, на їх думку, мають повне право претендувати (Козер, 2000, с.61). Згадані 

підходи дають підстави замислитися над фактом того, що можливо 

використовувати конфліктну свідомість у якості впливу на перебіг конфлікту. 

Шляхом забезпечення певного рівня сприйняття у свідомості суб'єктів 

соціальної взаємодії, оперуючи символами-образами та конструюючи останні, 

а також, ціннісні установки, розуміючи найбільш очікувані реакції на них, 

можна впливати і на динаміку самої взаємодії. Сам Л. Козер підтверджує це у 

власній роботі «Завершення конфліктів», окреслюючи шляхи врегулювання 

конфлікту через створення у сторін відповідного відчуття, яке надало б 

можливість адекватно поставитися до кінцевого результату домовленості 
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сторін після ворожнечі (Козер, 2000, 88).  

  Як розуміємо, зрештою, будь-які соціальні конфлікти так чи інакше 

стосуються зміни в масовій та індивідуальній свідомості. Відтак в даному 

контексті ми можемо виділити смисловий вимір конфлікту, що є соціально-

політичним явищем процесуального характеру. Під «смисловим виміром» 

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.   

  Саме тому задля розкриття саме такого розуміння предмету та 

формулювання гіпотези дослідження звернемося до теоретично-

концептуальної основи роботи. В першу чергу, зазначимо, що оскільки одним 

із базових методів, використовуваних актором в даному дослідженні, є 

дискурс-аналіз та контент-аналіз, дослідження ґрунтується на положеннях 

теорії соціального конструктивізму. Однак даному відношенні важливими є 

декілька параметрів.  

  Так, наприклад, положенням в межах теорії соціального 

конструктивізму авторства А. Вендта належить заслуга антропоморфізації 

держави, тобто приписування державним акторам поведінково-когнітивних 

властивостей людини (Wendt, 2003). Більш того, саме А. Вендту належить 

відома в теорії міжнародних відносин максима стосовно того, що анархія 

міжнародно-політичної взаємодії є тим, що з неї творять (або ж вбачають у 

ній) держави. Головний сенс такого твердження зводиться до того, що анархія 

міждержавних відносин не існує сама по собі, проте її постійно відтворюють 

держави у формі власної соціальної практики, заснованої на відповідних 

когнітивних схемах сприйняття. Відтак, за логікою міркувань А. Вендта, саме 

по собі слово анархія не має реального наповнення, а свій зміст же воно 

знаходить лише в результаті діяльності акторів політичного простору (Wendt, 

2015).   
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  Саме тому надалі в контексті даного дисертаційного дослідження 

важливим інструментом для вивчення такої діяльності держав як політичних 

акторів стає ще одна течія в межах теорії соціального конструктивізму, 

зокрема запропонований свого часу Н. Онафом прийом дослідження 

соціальних норм та правил, що обумовлюють поведінку соціальних агентів, 

починаючи від когнітивного рівня (Onuf, 1998, 2012). При цьому, на думку Н. 

Онафа, будь-якого роду та рівня соціальні агенти (до яких можна віднести 

також уряди й держави) завжди знають, що їм потрібно робити, оскільки 

вироблені в динаміці соціальної взаємодії правила та норми скеровують їх 

сприйняття та реакції на процеси та події об’єктивної дійсності (Onuf, 2013). 

  Ще однією концептуальною основою даного дослідження можна 

вважати спектр проявів критичної теорії в міжнародних відносинах. Одним із 

них є неограмшізм як критична теорія, що заснована на вивченні міжнародних 

відносин і глобальної політичної економіки на рівні різного роду ідей, 

інститутів і їх матеріальних можливостей, а також того, як вони формують 

конкретні контури державних й наддержавних утворень. Ключові ідеї даної 

теорії випливають із наукового доробку італійського вченого А. Грамші. 

Неограмшизм аналізує те, яким чином конкретні соціальні сили, держави і 

домінуючі ідейні комплекси визначають і підтримують світовий порядок.  

  Саме тому в рамках даного дослідження критично важливим є один з 

основних постулатів А. Грамші для аналізу силових структур в глобальній 

політичній економіці. Йдеться про т.зв. концепцію «історичного блоку» – ідею 

про існування домінуючих конфігурацій матеріальних можливостей, ідеологій 

та інститутів, що визначають рамки для індивідуальних і колективних дій, а 

також еліт (Смирнова, 2012). Такі ідейні комплекси й обумовлюють схеми 

сприйняття безпеки як стану захищеності життєво важливих інтересів 

соціальних агентів в будь-якій площині.  

  При цьому наразі звернімо увагу й на те, що зазначене розуміння 

потребує розглядати весь спектр проблематики, пов’язаної з безпекою, крізь 

призму критичного підходу. Тобто, як стверджує Р. Кокс, першочергово 
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необхідно вивчати саме базові процеси розвитку «соціальних сил» та їх 

закономірності у вимірі міждержавних відносин (Cox, 1981, с.130). 

Відштовхуючись від такого розуміння, звернення в межах даної дисертаційної 

роботи до критичної теорії міжнародних відносин, зокрема до концепту 

світової гегемонії є цілком виправданим. Так згідно поглядів Р. Кокса, 

гегемонія такого типу являє собою набір універсальних норм та механізмів, 

що встановлюють правила поведінки для всіх соціальних акторів в межах 

світової арени. При цьому наразі важливо підкреслити значення 

методологічного потенціалу критичної теорії до вивчення питання управління 

міжнародними конфліктами. Оскільки, виходячи з розуміння іманентної 

мінливості контексту функціонування міжнародних інститутів та владних 

відносин як таких, згадана теорія вивчає саме особливості їхнього походження 

та трансформації в часі (Cox, 1981).   

  Що ж стосується сучасного світоустрою то, критично оцінюючи свою 

власну теорію, Р. Кокс зауважує, що, сьогодні світ може розвиватися за двома 

можливими сценаріями. Якщо розглядати світовий порядок, як він постає 

сьогодні, то можна говорити про існування переважаючої історичної 

структури, так само як і соціальних сил, які працюють над створенням 

альтернативної історичної конфігурації, знаходячись у протистоянні з 

домінуючою історичною структурою (‘Robert Cox on World Orders, Historical 

Change, and the Purpose of Theory in International Relations’, 2010).   

  Відповідно, щоб надалі осягнути природу й особливості функціонування 

таких історичних соціально-політичних структур, необхідно звернутися до 

інформаційно-комунікативної теорії або ж теорії комунікації, що знаходяться 

в безпосередньому зв’язку зі згаданою попередньо концептуально-

теоретичною основою дослідження. Питання комунікативних процесів, 

їхнього впливу на свідомість людини досліджено в роботах представників 

структуралізму (Ф. де Соссюр, Ч. Моріс, Ч. Пірс), постструктуралізму (Дж. 

Лакофф, Ж. Дерріда, Р. Барт), дискурсивного (О. Шейгал, М. Козловець, Л. 

Климанська) та інших  підходів. У свою чергу, матеріал щодо імплементації 
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комунікативних технологій на тлі розгляду простору політичного наявний в 

низці напрацювань А. Балашева, М. Рижкова, Г. Почепцова, О. Холода, Д. 

Ольшанського, Ю. Шайгородського, а також В. Різуна, та інших.  

  Сучасні дослідження в галузі інформаційної безпеки та комунікативних 

технологій дають наступне розуміння причин ефективності впливу технологій 

смислової політики. Було доведено, що сучасні споживачі інформації «не в 

стані оперувати альтернативними інтерпретаціями», через що за інерцією 

приєднуються до «більш розповсюдженої, більш емоційної, більш звичної 

точки зору» (Почепцов, 2015а). Власне, в такому випадку  можна говорити, що 

люди загалом схильні орієнтуватися у своїх системах інформаційних  

координат на ті образи, які були ними успішно осмислені та освоєні як 

прийнятні.   

  Саме тому, враховуючи характерні особливості людської свідомості, А. 

Лефевр та Е. Соджа, Д. Харві, Д. Хейден, Ф. Джеймесон та ін. виступили з 

критикою т.зв. «бінарної» концепції простору, де фізичний і уявний простір 

протиставляються один одному. Так ще в 1974 р. А. Лефевр в рамках своєї 

праці «Створення простору» заклав основи спеціальної теорії простору, згідно 

з якою останній можна розглядати поза межами двох усталених уявлень про 

нього. По-перше, що простір варто розглядати безпосередньо в якості даних 

природно матеріальних об’єктів, а, по-друге, – виключно як сукупність ідей та 

уявлень про нього, виражених, в свою чергу, в формі репрезентацій, зокрема 

дискурсивних.  

  Відтак завдяки працям дослідника була створена т. зв. «тріада Лефевра» 

– концепція про взаємозв’язок трьох просторів: реального, уявного та 

соціального. Соціальний простір в контексті даної дисертації звертає на себе 

особливу увагу, оскільки розуміється А. Лефевром та його послідовниками як 

простір ідеологічної боротьби, який має визначальний вплив для уявного та 

реального просторів. Причина полягає у тому, що саме в соціальному просторі 

одночасно співіснують три види простору:  
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1. Перцептуальний1 як суб’єктивне відображення фізичного простору. 

2. Концептуалізований простір у формі певних версій простору, 

створюваних вченими та політиками.   

3. Та життєвий простір, або ж простір репрезентації образів та 

комплексних символічних систем, що виступає як противага гегемонії 

концептуалізованого простору. 

  У відношенні даної теорії простору, зокрема розумінні соціального 

простору, в межах даного дослідження найвагомішим є положення про зв'язок 

соціального простору з соціальною практикою, особливо із символічною 

практикою, спрямованою на становлення певного бачення реальності. Так І. 

Коротець, аналізуючи здобутки А. Лефевра та його послідовників, наголошує 

на ролі сенсу, який людина надає своїй «просторовості» в детермінації 

соціальних практик (Коротец, 2010). Дійсно, оскільки концептуалізований 

простір зазвичай осмислюється та інтерпретується особами, чия робота з цим 

пов’язана: урбаністами, вченими, істориками, географами, політиками та ін., 

то можна стверджувати, що вони власне контролюють дешифровку 

відповідних соціальних практик, саме тому репрезентація простору 

виявляється репрезентацією ідеологій.  

  Продовжуючи дану точку зору, наразі варто погодитися також з думкою 

В. Грехньова, який стверджує, що актори усвідомлюють політичний простір у 

формі моделей, алгоритмів, ідеальних типізованих конструкцій, стереотипів, 

архетипів і т.д. (Грехнев, 1987). Оскільки дане твердження дає нам змогу 

звернутися до положень когнітивного підходу в дослідженні політичних 

процесів. У широкому сенсі когнітивний підхід (від лат. cognito – пізнання) 

можна розуміти як залучення проблем пізнання, розуміння та пояснення до 

структури традиційних наукових методологій. Саме тому, доповнюючи думку 

Ю. Плотинського, можемо зауважити, що власне кожне соціологічне та 

                                                           
1  Тут і надалі курсив та виділення напівжирним – авторські. 
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політичне дослідження явно чи неявно зазвичай враховує та й має принципово 

враховувати когнітивні фактори, а відтак його можна віднести до когнітивного 

напрямку в науці (Плотинський, 2001).  

  Дійсно, здобутки когнітивістики можна вважати однією з ключових 

концептуально-теоретичних підвалин даного дослідження. Оскільки, 

наприклад, А. Шюц стверджував, що повсякденна дійсність людини 

складається всього лише з різноманітних мисленнєвих типів та схем, що 

уможливлюють ідентифікацію та розпізнавання навколишнього світу. У свою 

чергу, Ч. Луміс в середині 60-х років ХХ ст. запропонував своє бачення 

процесу когнітивної структуризації або ж когнітивного картування, що дає 

людині змогу створювати та використовувати т.зв. «когнітивні карти» для 

аналізу незнайомих подій та явищ (Плотинський, 2001). Більш того, надалі Р. 

Аксельрод, розвинувши попередню концепцію, вже застосовував 

інструментарій когнітивного картування для вивчення та навіть 

прогнозування політичних рішень.  

  А С.Московічі вдало доповнив когнітивістський підхід до дослідження 

політичних процесів власною теорією соціальних уявлень. На думку 

дослідника, останні є комплексними когнітивними системами, в яких, замість 

простих образів чи установок щодо певних об’єктів, відображена теорія чи 

навіть галузь знань, яка уможливлює ідентифікацію та впорядкування 

дійсності. Однак, на відміну від згаданих Ч. Луміса та Р. Аксельрода, С. 

Московічі стверджував, що соціальність таких когнітивних систем 

обумовлюється не лише безпосереднім відображенням соціальної реальності, 

а здебільшого тим, що, завдяки загальному значенню таких уявлень для 

великої кількості людей, вони виступають інструментами конструювання 

реальності для різного роду соціальних груп, визначаючи їх подальшу 

поведінку. Як розуміємо, таке визначення соціальних уявлень безпосередньо 

корелює також і з характерними параметрами теорії соціального 

конструктивізму та дозволяє нам краще осягнути природу становлення будь-

якого роду соціальної практики, політичної зокрема. Оскільки відтак для нас 
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значною мірою актуалізується роль інформаційно-психологічних технологій 

та прийомів в житті політичних акторів, уможливлюючи подальший розгляд 

смислів як базових елементів політичної комунікації.  

  Та спершу варто звернути увагу й на те, що проблематика ролі 

соціально-психологічного фактору також набула свого розвитку в працях В. 

Грехньова. На думку дослідника, завдяки глибокому дослідженню та 

врахуванню даного фактору стає можливою розробка довгострокової 

стратегії, а також тактики для кожного етапу державного розвитку. В свою 

чергу, це сприяє гармонізації різноманітних соціальних потреб та інтересів і 

водночас відображає стан свідомості, настроїв та ініціатив суспільств.  

  Незважаючи на складність моделювання соціальних і політичних 

процесів, слабку можливість формалізації понять та факторів, з яких вони 

складаються, можна виділити три групи моделей соціальної та політичної 

реальності: 

 Моделі-концепції, засновані на виявленні та аналізі загальних 

історичних і політичних закономірностей. Їх представлення у вигляді 

когнітивних схем, котрі описують взаємозв’язки між різними 

факторами, що впливають на історичні процеси (Дж. Голдстайн, І. 

Валлерстайн, Л.М. Гумільов, М.С. Розов та ін.). Такі моделі володіють 

високим ступенем узагальнення , але здебільшого мають не 

математичний, а суто логічний, концептуальний характер. 

 

 Окремі математичні моделі імітаційного типу. Вони спрямовані на опис 

конкретних історичних, політичних подій та явищ ( Л.І. Бородін, Ю. М. 

Павловський, Д. Медоуз, Дж. Форрестсер та ін.). Можливість 

застосування таких моделей, як правило, обмежена вузьким 

просторово-часовим інтервалом. Вони прив’язані до конкретної події і 

їх неможливо екстраполяризувати на доволі протяжні періоди часу  

(Петухов, 2015, с.4).  Саме тому, враховуючи розуміння 
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міжнародного конфлікту як специфічної соціальної системи 

політичного характеру, звернемо увагу на особливості застосування 

теорії хаосу до його вивчення з точки зору С. Манна. 

  Відповідно останній, усвідомлюючи, що природа запропонованого ним 

підходу міститься на межі політології, математики, соціології, та фізики, 

виокремлює наступні його принципи:  

   По-перше, теорія хаосу використовується під час вивчення 

комплексних динамічних систем, в яких наявна велика кількість компонентів, 

що постійно змінюються. На думку дисертанта, соціальна система, та 

міжнародний конфлікт зокрема, належать саме до таких систем. Більш того, 

розкриваючи даний аспект, автор вважає за необхідне наразі згадати й основи 

теорії політичних систем, закладені ще в середині ХХ ст. Д. Істоном, відомим 

американським дослідником. Так, за його твердженням, формування, 

консолідація, розповсюдження та контроль за дотриманням цінностей та 

правил, що обумовлюють сприйняття та поведінку елементів такої системи, є 

одним із ключових завдань будь-якої політичної системи. Підсилює дане 

розуміння загальної теорії політичних і соціальних систем, на думку автора, 

ще один міждисциплінарний концепт. Зокрема йдеться про теорію 

аутопоезису (самовідтворення) соціальних – і, відповідно, політичних – 

систем авторства Н. Лумана. Щоправда, підґрунтям для положень Лумана 

стали роботи чилійських біологів та філософів У. Матурани та Ф. Варели, 

котрі вперше й ввели в сучасний науковий дискурс згаданий концепт. Останні 

ж, в свою чергу, доводили, що живі організми як системи володіють 

«аутопоетичною організацією», котра обумовлює їхню життєздатність, що 

дозволяє їм створювати і відтворювати себе з наявних системних компонентів. 

  Свого часу Н. Луман, застосовуючи згадане вище розуміння до 

соціальних та політичних систем, змінює його наступним чином. Він говорить 

про оперативну замкнутість та інтерактивну відкритість як параметри 

соціальної системи. (Seidl, 2004, с. 3). Оперативна замкнутість аутопоетичної 

системи являє собою те, вся сукупність її процесів є процесами 
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самовідтворення, а тому здійснюються самою системою. Водночас 

інтерактивна відкритість такої системи, доводить те, що така аутопоетична 

система не є закритою, а весь час взаємодіє з власним середовищем. Проте – 

важливо – не дивлячись на наявність зворотного типу зв’язку між системою та 

середовищем, зовнішні чинники не здатні безпосередньо змінити самі 

алгоритми операцій системи. Відтак, навіть стверджуючи про адаптацію 

поведінки політичної чи соціальної системи до свого середовища, маємо на 

увазі наслідки її самовідтворення.  

  Модифікуючи концепт, запропонований У. Матураною та Ф. Варелою,  

Н. Луман  стверджує, що соціальні системи забезпечують своє відтворення 

завдяки мережам комунікації й психологічної інтеракції, базисом яких є 

свідомість індивідуальна і, відповідно, колективна (Seidl, 2004, с.5). Саме тому 

, на думку Н. Лумана, рушійними силами сукупності процесів аутопоетичної 

організації політичних систем є не матеріальні фізичні компоненти, а 

натомість смислові елементи. Подібне визначення, на переконання автора, 

ефективно корелює зі згаданим аргументом Д. Істона щодо ціннісного каркасу 

будь-якої політичної системи, так як відносини влади загалом, саме й походять 

зі здатності однієї сторони чинити вплив на поведінку іншої з метою 

задоволення власних потреб. А, відповідно, як утворення тих чи інших потреб, 

так і сприйняття разом з реакцією на взаємодію з іншими сторонами, наділені 

когнітивною основою.    

  Надалі ж С. Манн також застосовує висновки американського 

математика Е. Лоренца щодо того, що хаотичні системи виявляють суттєву 

чутливість до зміни в початкових умовах (Mann, 1992, с. 68). Саме тому навість 

незначна спершу зміна в будь-якому з висхідних параметрів конфлікту як 

різновиду соціальної системи поступово призводить до непропорційних 

масштабних відхилень у його динаміці. Таким чином, послуговуючись 

концептом аутопоезису, маємо можливість стверджувати, що система 

розпочинає відтворювати себе альтернативним чином по відношенню до 

початкових умов.   
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  Водночас характерним є те, що вектор та зміст такого роду 

самовідтворення дійсно ззовні мають випадковий характер, що й призводить 

до використання на сьогодні метафори хаосу для визначення ряду процесів, 

що розглядаються, в сучасному науковому дискурсі. Та потрібно зауважити, 

що, С. Манн робить наголос на існуванні неперіодичного порядку в таких 

системах. Власне, комплексна система, котра, здається, діє випадково, може 

по суті діяти за впорядкованими, однак одноразовими (нерекурентними) 

схемами. Характер же таких схем С. Манн та Д. Хендрік з колегами 

пропонують визначати за т.зв. «аттракторами» (у Д. Хендрік знаходимо 

визначення «соціальний атрактор») (Hendrick, 2009). Саме ж поняття 

аттрактора в даному разі варто розглядати як геометричні структури, котрі 

характеризують поведінку нелінійної динамічної системи в фазовому просторі 

з часом. Множину ж точок, що притягують систему до певного аттрактора, 

називають областю тяжіння (див. Рис.1.1.) (Леонов, 2001).  

 

 

Рис.1.1. Структура фазового простору соціальної системи з двома 
аттракторами А1 і А2 і відповідними їм областями тяжіння G1 і G2 (Петухов, 

2015, с. 11) 

  Такою областю тяжіння для аутопоетичних соціальних і політичних 

систем, згідно з Н. Луманом є  смислова взаємодія її елементів, що через 

процес комунікації визначає їх сприйняття та подальшу поведінку. Однак іншу 
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частину розуміння області тяжіння аттрактора політичної системи в контексті 

її динаміки знаходимо в теорії соціального конструктивізму.   

  Так, Н. Онаф стверджує, що творення – конструювання – соціальної й 

реальності політичної, разом з ідентичностями сторін здійснюється через 

дискурс (Onuf, 2012). Останній же є особливим різновидом соціальної 

практики, крізь яку сторони артикулюють свій досвід на основі власних 

когнітивних установок. Як бачимо, підхід Н. Онафа вельми ефективно 

поєднується з концептом аутопоетичних соціальних систем Н. Лумана в 

акценті на комунікативному та смисловому компонентах. Більш того, Н. Онаф 

зосереджує увагу на понятті соціальних правил та норм як когнітивно-

поведінкових установках (Onuf, 2013, с.20; Rothman, 2014). Останні 

створюються та постійно якісно видозмінюються в часі завдяки різновидам 

мовних актів, що застосовують актори в контексті створюваних ними 

наративів. У свою чергу,  наративи існують у загальній структурі дискурсу 

навколо певного об’єктного поля, яке стосується досвіду сторін.  Наративи з 

необхідністю відтворюють уявлення акторів про себе та інших сторін, 

являючи собою водночас прояв фільтрів сприйняття таких агентів, проте і 

вони – будучи соціальними конструктами –  піддаються зміні. При цьому Н. 

Онаф зазначає, що політичні цілі змінюються так само, як з плином часу 

трансформуються норми та правила, що детермінують поведінку агентів 

(Onuf, 2013, с. 21). Тож, на думку дослідника, процес конструювання дійсності 

відбувається невпинно і підлягає змінам. При цьому саме правила, як вважає 

Онаф, залишаються невід’ємним компонентом структури будь-якої політичної 

та соціальної системи, надаючи агентам взаємозв’язок між їх матеріальними 

умовами існування й комплексом цілей та потреб, що їм притаманні (Onuf, 

2013, с. 85-86). Сприймаються ж, змінюються чи ліквідуються ті чи інші 

правила шляхом практик агентів. До останніх же, як було зазначено, зокрема 

й належать дискурси як загальна сукупність досвіду сторін, яка артикулюється 

завдяки  тексту, а також наративи як специфічний різновид дискурсу, котрий 

має конкретну смислову основу сценарного типу  
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  Звертаючись знову до розуміння поняття соціального – чи, в даному разі, 

конфліктного – аттрактора, із врахуванням щойно зазначеного можемо 

твердити, що смислове поле наративів сторін можна розглядати в якості його 

області тяжіння. Таке згадане смислове поле, виражене в багаторазово 

повторюваних мовних актах, є основою для творення та зміни норм і правил, 

що обумовлюють подальшу поведінку агентів.   

  Особливо користуючись інструментарієм контент- та івент-аналізу 

політичного дискурсу, який транслюється через законодавчі акти, ЗМІ та інші 

джерела можна візуалізувати фазову динаміку соціальної системи на її 

смисловому тлі. Рис. 1. 2 представляє одну з можливих спроб візуалізувати 

контентну складову зовнішньополітичного дискурсу Російської Федерації 

(РФ) щодо України. 

 

Рис. 1.2. Приклад візуалізації смислової області тяжіння дискурсу РФ (Богуш, 2016, c.34). 

 

  Повертаючись до тези, висловленої  в межах теорії складності Д. 

Хендрік та колегами стосовно ролі дивних аттракторів конфлікту, наразі 

можемо розширити та доповнити її розуміння  ще одним аргументом О. 

Леонова. Так даний дослідник стверджує, що дивні аттрактори хаосу 

(«аттрактори Лоренца») можна сьогодні визначати як фрактали, так як вони 

природним чином виникають при вивченні динамічних систем. Тож, на думку 

О. Леонова, фрактали визначають структуру хаосу і їх можна вважати засобом 
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для опису форм хаосу та аналізу його структури і – що важливо – виявлення в 

ньому проявів порядку (Леонов, 2001). Останнє ж безпосередньо корелює зі 

згаданою попередньо позицією С. Манна стосовно наявності в хаотичних 

системах порядку.  

  Приймаючи до уваги вищенаведене, на думку автора, фрактали 

допомагають яскраво візуалізувати різного рівня соціальну динаміку 

конфлікту, оскільки вираховування певного неперіодичного порядку як 

основного принципу творення останньої і дозволяє управляти такими 

відкритими аутопоетичними соціальними системами з хаосом, прикладом 

яких і є міжнародний конфлікт. На думку автора, такі аттрактори конфлікту 

можуть бути вирахувані за допомогою вивчення дискурсивних практик сторін 

стосовно його об’єктно-суб’єктного поля.  

  Дана теза підтверджується також в роботах основоположника теорії 

хаосу в міжнародних відносинах С. Манна. Оскільки останній стверджує, що 

факт того, що існування  неперіодичного порядку передбачає здатність 

вирахувати та передбачити неперіодичні рухи системи у короткостроковій 

перспективі.  

  Як надалі зазначає С. Манн, будь-яка стабільність, котра спостерігається 

у політичних системах, є перехідною, тимчасовою, тобто метастабільністю 

(Mann, 1998). Оскільки в результаті вищезгаданої характерної для складних 

відкритих динамічних систем з хаосом динаміки, операційна та інтерактивна 

взаємодія системи неодмінно призведене її до критичного стану, після якого 

відбудеться «катастрофічний зсув» та чергове упорядкування, що на виході й 

призведе до встановлення чергової метастабільності. Подібне розуміння, на 

думку автора, надає основи стверджувати, що будь-якому конфлікту як 

різновиду політичної системи з хаосом притаманна метастабільність, що при 

слідуванні певному вектору самовідтворення в результаті зовнішніх та 

внутрішніх інтеракцій може сягнути критичного стану і через точку біфуркації 

перейти до нового упорядкування та встановлення чергової фази 

метастабільності (Рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Схема хаотичної динаміки соціально-політичної системи  
(за С. Манном). 

 

Фаза 1 – вихідна метастабільність 

Фаза 2 – збільшення дестабілізації 

Фаза 3 – рівень нестабільності є критичним. Відбувається перехід порогу 
стійкості системи. «Катастрофічний зсув». 

Фаза 4 – нове упорядкування шляхом руху до найсильнішого з близьких 
аттракторів 

Фаза 5 – поступове становлення та закріплення чергового стану 
метастабільності 

 

  Водночас, на переконання П. Нікульчєва, вивчення сценаріїв переходу 

системи до хаосу грає важливу роль на практиці, так як в деяких випадках 

«дозволяє передбачити можливість настання хаотичного режиму поведінки 

динамічної системи при зміні ключових (висхідних – авт.) параметрів». 

Аттрактор, як стверджує дослідник, є «інваріантною характеристикою 

системи, тобто зберігається під впливом будь-яких перетворень» (Никульчев, 
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2014). Проте автор вважає за потрібне здійснити конкретизацію останнього 

положення по відношенню до міжнародних конфліктів як соціальних систем. 

Соціальним аттрактором конфлікту в даному разі буде виступати комплекс зі 

смислів та емоцій його сторін, що артикульовані в їхніх відповідних дискурсах 

та специфічних наративах (Hendrick, 2009, c.28). Останні ж, виходячи із 

описаних вище характерних принципів теорії соціального конструктивізму, є 

соціальними конструктами.  

  До того ж, для покращення розуміння імплементації теорії хаосу в 

рамках науки про міжнародні відносини, С. Манн, описує параметр 

«самоорганізованої критичності» системи політичної, за якої комплексна 

система з елементами, які весь час змінюються, сама автоматично приходить 

до критичного стану, щоб після нового етапу впорядкування досягти нової 

метастабільності. Окрім того, даний дослідник стверджує про наявність у всіх 

акторів такої політичної системи з хаосом т.зв. «конфліктної енергії», тобто 

активної сили, яка сприяє видозміні статусу кво системи, в результаті 

призводячи до наступного критичного стану» (Mann, 1992, c. 64). У 

міжнародній системі ж, за переконанням С. Манна, такого роду енергія 

конфлікту походить від мотивів, ресурсності та цінностей відповідних акторів, 

будь то держави, релігійні чи політичні рухи, або ж індивіди. Останніх 

дослідник наділяє особливою роллю як основних носіїв такої конфліктної 

енергії. Відтак, ведучи мову про методи розвитку американської стратегічної 

думки, С. Манн рекомендує діяти на випередження й здійснювати управління 

відповідними політичними та соціальними системами, що попередньо 

необхідно ввести кризовий стан. Засобом досягнення зазначеного стану С. 

Манн вважає дезорганізацію  притаманних системі комплексу цінностей, а 

також соціальних норм, які регулюють поведінку конкретної системи. Даний 

дослідник навіть порівнює таке інформаційно-психологічне втручання з 

комп’ютерним вірусом (Mann, 1998).  

   Вирахувати ж поведінку системи в такому випадку можна за рахунок 

сукупності підходів математичного моделювання соціальних процесів. Так, 
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наприклад, А. Пєтухов, виокремлює в своїх роботах такі причин звернення 

саме до такого роду методів дослідження. Перш за все, вони здійснюють 

впорядкування ментальних моделей, котрими зазвичай послуговуються 

актори. По-друге, в них немає неточності і неоднозначності. По-третє, на 

відміну від природно-мовних виразів, математичний запис дає змогу 

оперувати на дуже високому рівні дедуктивної складності. І, зрештою, такі 

математичні моделі сприяють віднайденню спільних рішень для проблем, що 

здаються різнорідними на перший погляд (Петухов, 2015).  

  При цьому, на думку П. Пєтухова, при розробці і обґрунтуванні логіко-

математичних моделей нинішніх політичних процесів є «низка перешкод і 

труднощів, оскільки моделювання соціальної динаміки, що лежить в основі 

таких процесів, являє собою одне з найскладніших завдань сучасної науки» 

(Петухов, 2015, c. 5). При цьому автор погоджується, що математика тільки 

формально характеризує реальність, без урахування великої низки деталей, що 

в цілях побудови математичної моделі буди визнані незначними 

(Александров, Ахременко, 2009). Саме тому при здійсненні 

короткострокового прогнозування динаміки аутопоетичних соціальних 

систем з хаосом, таких як міжнародні конфлікти, потрібно використовувати як 

математичне моделювання, так і рядом якісних методів політичних 

досліджень, зокрема таких як критичний дискурс-аналіз. 

 

1.2. Стан наукової розробленості теми та джерельна база дослідження 

  До проблем конфліктів та їх впливу на становлення та розвиток 

особливостей свідомості залучених до них суб'єктів впродовж історії 

політичної та філософської думки зверталася низка дослідників, 

представників різнотипних наукових напрямків та підходів. Особливо 

потрібно відмітити Р. Дарендорфа, К.Волтца, Т.Шеллінга, М.Дойча, Л.Козера, 

Д.Зінгера, Р.Каплана, Р.Смолла Г.Перепелицю, О. Коппель, О. Пархомчук, 

Р.Арона, М.Капітоненка, Г.Зіммеля, Н.Макіавеллі, С. Андрущенко, 
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Д.Фрідмана, К.Маркса, Ф.Фукуяму, Л. Смолу, Т.Кузьо та інших. 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 недостатньо розробленою, особливо щодо вироблення 

підходів до оперування даними параметрами й інструментами з метою 

забезпечення інтересів сторін в конфліктній взаємодії.    

  Також у роботах згаданої когорти дослідників складно знайти 

систематизований та узагальнений змістовний елемент, що давав би змогу 

зрозуміти специфіку взаємодії у рамках міжнародного конфлікту та 

конфліктної свідомості у сучасних умовах. Зокрема із урахуванням таких 

наявних тенденцій як транснаціоналізація міжнародних відносин, поступовий 

перехід людської цивілізації до етапу інформаційного суспільства, 

глобалізацію часткову детериторіалізацію світової політики. 

  І в даному контексті потрібно згадати про базу для розуміння як природи 

когнітивних фреймів в контексті психології, теорії інформації, соціального 

конструктивізму, так і можливостей їх застосування в дискурсивних 

практиках соціальних агентів, котра була закладена в роботах Д. Шмуелі, М. 

Елліотта, С. Кауфман, Г. Почепцова, 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. 
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Красікової, В. Крисова, О. Лурії, Д. Місюрова, С. Поцелуєва, О. Васюти, Л. 

Гудкова, М. Маколі, та ін. Водночас основою для розуміння як природи 

когнітивних фреймів в контексті психології, соціального конструктивізму, 

теорії інформації, так і можливостей їх застосування в дискурсивних 

практиках політичних агентів, стали роботи С. Кауфман, Н. Онафа, Д. Шмуелі, 

М. Елліотта,  Г. Почепцова, С. Кобб, Ю. Сороки, Дж. Росмана, С. Кошута, П. 

Нарбі, О. Манойло, А. Вендта, К. Платта, , Є. Кожемякіна, А. Гусейнової, О. 

Лурії, І. Кобзар, Я. Косяк, А. Баровської, Д. Місюрова, Т. Красікової, О. 

Васюти, С. Поцелуєва, В. Крисова, Л. Гудкова, М. Маколі та інших.  

  В свою чергу, питання комунікативних процесів, їхнього впливу на 

свідомість людини досліджується представниками структуралізму (Ч. Пірс, 

Ф.де Соссюр, Ч. Моріс), постструктуралізму (Р. Барт, Ж. Дерріда), а також 

дискурсивного підходу (Л. Климанська, М. Козловець, О. Шейгал). 

Використання ж комунікативних технологій в контексті розгляду політичного 

простору, а також зокрема російсько-українського міждержавного конфлікту 

можна знайти в низці досліджень А. Балашева, С. Даниленка, Д. 

Ольшанського, Г. Почепцова, а також Ю. Шайгородського, Н. Бєлоусової, О. 

Запорожець, М. Ожевана, Є. Макаренко, М. Рижкова,А. Яковця, Ю. Ріпки, Б. 

Кост, Г. Піскорської, Н. Яковенко, М. Соботюк, Д. Стровського та ін.  

  Значну теоретичну  частину джерельної бази даної роботи становлять 

праці, присвячені дискурс-аналізу, ролі релігійного фактору в світовій 

політиці, а також політичній семіотиці авторства К. Воннер, А. Курановіч, Є. 

Кожемякіна, Н. Петро, С. Поцелуєва, В. Бочарова, К. Бобирєвої, К. Чумакової, 

В. Карасика, О. Шейгал, Г. Почепцова, О. Коппель, А. Легуцької, E. Вілсона 

та ін. При цьому автор також послуговувався концептуальними здобутками зі 

сфери когнітивного аналізу релігійного дискурсу Дж. Лакоффа, К. Холбрук, 

К. Ізума, Ч. Дебліка, Д. Фесслера, М. Якобоні та ін.   

  Звісно, в даному контексті, неможливо оминути також і дослідження, що 

відображають проблематику розуміння вимірів комунікації соціальних 

агентів, а також можливостей управління ними.  
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  Так, у свою чергу, всебічно описуючи такий інструмент державної та 

міжнародної політики, як «інженерія згоди», племінник З. Фрейда Е. Бернейс 

в своїх роботах стверджує, що саме ЗМІ допомогли свого часу відкрити доступ 

до суспільної свідомості, і кожна людина, таким чином, отримала можливість 

завдяки їм суттєво впливати на думки та поведінку як своїх співгромадян, так 

і іноземців (Бернейс, 2013). Сама ж інженерія згоди, на думку згаданого 

дослідника, покликана створити необхідні сприятливі умови для прийняття, 

реалізації та підтримки політичного рішення, що стосується будь-яких сфер 

життєдіяльності суспільства. Відповідно, серед компонентів, котрі сприяють 

«інженерії», тобто конструюванню, досягненню такої соціальної згоди, Е. 

Бернейс виділяє різного роду медійні, політичні та релігійні дискурси, що 

мають в своїй основі єдину смислову компоненту, відрізняючись лише 

характером інформаційно-психологічних технологій, що застосовуються в 

тому чи іншому випадку до індивідуальної та колективної свідомості.  

  На думку І, Бондаренко, соціально-комунікаційні технології (СКТ) 

спрямовані насамперед на організацію комунікаційного простору та часу, на 

формування постійного діалогу між суспільними інститутами, на створення 

комунікаційної зони комфорту для кожного суспільного індивіда, включаючи 

його інформаційно-психологічну безпеку. Оскільки комунікація як 

універсальний, загальнодоступний соціокультурний феномен включена в усі 

суспільні сфери, можемо стверджувати, що техніки СКТ стають неодмінними 

частинами кожної із сукупної системи соціальних технологій. Соціально-

комунікаційна технологія – це спеціалізована форма розвитку професійної 

комунікаційної діяльності, спрямована на інтеграцію (об’єднання, 

координацію) та відтворення (удосконалення, модернізацію) суспільства 

шляхом встановлення і підтримання соціального контакту (діалогу)/взаємодії 

соціально-комунікаційними продуктами (ресурсами) як виробничими 

результатами діяльності відповідних інститутів. (Бондаренко, 2014).  

  Водночас Г. Почепцов у своїх роботах досліджує проблематику 

інформаційних, віртуальний та смислових війн. Віртуальні війни, згідно з 
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твердженнями дослідника, можна визначити як захоплення віртуального 

простору противника. Протидія такому захопленню полягає або в створенні 

власного конкурентного продукту, або ж забороні чужого. На думку Г. 

Почепцова, забороняючи російські серіали, Україна пішла саме другим 

шляхом. 

  Відмінність же між віртуальною війною та інформаційною згаданий 

вище дослідник  вбачає у різному ступені залученості в такі процеси  

населення держави в якості об’єкта. Смислові війни, відповідно до такого 

розуміння,  належать до рівня гуманітарного конструктора, який просуває одні 

смисли і відсуває інші. І для того, щоб просунути свої смисли, він витрачає 

додаткові зусилля, надаючи їм потрібної привабливості. Одним із 

інструментів ведення смислових війн, згідно з думкою Г. Почепцова, є т.зв. 

«глибока мова». Даний термін описує сучасне розуміння ментальних структур 

у вигляді, наприклад, фреймів, які також є глибинними конструкціями і які 

сьогодні активно вивчаються в межах когнітивної психології (Почепцов, 

2016).  

  Виходячи з даних положень, доцільним наразі буде згадати й роботи В. 

Лінда,  котрий розглядає смислову/ віртуальну війну як «війну четвертого 

покоління» (Lind, 2004). Тобто, дослідник стверджує, що якщо погодитися 

саме з таким визначенням, то згаданий міждержавний конфлікт можна 

класифікувати за додатковими параметрами. А саме: як «війну культурного 

порядку», спрямовану на зміну ідентичності індивідуальної та колективної 

свідомості, шляхом впливу на останню (Почепцов, 2016).  

  У такому контексті інтерпретаційну владу як компонент інформаційної 

політики держави або іншого соціального актора автор пропонує розуміти як 

спроможність генерувати, впроваджувати та підтримувати в масовій – й 

зрештою індивідуальній – свідомості визначений набір смислів, що пояснює 

явища і процеси об’єктивної дійсності. А оскільки згадана спроможність 

використовується соціальними акторами задля досягнення ними власних 

інтересів за рахунок трансформації сприйняття та поведінки інших акторів, 
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вона є невід’ємним компонентом політичної взаємодії.  

  Особливо ж вона актуалізується на тлі еволюційної класифікації війн В. 

Лінда. Ключовим критерієм останньої є типологія засобів ведення війни, а 

також особливості прийнятої для них тактики. Саме тому, на думку В. Лінда, 

показником переходу від одного покоління війн до іншого є неспроможність 

– не дивлячись на значну відмінність в чисельності – армії «попереднього 

покоління» перемогти сили й засоби «нового покоління» (Lind, 2004; Lind, 

Nightengale, Schmitt,  et. al., 1989). Так, на відміну від т.зв. війн першого, 

другого та третього покоління, де домінували суто військові засоби, війни 

четвертого покоління характеризуються серед іншого втратою державної 

монополії на війну, кризою легітимності, а також війною культур.  Г. 

Почепцов розширює зазначений перелік елементів також за рахунок феномену 

постправди, що можна вважати безпосереднім проявом інтерпретаційної 

влади.  

  Чергове підтвердження вказаної тези можемо знайти і в працях Я. 

Берзінша. Описуючи природу російсько-українського міждержавного 

конфлікту, дослідник, окрім вже згаданих культурних війн, серед її параметрів 

визначає також перехід від традиційного поля битви до інформаційно-

психологічних операцій та війн (за) сприйняття (Berzinš, 2014, c.64). Більш 

того, Я. Берзінш стверджує, що в сучасному російському розумінні ведення 

війни головним полем битви є людська свідомість. Останнє ж, в свою чергу, 

додатково актуалізує значення інтерпретаційної влади в контексті сучасних 

міжнародних конфліктів, так як дозволяє говорити про можливість контролю 

за паттернами (від англ. pattern – схема) сприйняття та подальшої реакції 

цільової аудиторії на політичні явища й процеси. Тому що останні 

безпосередньо обумовлюються наборами смислів, котрі відповідна цільова 

аудиторія (ЦА) отримує та генерує. У свою чергу, О. Коппель та А. 

Гаспарян, аналізуючи політику балансування у політиці США на Близькому 

сході, окрему увагу звертають на особливості колективної пам’яті політичних 

акторів в цьому регіоні, що дозволяє, на думку даних дослідників, ряду з них 
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бути навіть більш перспективними союзниками Вашингтона, ніж Ізраїль та 

Саудівська Аравія  (Коппель, Гаспарян, 2016, 131). Що становить для нас 

черговий приклад актуалізації ролі національної свідомості та смислового 

поля в планування та реалізації зовнішньої політики держав.  

  Особливості семіотичного підходу до дослідження міжнародних 

політичних процесів, та зокрема смислових кодів в дискурсивних практиках в 

Україні здійснюється також завдяки працям А. Загородського, Г. Яворської, C. 

Стеценка, Д. Громакова, М. Куреченко, Д. Матвеєва, Н. Пільгук, А. 

Добродняка та ін.   

  Так, наприклад, у статті «Семіотична еволюція символів «війни» та 

«миру» в Україні: 2014-2016» А. Загородський зокрема наголошує на тому, що 

розмивання конотацій «війни» та «миру» засобами масової комунікації (ЗМК) 

протягом зазначених років не сприяло консолідації українського суспільства в 

умовах російсько-українського міждержавного конфлікту. Хоча остання, на 

думку А. Загородського, цілком можлива, якщо український уряд зможе в 

рамках своєї стратегічної комунікації представити ряд нових семіотичних 

кодів. комунікація уряду представить нову серію семіотичних символів. 

Оскільки, на думку дослідника, проблема розмитості в сприйнятті смислів 

«війни» та «миру» в Україні може бути вирішена завдяки розробці та 

підвищенню складності відповідних семіотичних кодів. Тому в своїй праці він 

наводить деякі авторські рекомендації щодо зміни таких кодів.  

 Водночас проблематика ролі релігійного дискурсу також характерно 

висвітлена працях О.В. Бобирєвої. Користуючись досягненнями наукового 

доробку відомого російського філолога та лінгвіста В.І. Карасіка (Карасик, 

1999, 2000, 2002), дослідниця виокремлює два  основних класи функцій 

релігійного дискурсу. Так до загальних було віднесено репрезентативну, 

комунікативну, апеляційну, експресивну (емотивну) та інформаційну функції 

(Бобырева, 2008, с. 164).  

  Однак з метою вивчення ролі релігійного дискурсу в світовій політиці в 

рамках даного дослідження, особливої уваги заслуговує другий клас функцій, 
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котрий виділяє О.В. Бобирєва. По-перше, до спеціальних функцій релігійного 

дискурсу увійшли ті, що регулюють базові принципи існування соціуму. 

Дослідниця називає їх відповідно проспекцією, інтроспекцією, інтерпретацією 

дійсності та магічною функцією. По-друге, до вказаної категорії увійшли 

функції релігійного дискурсу, котрі регулюють відносини між членами 

певного суспільства (релігійні диференціація, солідарність та орієнтація). І, 

по-третє, були окреслені функції, що регулюють внутрішнє світосприйняття 

(Бобырева, 2008, с. 164), котре відповідно, на думку автора, існує як на 

індивідуальному, груповому та надгруповому рівнях.    

  До питання релігійного дискурсу як явища, та властивостей його 

реалізації в Україні зокрема, звертався ряд українських дослідників, проте 

загалом через зосередження в межах своїх дисциплінарних рамок, їм не 

вдавалося – або вони не ставили собі за ціль – більш повно дослідити  цю 

тематику саме на міждисциплінарному рівні. Так Н. Приварська та Н. Одарчук 

в своїх роботах розкривають сутність релігійного дискурсу, виходячи із 

лінгвістичної парадигми, виокремлюючи водночас його цілі, жанрову 

специфіку та стратегії саме як комунікативні технології (Одарчук, Приварська, 

2008). Ю. Чернишова ж конкретизує визначення таких понять як релігійний 

стиль, текст, дискурс та мова задля використання у дослідженні саме 

релігійних текстів. При цьому Т. Шевченко рекомендує вивчати український 

релігійний дискурс лише як дискусію останнього десятиліття щодо проблеми 

сучасної історіографії історії Церкви в Україні (Шевченко, 2014). Тому автор 

підтримує думку І. Богачевської,  яка, вже приймаючи до уваги контекст 

ідейного поля постмодернізму та постструктуралізму, пропонує розуміти саме 

поняття дискурсу в як специфічну для конкретної культури й соціуму мовну 

реалізацію, що конструює певний “соціальний порядок” (Богачевська, 2016). 

Водночас згадана дослідниця знову ж таки, здебільшого використовує саме 

лінгвістичну парадигму при тлумаченні концепту релігійного дискурсу, який 

пропонує розуміти як релігійний текст в реальному спілкуванні.  

   Більш того, в контексті даної дисертації важливою є ідея, висловлена 
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свого часу В. Титаренко. Дослідниця наголошує, по-перше, на необхідності та 

ефективності звернення до дискурс-аналізу як методу дослідження соціальної 

взаємодії крізь призму дискурсивних практик; а, надалі доводить, що, так як 

релігійний дискурс домінує по відношенню до раціонального знання, відтак у 

сфері релігійної дискусії істинність того чи іншого явища чи процесу 

сприймається індивідами на групами не як відповідність дійсності, а натомість 

вищому, сакральному носію істинності (Титаренко, 2012). Останнє 

твердження, на переконання автора, є дуже важливим задля розуміння 

потенціалу релігійного дискурсу як інструменту соціальної самоорганізації та 

управління, зокрема щодо міжнародних конфліктів, так як тут маємо справу 

саме зі смисловим та інформаційно-психологічним виміром безпеки, що 

реалізується шляхом згаданого типу дискурсивних практик. Тому для цього та 

подібних йому досліджень необхідно врахувати також погляди Н. Савелюк, 

для якої специфіка релігійного дискурсу стала об’єктом психолінгвістичного 

дослідження. Варто відмітити й вагомість її доробку для розвитку української 

наукової думки в тому, що дослідниця вирізняє релігійний дискурс в якості 

сукупності соціальних за формою та релігійних за змістом мовленнєвих дій 

(Савелюк, 2015); таким чином, на переконання Н. Савелюк, через саме поняття  

«дискурс» наголошується на процесуальності, динамічності, принциповій 

відсутності завершеності в релігійній комунікації.   

  Звісно, одними з найближчих до цілей даної роботи можна вважати 

напрацювання дослідників, які торкаються сфери взаємодії релігійного 

дискурсу із суспільно-політичними явищами та процесами. До цієї когорти 

потрібно віднести, по-перше, ті наукові праці, в яких напряму йдеться про 

залучення ресурсності релігійного фактору до суспільно-політичного 

дискурсу, та, зокрема у формі кооперації з релігійними організаціями та 

артикуляції християнських цінностей і традицій. У свою чергу, О. Бортнікова 

досліджує характерні риси функціонування релігії в соціумі  саме в межах 

координат соціально-філософського та державно-управлінського дискурсу 

(Бортнікова, 2014). Варто звернути увагу, що автор також долучився до 
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розробки проблематики релігійного дискурсу, досліджуючи сутнісні 

параметри та функції останнього в рамках світової політики.    

  При цьому варто окремо звернути увагу на те, що в статті 

«Трансформація ролі релігійного фактору в контексті системної еволюції 

міжнародних відносин» О. Коппель наголошує на тому, що в людей наразі 

спостерігається зростання «недержавної свідомості», що, відповідно, 

призводить власне до рівнозначності державної та релігійної свідомості 

(Коппель, 2017, 70). А також водночас із цим – перетворенню релігії на 

феномен політичний, що стає все зростаючою тенденцією завдяки глобальним 

ЗМК.  

  Зрештою, в роботах Ю. Лавриш розкривається широкий спектр 

особливостей комунікаційного дискурсу між суспільством, владою та 

Церквою зокрема на тлі подій Євромайдану на початку військового 

протистояння на сході України (Лавриш, 2016). А, звертаючись напряму до 

контексту російсько-українського міждержавного конфлікту, М. Будейна та Л. 

Смола доводять, що саме на тлі інформаційної війни Російської Федерації (РФ) 

проти України, як населення, так і військовослужбовці останньої зазнають 

деструктивного інформаційно-психологічного впливу (Смола, Будейна, 2015), 

що додатково обумовлює значущість релігійного дискурсу з огляду на 

можливості виникнення та врегулювання соціально-політичних конфліктів та 

криз.   

  І, все ж таки, повертаючись, до історіографії аспекту саме російсько-

українського міждержавного конфлікту та методології його дослідження, 

маємо, перш за все, говорити про таке. Окремо в українському дискурсі в 

контексті тематики міжнародних конфліктів та російсько-українського 

міждержавного конфлікту зокрема стоять праці Г.Перепелиці «Воєнно-

політичний конфлікт: методологія дослідження та врегулювання», 

«Конфлікти в посткомуністичній Європі», «Генезис конфліктів на 

посткомуністичному просторі Європи», «Сприйняття Росії в Україні, Румунії 

та Республіці Молдова», «Асиметрія міжнародних відносин», «Проблема 
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стратегічного вибору місця України в архітектурі Євроатлантичної безпеки у 

довгостроковій перспективі», а також матеріали щорічника «Зовнішня 

політика України».   

  У рамках дисертаційної роботи «Воєнно-політичний конфлікт: 

методологія дослідження та врегулювання»  Г. Перепелицею виражена 

комплексна авторська політична концепція воєнно-політичного конфлікту, 

базована на використанні як політологічних, так і соціально-філософських та 

суто соціологічних параметрів, що значно розширило поле пошуку 

методології даного дослідження.  

  А у своїй монографії «Україна – Росія: війна в умовах співіснування», 

котра являє собою одну із провідних наукових праць щодо ґенези та 

особливостей динаміки російсько-українського міждержавного конфлікту,  Г. 

Перепелиця вказує на необхідності застосування Україною оборонної 

асиметричної стратегії, перетворюючи російсько-український міждержавний 

конфлікт на рушійну силу власного розвитку (Перепелиця, 2015, 866). 

Ключовим у контексті вироблення такої асиметричної оборонної стратегії є 

необхідність перемоги у «війні ідентичностей», що носить суто ментальний 

характер. Так, відповідно, міф про «малоросійськість», «буферну зону» та 

«братній народ» мають бути подолані, на думку дослідника, аби дати змогу 

українській національній ідеї та ідентичності згенерувати поштовх для відсічі 

російській агресії у військовому та інформаційно-психологічному сегменті.  

  В той де час в роботі «Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – на 

початку ХХІ ст.: Причини і наслідки» М. Дорошко аналізує російські стратегії 

впровадження реалізації хронологічної війни або ж війни за історію.  Зокрема 

він зазначає, що «тисячолітній конфронтаційний спадок підказує, що в умовах 

гібридної війни сильніші позиції тієї сторони, яка здатна нав’язати суспільству 

власне тлумачення історії, тобто змінити ключові акценти в сторичній пам’яті 

й базованій на ній національній пам’яті а також проектувати власні 

трактування і інформаційний простір супротивника» (Дорошко, 2018, 115).  

  При цьому, наголошуючи на тому, що «український світ» – органічна 
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частина Європи і з російської соціокультурною системою в неї цілковито 

відмінні цивілізаційні засади. Однак, цитуючи позицію Л. Шевцової, М. 

Дорошко в рамках згаданої роботи погоджується з тим, що Україна потрібна 

РФ для легітимації російського православ’я та рос державності як такої, 

інакше в російському історичному метанаративі необхідно буде вести відлік 

від Московії 12 ст., а це вже створює «зовсім інших бекграунд» як для 

національної, так і для зовнішньої політики держави (Дорошко, 2018, 113). 

Відтак, як стверджує М. Дорошко, пошуки «прийнятної версії історії» у 

вигляді спроби здійснення акценту на ролі Новгорода та Старої Ладоги 

(замість Києва) в становленні Київської Русі стали одним із прикладів 

реалізації неоімперської політики пам’яті РФ. Серед іншого до неї можна 

віднести створення наративу про «втрату» історичних територій, а також 

боротьбу за власне російську історію. В останньому випадку зокрема 

наводиться яскравий приклад «Комісії з протидії фальсифікації історії Росії», 

створеної в травні 2009 р. Саме останню дослідник називає «інформаційним 

знаряддям гібридної війни проти України», до функціоналу котрої входить 

розроблення змісту шкільних підручників з історії, а  також просування 

модусу про «нібито» спільність історичних коренів часів Київської Русі чи 

належності до «одного народу». Нарешті, у згаданому дослідженні М. 

Дорошка вельми детально здійснено аналіз самої появи теза з боку 

представників вищої політичної влади РФ про Україну як неприродне 

державне утворення, з чим пов’язується саме Бухарестський саміт НАТО 2-4 

квітня 2008 р. В межах засідання Ради НАТО - Росія 4 квітня 2008 р. президент 

РФ В. Путін висловив думку про Україну як штучне створення, маніпулюючи 

історичним та соціологічними фактами (Дорошко, 2018, 115). Підводячи 

підсумок власного дослідження М. Дорошко при цьому висловлює думку, що 

РФ необхідно більше перейматися власної національною безпекою саме через 

потенціальну силу українського фактору на її соціокультурну та відповідно 

політичну стабільність.  

  При цьому, якщо ми знову звернемося до аспектів ролі комунікативних 
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технологій в межах міждержавних конфліктів, і власне російсько-

українського, то, звісно, маємо згадати те, що С. Даниленко у статті 

«Ментально-культурні та політичні наслідки інформаційної агресії Росії проти 

України і шляхи її подолання» характеризує ряд ментально-культурних 

наслідків впливу російських дискурсивних практик на стан української 

національної свідомості. Звертаючи зокрема увагу на тому, що використання 

РФ медіафактору покликане саме на руйнування української соціально-

політичної та культурної системи, а також вказує на причини та можливі кроки 

для подолання негативних наслідків російських дій в інформаційній сфері 

(Даниленко, 2015).  

  А разом же з М. Соботюк в контексті статті «Мультимедійна платформа 

іномовлення» як інструмент протидії інформаційним зовнішнім впливом» С. 

Даниленко стверджує, що зі сторони держав ЗМК являють собою основні 

канали для розповсюдження інформації, котра має на меті задоволення їх 

відповідних інтересів у культурній, економічній, соціальній та, звісно, 

економічній цілях. Саме з цією метою дослідники здійснили вивчення 

різнотипних інструментів, виокремивши однак з метою згаданого дослідження 

саме власне іномовлення. Аби продемонструвати специфіку побудови, 

збереження та розповсюдження інформаційних повідомлень на свідомість 

відповідних цільових аудиторій через Державне підприємство 

«Мультимедійна платформа іномовлення України». Характерним є зроблені 

С. Даниленко та М. Соботюк акценти та враховані умови російсько-

українського міждержавного конфлікту та специфіка можливостей і задач 

українського іномовлення на цьому тлі (Даниленко, Соботюк, 2017).  

  А книга ж Тараса Кузьо «Війна Путіна проти України» являє собою ще 

одну яскраву спробу різнобічного аналізу причини виникнення російсько-

українського міждержавного конфлікту, ключових векторів його динаміки, та 

можливих наслідків. Зокрема в згаданому дослідженні Т. Кузьо детально 

описує т.зв. «тиху» російську окупацію Криму та Донбасу що розпочалася 

задовго до військового вторгнення 2014 року і мала місце саме в когнітивній 
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сфері (Kuzio, 2017).   

  Також у «Війні Путіна проти України» авторства Т. Кузьо досліджено 

шовіністичний характер радянського і, відповідно, російського націоналізму, 

починаючи з часів Сталіна та його трансформація в магістральний напрям 

політичного дискурсу сучасної РФ. Характерним є також і те, що даний 

дослідник вказує на непослідовність і суперечливий характер російського 

націоналізму, який, за його словами, поєднує елементи православ'я, 

комунізму, фашизму і нацизму (Kuzio, 2017). Так само, на думку дослідника, 

в той час як російські націоналісти розглядають українців як "братні народи", 

чи водночас навіть як "бандерофашистів", вони водночас все ж заперечують 

їхнє право на незалежність, що визначає певну парадоксальність сюжетних 

ліній російського політичного, медійного та інших типів дискурсів.   

  А у своїй статті «Гібридна агресія та громадянський спротив у Харкові 

2014р.: уроки першої фази російсько-української війни» І. Рущенко доводить 

вагомість спротиву зі сторони активістів, громадянського суспільства та 

неурядових організацій, що мають змогу ефективно протистояти підривним 

кампаніям, зокрема т.зв. “російській весні” (Рущенко, 2016).   

  У статті ж «Підривні соціальні технології у структурі гібридної війни» І. 

Рущенко, аналізуючи події російсько-українського конфлікту 2014-2015 рр., 

надає авторське визначення феномену підривних соціальних технологій 

(ПСТ). Під ними даний дослідник пропонує розуміти специфічний різновид 

соціальних технологій, особливість котрих полягає у тому, що на території 

театру воєнних дій використовується тактика «керованого хаосу», 

здійснюються масові антиурядові акції, використовуючи тезу стосонов 

реалізації демократичних прав громадян (Рущенко, 2015). Однак І. Рущенко 

водночас вказує на слабкі місця ПСТ і наголошує на тому, що такі технології 

можуть бути подолані, якщо будуть вчасно застосовані засоби ранньої 

діагностики, а також відбуватиметься координація зусиль державних 

інституцій та патріотичних кіл. Характерним також є  те, що в рамках згаданої 

роботи І. Рущенко рекомендує широко «залучати спеціалістів соціально-
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гуманітарного профілю для розв’язання проблем національної безпеки» 

(Рущенко, 2015).  

  При цьому, на думку В. Ткаченка, складність у вирішенні російсько-

українського міждержавного конфлікту для Києва полягає ще й у тому, що 

Україні необхідно «обстоювати свої позиції, не допускаючи компромісів за 

рахунок своїх корінних інтересів», водночас забезпечуючи те, щоб 

домовленості по врегулюванню були прийнятні як для Заходу, так і для РФ 

(Ткаченко, 2016, 79). Критично важливим є те, що дослідник в даній роботі 

наголошує на тому, що використання такого принципу Україні не уникнути, 

саме тому він рекомендує радикально налаштованим верствам українського 

населення зважати на те, що альтернативою безкомпромісності в даному 

випадку буде «буде лише подальша конфронтація з Росією, якої Захід не 

бажає, задля обстоювання принципів, які Захід не готовий захищати» 

(Ткаченко, 2016, 79).  

  У статті «Сучасний зміст інформаційних операцій проти України» В. 

Ліпкан надає авторське визначення інформаційної війни. Зокрема він 

стверджує, що остання не є обмеженою у просторово–часовому форматі, 

оскільки має на меті встановлення «керованого примусового алгоритму 

управління через застування засобів інформаційної війни» (Ліпкан, 2011).  

  А у рамках же статті «Силовий фактор в міжнародних відносинах: 

парадигми, теорії, концепції» М. Капітоненко наводить авторську 

інтерпретацію підходів в дослідженнях силового фактора в міжнародній 

політиці, а також зокрема формулює ключові елементи поняття «сила» в 

світовій політиці (Капітоненко, 2006).  

  При цьому стаття М. Капітоненка «М'яка сила у сучасній світовій 

політиці: теоретичні аспекти» забезпечує розуміння того, що використання 

інструментарію м’якої сили, напряму залежить від контексту. Саме тому, га 

думку дослідника, розповсюджуючи власні цінності та ідеї, держава повинна 

спершу забезпечити максимально сприятливе для цього середовище 

(Капітоненко, 2010).   
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  У статті ж «Позиціювання України в сучасному міжнародному 

середовищі» М. Капітоненко представляє комплекс протиріч, викликів та 

одночасних можливостей для реалізації національних інтересів України на 

міжнародній арені, з урахуванням ідейних настроїв та прагнень, наявних як 

зокрема у західних партнерів Києва, так і в Москві (Капітоненко, 2013). 

  Окремим сегментом джерельно-документальної бази даного 

дослідження  також став ряд законів та законопроектів РФ та України, що 

регулюють низку сфер життєдіяльності даних держав. Такі, як, наприклад: 

1. Указ Президента України № 555/2015 «Про Воєнну доктрину 

України» від 24.09.2015 р.; 

2. Указ Президента України № 287/2015 «Про Стратегію національної 

безпеки України» від 26.05.2015 р.; 

3. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» № 987-

ХІІ від 23.04.1991 р.; 

4. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 2 

липня 2010 р.; 

5. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Від 1 

січня 2015 р.; 

6. Стратегія національної безпеки України від 26 травня 2015 р.;  

7. Конституція України;  

8. Конституція Російської Федерації;  

9. Федеральний Закон Російської Федерації «Про свободу совісті та 

релігійні об’єднання» від 26 вересня 1997 р 

10. 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.; 

11. Військовий стандарт Міністерства оборони України 2014 р. 01.004.004 

– «Воєнна політика, безпека та стратегічне планування»; 
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12. Концепція зовнішньої політики РФ від 2013 р.;  

13. Статут Організації Об'єднаних Націй.  

  Також 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).  

 

Висновки до розділу 1 

 Підсумовуючи вищенаведене, можна прийти до наступних висновків 

щодо ключових рис теоретичної основи даного дослідження.   

  По-перше, 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. По-друге, згадане усвідомлення, в свою чергу, є 

елементом конфліктної свідомості, яка є невід'ємною структурною ланкою 

будь-якого конфлікту, зокрема міжнародного характеру. 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. По-третє, 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, по-

четверте, її належним чином можна використовувати задля впливу на 
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динаміку соціальної взаємодії, що становить собою власне міжнародний 

конфлікт. До того ж, вже особливість  матеріального вираження об’єкту 

згаданого конфлікту (територія) дає змогу стверджувати про порівняну 

легкість та ефективність дії конфліктної свідомості  на акторів. Зокрема у 

контексті створення, подолання, підсилення чи нівелювання, актуалізації та 

синхронізації оцінок щодо рішень, які приймаються, та дій, до яких вдаються 

актори. Тож конфліктну свідомість можна розглядати в якості справжнього та 

дієвого інструменту впливу на перебіг міжнародних відносин. І вираження 

цьому можна знайти у низці сьогоднішніх міжнародних територіальних 

конфліктів у будь-якому регіоні світу, починаючи від Східної Азії, закінчуючи 

конфліктом між Україною та Російською Федерацією.   

  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 

навість незначна спершу смислова зміна в будь-якому з висхідних параметрів 

конфлікту як виду аутопоетичної соціальної системи зрештою призводить до 

низки масштабних непропорційних відхилень в його динаміці. Тобто, 

імплементуючи концепт аутопоезису, є можливість стверджувати, що система 

за таких умов починає відтворюватися альтернативним чином відносно 

початкових параметрів, постійно використовуючи ресурси власного 

смислового виміру.   

  Міжнародний конфлікт як соціальна та політична система репродукує 

себе через мережі комунікації й 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 можна вважати його 

областю тяжіння. Через вираження у багаторазово повторюваних мовних 
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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.  

  Тож, окресливши широке поле останніх досліджень та публікацій з теми 

дослідження, можемо зазначити наступне. Незважаючи на вельми 

розроблений теоретичний базис вказаної проблематики, в українській науці 

наразі бракує консолідованого визначення терміну смислового виміру 

міждержавного конфлікту та його ключових параметрів, що є дуже 

актуальними для винайдення інформаційно-психологічних та політичних 

аспектів врегулювання російсько-українського міждержавного конфлікту. 
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РОЗДІЛ 2.  

КЛЮЧОВІ ПАРАМЕТРИ КОНЦЕПТУ СМИСЛОВОГО ВИМІРУ 

МІЖДЕРЖАВНОГО КОНФЛІКТУ 

 

2.1 . Сутнісна основа поняття смислового виміру міждержавного 

конфлікту 

  Як відомо, міждержавний конфлікт являє собою форму соціальної 

взаємодії. Дане поняття також можна розуміти як динамічне явище, ситуацію, 

за якої відповідні учасники відносин, об’єднані одним і тим самим об’єктом, 

усвідомлюють несумісність їхніх інтересів стосовно нього та діють з 

урахуванням такого усвідомлення (Капітоненко, 2009). Виходячи з цього, 

розуміємо, що будь-яка подібна взаємодія а-пріорно впливає на сприйняття, 

думки та поведінку індивідів та груп як її безпосередніх учасників, маючи 

потенціал до їх різнопланової модифікації. Так із згаданого вище визначення 

прослідковується те, що власне динаміка міжнародного конфлікту змінюється 

залежно від специфічного усвідомлення сторін. У свою чергу, подібне 

усвідомлення в основі своїй містить цінності та інтереси, які є іманентними 

для сутності певного актора, тобто його ідентичності. Останнє поняття ж 

розглядаємо як особливий вид ментального конструкту, що має багаторівневу 

структурою, котра знаходить відображення на індивідуальному, груповому та 

національному (міжгруповому й надгруповому) рівнях, а також гарантує 

внутрішню солідарність із прийнятими стандартами та ідеалами суб'єкта, 

дозволяє співвідносити його здібності із об’єктивними можливостями, втілити 

власну індивідуальність та одночасно відчути інтегрованість із оточуючим 

середовищем, в котрому він існує (Логинов, 2009).  

  На цьому тлі, ведучи мову про сутність актора та вплив останньої на 

характер інтеракцій, до яких він залучається, варто згадувати також і нині вже 

класичних авторів із історії політичної думки, наприклад, , Фукідіда, Сунь 

Цзи, Н. Макіавелл, Т. Гоббса та ін.  Вони вбачали ключові причини конфліктів 

у слабостях та неповноцінності людської душі й розуму, звинувачуючи їхнє 
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вічне бажання мати більше влади та матеріальних ресурсів, а також у страху 

та агресії як рушійних силах поведінки. Останні з наведених особливостей 

саме і виділялися Фукідідом як першопричини міжусобиць і війн між 

державами та державними утвореннями (Sedelmeier, 2004).   

  Наразі ж, взявши до уваги те, що природа людини має свої характерні 

особливості, котрі призводять до зовнішніх дій, потрібно дослідити дане 

явище з іншої сторони. А саме, якщо розглядати соціального актора в якості 

системи, яка взаємодіє із середовищем, що її оточує, то можна прийти до 

наступного роду розуміння. Отримуючи імпульс зі сторони середовища, 

система отримує певний набір інформації, що потім ідентифікується та 

переробляється в її межах з урахуванням внутрішніх оціночних орієнтирів, 

установок та параметрів (Кули, 1996, 83); в результаті чого завдяки сприйнятій 

інформації продукується певне рішення, що згодом втілюється  на виході у 

вигляді зовнішньої взаємодії. Саме тому, на думку автора, можемо 

стверджувати про наявність сталого типу взаємодії між системою і її 

середовищем, під час якої вони зазнають визначених змін. Характер 

трансформацій в кожному з випадків напряму залежить від якісних і 

кількісних показників гнучкості, стійкості та адаптивності як системи, так і 

середовища. Надалі перенесемо вищенаведені спостереження на кейс 

взаємовпливу війни та ідентичності з метою досягнення цілей даного 

дослідження. 

  Перш за все, варто згадати структурні особливості, які можна виділити 

у будь-якому міжнародному конфлікті. Зазвичай серед його елементів 

виділяють: конфліктуючі сторони, об’єкт конфлікту, а також відносини між 

сторонами. Останній за згаданих компонентів складається з таких аспектів, як 

конфліктне мислення, т.зв. «образ ворога», а також широкого ряду 

ментального протистояння, котрі й формують конфліктну свідомість. У межах 

даного дослідження конфліктну свідомість розуміємо як особливий стан 

суспільної свідомості, що передбачає реалізацію сторонами власних 

розбіжностей, антагоністичних протиріч у намірах, принципах, цінностях, 
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цілях, інтересах та потребах, відносних перевагах та недоліках (Berzonsky, 

2011, 15). Тобто, наявність такого стану усвідомлення зрештою переходить у 

відповідну специфічну поведінкову мотивацію, а згодом активність як таку 

(Bhabha, 1990, 37). Відтак, сторони певного міжнародного конфлікту 

здобувають інструментарій для утвердження себе як сутностей, що мають 

власні унікальні риси, в результаті створюючи відчуття їхньої ідентичності. 

Причина цього полягає в тому, що коли агент має справу з усвідомленим 

ризиком втрати своєї іманентної частини,  котра попередньо могла бути 

забута, недооцінена або ж ігнорована, то він використовуватиме всі доступні 

засоби та ресурси задля її захисту. Таким чином, відновлюючи та посилюючи 

її роль та місце в системі цінностей та пріоритетів за умови усвідомлення того, 

що такі елементи, які піддаються ризику втрати становитимуть надалі 

важливість для функціонування та життєдіяльності самого актора.  

  Враховуючи вищевказане, варто погодитися  із думками Л. Козера, Дж. 

Сорела, К. Маркса та ін., які стверджували те, що функція війни (як крайнього 

антагоністичного прояву конфлікту) полягає в консолідації як індивідуальної, 

так і групової ідентичностей. Із марксистської точки зору єдиним засобом 

збереження для класу власної ідентичність є постійне протистояння із іншими, 

так як тільки таким шляхом можна гарантувати відчуття власної цінності та 

належності. Стверджувалося, що класи власне і з'являлися завдяки конфліктам 

та війнам. Застосовуючи дане спостереження до більш широкого рівня 

соціальних та міжнародних відносин, можемо зробити припущення, що 

держави також багато в чому створювалися саме під впливом воєн (Хабермас, 

2000, 89). Тобто, актори дійсно можуть мати схожі чи навіть однакові погляди, 

але спільність чи, навпаки, виключність їх інтересів усвідомлюється тільки 

через багаторівневі конфлікти.  

 У цьому контексті можна сказати, що міжнародний конфлікт забезпечує 

яскраве розмежування між усвідомленням таких уявлень як «я», «вони», «ми», 

«наше» тощо. Подібно й між сприйняттям приналежності до близьких 

суб’єктам груп, та т.зв. «чужих», інших, зовнішніх груп. В результаті 
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міждержавний конфлікт як різновид соціальної взаємодії створює нефіксовані 

правила поведінки акторів, що дозволяє нам говори про нього як про 

конструктивний інструмент та феномен. І такий специфічний інструмент дає 

можливість вносити зміни чи консолідувати світобачення акторів, призводячи 

до трансформації їх уявлень про свою ідентичність. Коли ж ми ведемо мову 

про «самість» на державному, національному рівні, маємо на увазі 

ідентичність, зокрема групову, колективну. Коли ж остання є невизначеною 

або суттєво пригніченою, то присутній постійний ризик для існування нації чи 

держави як такої. Саме з цієї причини це ще починаючи з часів Арістотеля та 

Цицерона людська думка прийшла до розуміння того, що у будь-якого 

оптимально функціонуючого соціального  та політичного агента неодмінно 

має бути наявним усвідомлення певних базових принципів, що забезпечують 

засади функціонування групи та  власне самих відносин з приводу влади.   

  Тим не менше, в рамках соціально-психологічного підходу згадане 

явище колективної ідентичності є похідним від індивідуальної. Це 

аргументується тим, що спільність, по-перше, природно відчувається самим 

індивідом шляхом створення ціннісних кодів і наступним наділенням ними 

групи. Через це й відповідно до комунікаційного підходу взаємодія з 

«Іншими» є невід’ємною частиною процесу творення ідентичності. Свого часу 

Е. Дюркгейм зазначав, що сприйняття власної сутності, т.зв. «ідентичність», 

утворюється, формується та укріплюється шляхом внутрішньогрупової та 

зовнішньогрупової взаємодії. В рамках такого тлумачення ідентичності 

з’являється новий інструмент – колективна ідентичність в якості особливого 

різновиду індивідуальної.  

  Відтак, використовуючи порівняно радикальні зовнішні джерела задля 

досягнення усвідомлення колективної або індивідуальної ідентичності, 

відбувається застосування «негативної ідентифікації» (Becker, 1961, 39). 

Остання розуміється як явище того, що певний актор визначає себе та свої 

цінності через конфронтаційну взаємодію із оточуючим світом.   

  Враховуючи  вищевказане, війна ж, будучи особливою та радикально 
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різкою формою соціального конфлікту є виключно трансакцією на рівні 

різнопланових соціальних груп і спільнот, інтереси та сутнісні характеристики 

котрих відрізняються одне від одного і не можуть бути узгоджені зусиллями 

акторів на спільній основі. Явище антагонізму в даному разі забезпечує 

розуміння однієї із форм протистояння, якому властива різка, непримиренна 

боротьбою сил, тенденцій і дій протягом війни. Воно також детермінує 

протиріччя, які не можуть бути вирішені в межах тих процесів, в яких вони 

виникли. Тому виникає потреба у пошуку нових шляхів та основ 

врегулювання. 

  Саме тому війна як найрадикальніший засіб і прояв соціальних і, серед 

іншого, особистісних змін, може по-справжньому вважатися одним з найбільш 

ефективних інструментів побудови, утвердження, формування і 

безпосереднього впливу на параметр ідентичності. Однак, оскільки науковий 

підхід передбачає відхід від емоційно-забарвленого і звуженого сприйняття 

даного феномену, до розглянемо ключові функції війни в контексті її 

унікальної здатності підтримувати динаміку як суспільного, так й 

індивідуального буття. І, перш за все, звертає на себе увагу структурна 

функція. Конфлікт сприяє визначенню інтересів сторін, їх диференціацію та 

реалізацію суперечності таких інтересів. По-друге, у той час як сторони 

зустрічаються в безпосередньому протистоянні, з'ясовуються межі й форми 

заходів захисту їхніх цінностей та інтересів. Врешті,  здійснюється постійна 

перевірка сторонами власної конкурентоспроможності,  а також своїх 

здобутків і втрат, підтверджується чи спростовується ефективність обраних 

стратегій та засобів боротьби. По-третє, на стадії свого завершення війна 

ініціює розробку нових принципів інтеракції між сторонами, а такий процес, 

регулярно повторюючись, підвищує рівень організації у межах системи 

відносин між ними (Козер, 2000).  

   Окрім того, не дивлячись на фактичні масштаби руйнувань та можливих 

втрат, що може завдати міждержавний конфлікт, вже саме його оціночне 

очікування може вплинути на сприйняття та поведінку суб'єкта. Причина в 
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тому, що наведене очікування, тобто образ катастрофи, з якою є можливість 

зіткнутися, саме і впливає на почуття безпеки, акцентуючи сприйняття свого 

«я». Попереджуючи таким чином щодо можливого збитку, що може бути 

завдано (Калинин, 2013 30). У зазначеному можна виокремити знайти 

попереджуючу роль міждержавного конфлікту, оскільки останній може стати 

т.зв. «ultima ratio» дій сторін, крайнім аргументом у їх відносинах. Відтак, 

сторони визначають власні можливості та межі, що в потім дає їх можливість 

розраховувати свої шанси на наступних етапах інтеракцій. Крім того, 

міждержавний конфлікт може забезпечувати навіть свого роду інноваційну 

функцію. Останнє пов'язано з можливістю сторін генерувати ідеї стосовно 

шляхів досягнення перемоги у конфлікті або хоча б його відносного 

врегулювати. Даний пошук вирішення кризи в основі своїй базується на 

сприйнятті власної сили, як і могутності та небезпеки, що сприймається від 

ворога.   

  Саме наразі варто ще раз звернути увагу на вагомість дискурсивних 

практик у цьому контексті, актуалізуючи роль мовних актів, котрі Н. Онаф 

розглядає як основу соціальних норм та правил, базової частини зазначений 

соціальних практик (Рис 2.1.). Оскільки останні, як зазначає дослідник, саме й 

формуються завдяки неодноразовому повторенню, закріпленню, та визнанню 

мовних актів. Серед них Онаф виокремлює три типи:   

1. Норми-інструкції (висловлювання в формі «Цим я заявляю...»; 

2.Норми-накази або норми-директиви (висловлювання в формі «Цим я 

вимагаю…»; 

3. Норми-зобов’язання (висловлювання в формі «Цим я обіцяю…» (Onuf, 

2014, с. 4). 

 



72 

 

 

 

Рис 2.1. Соціальні норми та правила: типи і прояви  

(за Н. Онафом) 

 

  Відповідно, з огляду на вищезазначений механізм формування 

дискурсів, та з метою експлікації поняття смислового виміру міждержавного 

конфлікту, по-перше, наразі варто звернути нашу увагу власне на поняття 

символу та особливостей семіотичного підходу до дослідження соціально-

політичних відносин. На цьому тлі цілком закономірним буде згадати ключові 

концепти американського дослідника Ч.С. Пірса, одного з основоположників 

семіотики як науки про знаки й символи та взаємодію їх відповідних систем. 

І, перш за все, потрібно зазначити, що поглядам Ч. Пірса притаманний 

характерний пансеміотизм, тобто даний дослідник включав в сферу вивчення 

семіотики власне весь Всесвіт (Пирс, 2001).  

  По-друге, Ч. С. Пірс розробляв свою теорію знаків в рамках заснованої 

ним філософської концепції прагматизму. Розвиваючи погляди Платона щодо 

того, що спосіб існування будь-якого матеріального об'єкта визначається його 

ідеальною стороною, що матерія необхідна природі для того, щоб можна було 
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в часі зберігати і транслювати ідеальний компонент, властивий кожному 

матеріальному об'єкту, Ч. Пірс, відповідно, розглядав і людину виключно як 

суб'єкта пізнання та сукупність знаків, знакових кодів та текстів (сукупності 

кодів).  

  По-третє, на думку Ч. Пірса, основним компонентом знаку є саме його 

інтерпретанта. І причиною такого підходу є те, що інтепрептанта, згідно з 

положеннями семіотики, встановлює те, в якому відношенні одна річ заміщає 

(позначає) іншу. Інтерпретанта з'єднує модель і об'єкт мисленнєвого 

моделювання в єдине ціле. Оскільки в будь-якому матеріальному об'єкті є 

матеріальний і ідеальний компонент, а сприйняття його залежить від людини, 

яка включає кожне нове розуміння даного об'єкта в контекст вже наявного у 

неї, постійно збагачуючи останній, то всякий матеріальний об'єкт може стати 

знаком (моделлю). Останнім, згідно з Ч. Пірсом, є й думка, що відображає 

ситуації і об'єкти, а, оскільки сутністю людини, на переконання вказаного 

дослідника, є її здатність мислити, людина – теж знак. Як знак, людина 

синтезована в знакові процеси і так само залежить від знаків, що існували до 

неї, відповідно, як і останні безпосередньо залежать від людини, її подальшого 

сприйняття та інтерпретації. Тим самим формуючи стійке відношення 

екзистенційного взаємозв’язку (Пирс, 2001).  

  У свою чергу, розвиваючи ідеї Ч. Пірса, німецький математик і логік Г. 

Фреге запропонував власну трискладову логічну модель функціонування 

знаку. Г. Фреге актуалізує саме вагу суб'єктивне уявлення про денотат знаку, 

представлене в свідомості суб'єкта знакової взаємодії. У логіці це уявлення 

називають концептом, а в лінгвістиці - поняттям. Саме тому в теорії значення 

імен Г. Фреге значенням (предметним значенням, денотатом) певного імені 

(знаку) називають позначення. Під смислом же імені (знаку) даний дослідник 

пропонує вбачати концепт його денотату, тобто зміст концепту, що 

засвоюється в процесі його розуміння.  

  Починаючи ж з другої половини ХХ ст. Ю. Лотман, засновник 

московсько-тартуської семіотичної школи, звертається до масштабної 
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проблематики семіосфери.  В останній же текст виступає як смислотворчий 

інструмент. Відповідно, Ю. Лотманом семіосфера трактується як складна 

ієрархія семіотичних просторів або як відносини «центр-периферія» 

культурного універсуму, оскільки через систему подібних уявлень можуть 

бути осмислені і типологія культур, і міжкультурний діалог, і механізми 

запозичення і взаємовпливу культур. І сам обмін текстами між культурами, на 

думку вказаного дослідника, виглядає як механізм смислотворення (Лотман, 

1992).  

  У даному контексті також звертають на себе увагу концепти соціально-

політичного простору. Так Г. Заболотна наголошує на тому, що в 

посткласичній соціології проблематика соціального простору розглядається 

через особливе співвідношення ментального і матеріального, суб'єктивного і 

об'єктивного (Заболотная, 2003).  

  Більш того, необхідно усвідомлювати й те, що символічне мислення, 

притаманне людині, якісно відрізняє її від тварини за багатьма ключовими 

параметрами (Почепцов, 2018с). По-перше, в своїй комунікації тварини не 

здатні описувати об’єкти, на чому свого часу в рамках своїх досліджень 

наголосив ще Е. Кассірер. А, по-друге, здатність людини мислити образно, 

описувати та уявляти об’єкти і є тією ключовою лінією поділу між 

символічним та несимволічним мисленням.   

  Водночас, говорячи про символічне мислення, цікавою є точка зору Н. 

Яковенко, котра звертає увагу на те, що в розмежуванні та смисловому 

наповненні географічно-культурних конструктів «свого простору» та «землі 

Інших» важливу роль відіграє консолідація їх назви (Яковенко, 2012, с.9). 

Саме тому показовими в даному відношенні є її дослідження стосовно 

походження та історичної трансформації термінів «Україна», «Роксоланія», 

«Росія», «Мала Росія». Так, наприклад, спираючись на ряд історичних 

свідчень, Н.Яковенко, що власне назва «Росія», від самої своєї появи 

наприкінці 16 ст. і до другої половини 17 ст., як і «Роксоланія» позначала 

«землю «народу Володимирового кореня», тобто землі «Київської 
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митрополії», без врахування білоруських теренів. З іншої сторони, дослідниця 

відзначає, що вже в 18 ст. «даній назві судилося пережити чергові мутації» 

(Яковенко, 2012, с.23), вочевидь маючи на увазі становлення Російської 

імперії як соціального мегапроетку.  

            На цьому тлі нас також цікавить безпосередня можливість згаданого 

вище смислотворення в положенням Ю. Лотмана, що відбувається завдяки 

соціальним практикам політичних агентів, впливати на динаміку, певної 

конфліктної взаємодії. Бо, як відомо, соціальні 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 у суспільному житті (Мисюров, 2009a, 29). Останні, 

в свою чергу, закладають основу подальшого сприйняття та відповідної 

поведінки на всіх рівнях. Однак в разі відсутності в структурі міжнародного 

конфлікту елементарного етапу комплексного та глибинного осмислення, що 

формує в учасників адекватну культурно-історичній дійсності картину світу 

та сприйняття ситуації, такий соціальний феномен в образному розумінні 

перетворюється, перш за все, на «пустий об’єкт». Тобто, сукупність 

породжених ним образів буде мати лише ознаки комплексності, а не 

системності. Щоправда, з іншого боку, такий «пустий об'єкт» в смисловому 

відношенні може водночас бути резервом образів, який можна буде 

потенційно використати під час наступних етапів смислового моделювання.  

    На сьогодні ж завдяки технологічному прогресу згадані процеси 

символічного моделювання набули якісно нового рівня швидкості, 

матеріалізації, якості та конкретизації (Мисюров, 2009b). Звертаючись до 

сфери міжнародної політики, серед одиничних прикладів прояву згаданого 

феномену можемо виділити, наприклад, визначальну роль соціальних медіа 

під час ініціації та розгортання процесів «арабської весни» на Близькому Сході 

(національний рівень); або ж постійний медіа-супровід національними та 

світовими ЗМК подій російсько-українського міждержавного конфлікту 



76 

 

 

(міжнародний рівень). Таким чином, можемо говорити про те, що на сьогодні 

такі технічні інструменти як пост у Twitter, Facebook, ВKонтакте або іншій 

соціальній мережі, завантажене відео на Youtube за цілеспрямованого 

використання  можуть забезпечувати, використовуючи мову практичної 

психології, смисловий фреймінг або рефреймінг соціальної дійсності. У 

першому випадку має місце встановлення та налагодження ряду образів та 

смислів, у другому ж ‒‒ відповідна їхня трансформація. Підставою для такого 

розгляду соціальних медіа та інших технічно-інформаційних ресурсів є те, що 

кожен елемент зображення або ж відеоряд в тому чи іншому випадку 

супроводжується вербально, що несе у собі смислові елементи, таким чином 

спрямовуючи характер сприйняття того чи іншого явища окремим суб’єктом. 

Певним чином впорядкована послідовність викладу та розміщення думок, 

аудіо‒  чи відео-об’єктів також, зі свого боку, структурує сприйняття цільової 

аудиторії.  

     Саме тому у контексті вироблення шляхів впровадження відповідного 

варіанту смислового моделювання варто звернути увагу, перш за все, на 

існуючу розстановку смислових пріоритетів цільових об’єктів впливу і 

здійснювати трансформацію саме там. Оскільки так «вікно можливостей» для 

осмислення або ж позбавлення смислів створюватиме додаткові переваги. І 

відтак бажаний перехід від однієї смислової моделі до іншої 

здійснюватиметься більш ефективно та швидко.  

              Надалі ж з метою додаткового покращення розуміння особливостей 

динаміки міжнародного конфлікту варто звернути увагу також і на ті 

методологічні можливості, що ми можемо знайти в постструктуралізмі. 

Початок використання останнього пов'язаний з критикою раціонально-

позитивістської природи реалістичної парадигми поведінки акторів 

соціальних відносин, та міжнародних відносин зокрема, в середині 1960-х рр. 

А концептуальне підґрунтя постструктуралізму як способу осмислення 

дійсності закладені в середині ХХ ст. в працях таких відомих французьких 

дослідників, як Ж. Дерріда, Р. Барт, М. Фуко,  Ж. Ліотар, чиї ідеї згодом 



77 

 

 

доповнили та розширили Р. Ешлі Л. Хансен, Дж. Деріан, М. Шапіро, Ю. 

Крістєва, Д. Наберс та ін., котрі й ввели постструктуралізм в площину теорії 

міжнародних відносин.   

      Серед числа українських науковців, І. Демішева рекоомендує 

розглядати аналітичну стратегію постструктуралізму в спробі доведення 

«залежності свідомості індивіда від мовних стереотипів свого часу» 

(Демішева, 2010, c. 29). Надалі ж дана дослідниця розкриває природу 

постструктуралістської методології у виявленні внутрішніх протиріч тексту 

(або тіла – авт.) дискурсу в якості різновиду соціальної практики. Водночас 

постструктуралізм, за твердженням І. Демішевої, націлений на пошук 

прихованих і непомітних не лише для читача, але й для автора т. зв. 

«залишкових смислів», що залишилися від попередніх дискурсивних практик, 

«закріплених у формі неусвідомлюваних стереотипів, котрі, у свою чергу, 

незалежно від автора тексту трансформуються під впливом кліше його епохи»  

(Демішева, 2010, с.30).   

           Відштовхуючись від подібного розуміння, особливу на особливу увагу 

заслуговує погляд Д. Наберса, німецького науковця котрий вважає, що 

ключову роль у постструктуралізмі відіграють такі концепти, як істина та 

влада (Nabers, 2007, c.11-12). Беручи за основу напрацювання згаданих вище 

французьких дослідників, Д. Наберс підтримує думку про те, що вказані 

концепти є взаємодоповнюючими, так як інформація в соціальній – зокрема 

політичній– системі транслюється мовними засобами та є фундаментом 

культури поведінки суб’єктів. Наразі ж варто підкреслити, що консолідація 

подібної культури завжди має конвенційний характер, що яскравіше 

виокремлює владний потенціал дискурсивних практик, в межах яких 

виражаються відносини між суб’єктами політичної взаємодії. Підтвердження 

значущості попередньої тези можемо знайти також і в тезах Д. Істона, котрий 

є засновником системного аналізу в політичній науці. Відповідно до положень 

Істона, однією з основних функцій політичної системи є вироблення, 

консолідація, розподіл та захист легітимізованих в її рамках цінностей, що й 
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детермінують поведінку елементів системи.  Окрім того, таким чином Д. 

Наберс на рівні міжнародних систем  рекомендує розглядати держави як їхні 

елементи, які є залученими до дискурсивних практик. Таким чином, 

міжнародні інститути, норми, принципи та правила поведінки краще розуміти 

саме в  якості прояву дискурсивних виразів. Також потрібно ще раз наголосити 

на тому, що базою подібного підходу стосовно дослідження міжнародних 

політичних процесів є розуміння природи їхнього суб’єктного поля, що 

складається, перш за все, з соціальних акторів. Останні ж, відповідно до 

поглядів Д. Наберса, весь час конкурують за розповсюдження та утвердження 

власної «системи нарації», що фіксує відображення смислового значення 

певних соціальних відносин (та зокрема міжнародних – авт.) (Nabers, 2007, c. 

6).  

  При чому, приймаючи до уваги принципову важливість значення 

концептуальної бази поведінки акторів міжнародної арени, значна увага 

постструктуралістів приділена. з-поміж іншого, дослідженню феномену 

різнорівневої суб’єктної ідентичності. Однак постструктуралізм нерідко 

розглядає вищезгадане явище з позицій лінгвістичної семантики, беручи за 

основу розуміння того, що ідентичність будь-якого суб’єкта являє собою 

динамічний когнітивний конструкт та проходить постійні трансформації під 

час реалізації дискурсивних практик (комунікації). Так, постструктуралістська 

методологія допомагає ефективно описати, спрогнозувати, охарактеризувати 

та навіть змоделювати процеси міжнародної політичної дійсності. З вказаною 

метою в її рамках досліджується те, як відбувається становлення репрезентації 

політичної реальності, а також концептів, які приймаються її учасниками за 

даність.   

  Особливо цікавими в даному відношенні є також погляди українського 

дослідника Г. Почепцова щодо природи впливу смислів на соціально-

політичну динаміку. Тож, як вважає згаданий дослідник, смисли спрямовують 

розвиток людства, так як вони мають здатність формувати відповідні системи 

світобачення (Почепцов, 2016a). Відповідно, в залежності від картини світу, в 
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людини з’являється мотивація для здійснення тих чи інших дій. При цьому Г. 

Почепцов нагадує в своїх численних роботах про те, що такі картини світу 

існують не лише на рівні країни, а й на рівні сім’ї. Ілюструючи процеси 

трансформації смислових систем та їх впливу на картини світу відповідних 

цільових аудиторій (ЦА), Г. Почепцов стверджує, що населення країн 

пострадянського простору переживало даний процес в часи перебудови. До 

цього, за словами науковця, в СРСР процес змін відбувався у 30-х рр. ХХ ст., 

коли формувалася харизматична модель смислового каркасу СРСР часів 

правління Й. Сталіна.   

           Більш того, вельми актуальним в контексті даного дисертаційного 

дослідження є твердження Г. Почепцова про те, що розвиток сучасного 

інформаційного простору парадоксальним чином іде в напрямку руйнації саме 

інформаційної його складової й зростання віртуальної, (образної, смислової – 

авт.) (Почепцов, 2016b). При цьому засоби масової інформації (ЗМІ) в 

подібних умовах трансформації картин світу ЦА стикаються з жорсткою 

конкуренцією, яка переводить, наприклад, телебачення на пошук творів, що 

експлуатують масові емоційні, нейрофізіологічні реакції людей. Такий суто 

«фізіологічний» інструментарій, на думку Г. Почепцова, найбільш яскраво 

представлений у будь-якого роду ток-шоу, особливо політичних. Цитуючи в 

своїй роботі У. Еко, дослідник підкреслює, що варіанти т.зв. «вербальних 

бійок» на політичних ток-шоу – це єдине, що приваблює глядача, котрого не 

цікавить вже навіть зміст того, що відбувається.  Як стверджує вищезгаданий 

дослідник, революційні ж переходи , в свою чергу, дозволяють швидко, але не 

безболісно, трансформувати смисли соціальних агентів та систем, що 

привертає нашу увагу до теорії хаосу в міжнародних відносинах, про яку 

йшлося в попередньому розділі.   

  А наразі ж звернімося до положень ще однієї науки, котра вивчає 

когнітивні аспекти функціонування смислів, меметики. В рамках останньої 

досліджуються принципи існування мемів: їх еволюція, взаємодія та 

реплікація (самовідтворення) (Броуді, 2007). Сам же термін «мем» вперше був 
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використаний в 1976 р. оксфордським біологом Р. Докінсом в книзі 

«Егоїстичний ген». Надалі термін використовували в своїх дослідженнях 

біологи та когнітивісти, здійснюючи спроби застосувати цю модель людської 

свідомості і думки в межах існуючих психологічних, біологічних та 

філософських теорій.   Саме поняття мему грає центральну роль в новій 

парадигмі соціокультурних наук. В рамках даної нової парадигми 

пропонується розглядати культурну еволюцію з точки зору самого мему, а не 

з точки зору окремих людей чи суспільства. Саме тому з кінця 80-х рр. ХХ ст. 

з’явилося декілька різнопланових підходів до розуміння мему. 

 Біологічне визначення (за Р. Докінсом): Мем являє собою основну 

одиницю передачі культурної інформації, тобто імітації. Відповідно до 

цього визначення, усе, що можна включити до поняття «культури», 

складається з атомів – мемів, які знаходяться в постійній конкуренції 

між собою. 

 Психологічне визначення мему (за Г. Плоткіним): Мем є одиницею 

культурної спадковості, аналогічної гену. Мем – це внутрішня 

репрезентація знання. 

 Когнітивістське визначення мему (за Д. Деннетт): Мем є такою 

комплексною ідеєю, що формує себе у вигляді чогось помітного і 

здатного запам’ятовуватися. Мем розповсюджується за допомогою 

носіїв - фізичних проявів мему (Броуди, 2007).  

          Таким чином в межах даного дослідження надалі будемо користуватися 

визначенням мему авторства Р. Боуді, синтезованого на основі вищенаведених 

пропозицій. А саме: мем – одиниця інформації, яка міститься в свідомості. 

Мем впливає на події таким чином, щоб у свідомості інших людей постійно 

примножувалися його копії. 

   Більш того, в прикладному аспекті даного дослідження корисним 

виявився також й інструментарій т.зв. когнітивних або ментальних карт. 

Останні є результатом поєднання напрацювань в сфері когнітивної психології, 
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нейролінгвістики та мнемоніки, і дозволяють якісно візуалізувати схеми 

уявлень соціальних агентів (Бьюзен, Бьюзен, 2003).  

  Відтак, концептуальна основа даного дослідження доводить, що на базі 

сприйняття утворюється переконання, яке розуміється як «правило, котре 

описує взаємодію з цінностями». На думку практикуючого психолога І. 

Малкіної-Пих, останні являють собою певні узагальнення з досвіду, а також 

набір уявлень щодо того, яке відношення виробити щодо явищ та подій 

об’єктивної дійсності (Малкина-Пых, 2004, с.699). Так, політичні дії (і 

особливо мовленнєві акти) мають можливість, серед іншого, здійснювати 

функцію рефреймінгу (від англ. «frame» – рамка) – тобто переформатування 

чи трансформації смислу політичного повідомлення через видозміну т.зв. 

«рамок сприйняття». Зрештою, відповідно, забезпечується видозміна реакції 

на той або інший смисл, а також відповідна поведінка цільового об’єкта. 

Фундаментом такого ствердження є усвідомлення того, що люди загалом 

використовують свої органи чуттів зовнішньо, щоб сприймати світ, та 

внутрішньо, аби «репрезентувати» для самих себе свої переживання. Однак, 

коли мова (котра є первинною культурною надбудовою) «занадто віддаляється 

від досвіду, то з’являється можливість сум’яття чи невірної комунікації» 

(Малкина-Пых, 2004, с. 675). Відповідно, здійснення рефреймінгу сприйняття  

політичної дійсності автор вважає можливим за умови імплементації як 

мовленнєвих структур, так і невербально виражених актів.   

  Такий підхід є суттєвим з огляду на поставлені завдання дослідження, 

оскільки, маємо зазначити, що міжнародний територіальний 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 (Васильченко, 2014а). А таке  усвідомлення, 

в свою чергу, є елементом конфліктної свідомості, що є невід'ємною 

структурною ланкою будь-якого конфлікту, зокрема міжнародного, оскільки 

виконує функцію генерації оцінок ситуації об’єктивної дійсності, впливаючи 
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тим самим на процеси прийняття рішень, створюючи певну ідейно-ціннісну 

основу акторів та забезпечуючи смисловим ресурсом їх механізм прийняття 

рішень.   

  Більш того, оскільки конфліктна свідомість вибудовується на основі 

сприйнятих ідейних кодів, смислових образів та комплексу ідентичності як 

такого, тобто елементів, які піддаються впливові та трансформації, можна 

говорити про динамічний характер самої конфліктної свідомості. По-четверте, 

її належним чином можна використовувати задля впливу на динаміку 

соціальної взаємодії, що становить собою власне міжнародний територіальний 

конфлікт. До того ж, сама особливість матеріального вираження об’єкта 

згаданого конфлікту (територія) дає змогу стверджувати про порівняну 

легкість та ефективність дії конфліктної свідомості на акторів, зокрема в 

контексті створення, подолання, підсилення чи нівелювання, актуалізації та 

синхронізації оцінок щодо рішень, які приймаються, та дій, до яких вдаються. 

Тож конфліктну свідомість можна розглядати в якості справжнього та дієвого 

інструменту впливу на перебіг міжнародних відносин.   

  А говорячи ж, в свою чергу, про конфліктну свідомість, наразі необхідно 

звернутися й до природи когнітивних фреймів задля розкриття природи 

смислового виміру міждержавного конфлікту. По-перше,  потрібно 

підкреслити, що, використовуючи теоретичні напрацювання С. Кауфман, Д. 

Шмуелі, М. Елліотта, когнітивні фрейми в даному досліджені розглядаються 

як когнітивні засоби чи скорочення задля осмислення індивідами і їх групами 

комплексної інформації стосовно об’єктивної дійсності (Shmueli, Elliott, 

Kaufman, 2006).  

  Більш того, зазначені дослідники аргументують, що власне через різку 

відмінність і конфронтаційну сутність когнітивних фреймів сторони 

соціальних конфліктів будь-якого масштабу мають значні труднощі з їх 

врегулюванням. З-поміж когнітивних засобів, які формують картину світу й 

сприйняття об’єктно-предметного поля конфлікту виділяють: 
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 Фрейми ідентичності;  

 Фрейми-характеристики; 

 Фрейми ризику та інформації; 

 Фрейми влади, суспільного контролю та конфліктного врегулювання; 

 Фрейми здобутків або втрат (Shmueli, Elliott, Kaufman, 2006). 

При цьому, так як такі когнітивні фрейми, які існують на рівнях 

індивідуальної і масової свідомості, також є іманентними для інформаційного 

простору будь-якого міжнародного конфлікту, то, звертаючись до тези В. 

Короля, можемо зазначити, що вони віддзеркалюють і задають тематично-

ментальні традиції сприйняття певного контенту, що пов’язаний із таким 

конфліктом (Васильченко, 2017a). Відтак, маємо приймати до уваги, що, 

працюючи над зміною наявних когнітивних фреймів сторін міжнародного 

конфлікту, варто усвідомлювати, що така трансформація повинна враховувати 

існуючі тематично-ментальні традиції сприйняття сторін, власне існуючу 

систему символів і образів інтерпретацій такого конфлікту, так як когнітивний 

рефреймінг будь-якого міжнародного конфлікту, перш за все, має справу з 

його смисловим виміром.   

  Саме тому, виходячи із усього вищезазначеного, смисловий вимір 

міждержавного конфлікту можемо розуміти як 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 межах такого конфлікту.    

  А одними із результатів функціонування згаданих інформаційно-

психологічних технологій смислового виміру, в свою чергу, є сукупність 

дискурсів та наративів соціальних агентів. Так, наприклад, у міфі ж (про який 

детальніше йтиметься в наступному підрозділі), як ресурсній базі наративів, 
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світ освоєно так, що фактично будь-яка подія закономірно може бути 

інтегрована в той сюжет, який у ньому викладений, оскільки він являє собою  

розповідь, в якій можуть бути поєднані будь-які конкретні події –  саме тоді 

вони стають зрозумілими для реципієнтів та носіїв і не викликають 

когнітивних протиріч.   

  Свого часу Р. Шафранскі, стверджував, що  якщо система знань має 

єдиний характер, то система уявлень – індивідуальна. Однак, попри це, метою 

когнітивної, смислової війни саме є удар по епістемології противника, тобто 

всій системі його знань, смислів і уявлень на всіх рівнях. Відтак під смисловою 

політикою будь-якого соціальнгого актора ми можемо розуміти оперування 

ним ресурсами смислового виміру власної взаємодії з іншими соціально-

політичними агентами з метою забезпечення власних життєвих інтересів. 

 

2.2. Теоретичні особливості прояву смислового виміру міждержавного 

конфлікту 

 

 Водночас із прийняттям виведеного вище визначення смислового 

виміру міждержавного конфлікту та власне будь-якої соціальної взаємодії, під 

світовою політикою автор розуміє інтегральний комплекс взаємодії усіх 

соціальних суб’єктів в межах визнаних та узгоджених в результаті глобалізації 

просторово-часових параметрів щодо розподілу, легітимації та реалізації 

влади. Саме тому,  задля окреслення теоретичних особливостей прояву 

смислового виміру міждержавного конфлікту ми надалі, звісно, перш за все 

будемо виходити з того розуміння, що нуклеарною одиницею зазначеної 

взаємодії є людина.  

  Остання, в свою чергу, в межах відносно стійкої форми соціальної 

діяльності – тобто соціальної практики (Фэрклоу, 2001) – продукує 

відповідний дискурс. Підтвердження цьому знаходимо в працях відомої 

російської дослідниці теорії дискурс-аналізу О.Й. Шейгал, котра пропонує 

сприймати дискурс в якості процесуального та діяльнісного феномену, 
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пов’язаного з мовленням (та, відповідно, комунікацією – авт.) (Шейгал, 2000, 

с. 19). Водночас О.Й. Шейгал виділяє текст в якості «словесного запису» акту 

т.зв. «комунікації події» (Шейгал, 2000, с. 18), де він разом із контекстом 

певної комунікаційної ситуації й утворюють дискурс як «функціонування 

мови в живому (ситуативному – авт.) спілкуванні».   

  Таким чином, враховуючи виявлені вище властивості дискурсу, можемо 

розглянути його як одну з форм реалізації смислового виміру соціально-

політичної взаємодії, відмітивши низку його основних проявів, окреслених 

англійським дослідником дискурсивного аналізу Норманом Ферклоу. По-

перше, дискурс, на думку останнього, виступає як частина соціальної 

діяльності, в межах якої з використання особливих мовних актів задля 

управління державою. По-друге, один із найбільш помітних проявів дискурсу 

полягає в різного роду соціальних репрезентаціях, під якими Н. Ферклоу 

розуміє «процес соціального конструювання практик», котрий також включає 

рефлексивне самоконструювання. Тож, на його думку, такі репрезентації 

безпосередньо включаються в структуру соціальних процесів та «надають їм 

форму» (Фэрклоу, 2001).  

  У свою чергу, відповісти на питання щодо того, як саме здійснюється 

згадана функція дискурсу, можна шляхом звернення до концепцій соціального 

конструктивізму та політичної психології. Оскільки третьою головною 

ознакою дискурсу згідно з Н. Ферклоу є його консолідація в способі життя та 

формуванні індивідуальної й групової ідентичності. А відповідно ідентичність 

як особливий параметр свідомості (Козловець, 2009, c.503) утворюється та 

закріплюється через ідентифікацію. Останню ж, згідно з М.А. Козловцем, 

можна вважати емоційно-когнітивним процесом неусвідомлюваного 

ототожнювання суб’єктом себе з іншим суб’єктом, групою, зразком, що 

допомагає йому успішно опановувати види соціальної діяльності, засвоювати 

й перетворювати соціальні норми й цінності, приймати соціальні ролі 

(Козловець, 2009). Виходячи з такого розуміння, на думку автора, природним 

є звернення до особливостей роботи людської свідомості та психіки загалом 
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при вивченні того чи іншого соціального явища та процесу в рамках світової 

політики.  

  Тобто, ми погоджуємося з тим, що мислення є соціальним за своїм 

походженням, функціями, формами та застосуванням. В його основі лежить 

публічна діяльність, так як воно становить собою рух значущих символів, 

даних людині і її досвіді і наділених сенсом. Таким чином, на переконання О. 

Сороки, символи є матеріальними носіями думки, а їхні значення – часто 

заплутані, непрості для осягнення, мінливості – доступні для систематичного 

емпіричного дослідження. – інтерпретаційна концепція культури. – К. Гірц – 

культура є накопиченою сумою символічних моделей – механізмів, що їх 

використовують індивіди та групи для орієнтації у світі.  

  Автор підтримує думку відомого психолога О.Р. Лурії стосовно того, що 

нейрофізіологічна основа психічних процесів є стартовою ланкою для 

дослідження людини та її взаємодії зі світом в цілому (Лурия, 2003, c. 80). 

Тому надалі звернемо увагу на дослідження Джорджа Лакоффа, 

американського когнітолога, лінгвіста та нейропсихолога, який розкриває 

когнітивне підґрунтя політичних зрушень в американському суспільстві.     

  Так у своїй роботі «The Political Mind» Дж. Лакофф вказує, що, зокрема 

хибні й деструктивні, ідеї можуть впроваджуватися за умов травми, а згодом 

умов частого повторення надовго закріплюються у мережах синапсів 

головного мозку людини. Окрім того, подібні нейронні зв’язки автоматично 

не зникають. Натомість, їх необхідно послаблювати, нівелювати й обов’язково 

впроваджувати альтернативи.   

  Саме тому, зображуючи суттєві риси подібних процесів, Дж. Лакофф 

робить наголос на тому, що протягом невеликого проміжку часу після подій 

11 вересня 2001 року представники адміністрації президента США щодо них 

вживали слово «злочин». Відтак, в результаті у суспільній свідомості 

терористи розцінювалися б в якості злочинці, а не героїзовані воїни, котрими 

ті прагнули постати для тих, кого вони ніби представляли. При цьому, 

вкорінений ярлик злочину гарантував би в результаті належну міжнародно-
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правову реакцію. Однак, натомість, не дивлячись на те, що у Великій Британії 

згаданий фрейм злочину було широко використано для опису подій 11 

вересня, адміністрація Дж. Буша-молодшого згодом від неї відійшла. На 

заміну йому було сформовано і запроваджено метафору війни, що виражалася 

у словосполученні «війна з терором» (Lakoff G., 2008, с.125).   

  Як було зазначено вище, Дж. Лакофф влучно стверджує, що синапси в 

головного мозку змінюються найбільш стрімко та ефективно в травматичних 

умовах, а 11 вересня, відповідно, перетворилося на національну травму для 

колективної свідомості громадян США. Останнє, в свою чергу, дало 

можливість тодішній адміністрації впровадити потужну метафору «війни з 

терором» і вкорінити її в свідомості суспільства завдяки частому повторенню 

через залучення ЗМІ й прив’язки вказаного концепту до ряду глибинних 

наративів і цінностей, які вже мали місце в американському соціумі.   

  Тому можна погодитися з тим, що сила згаданої метафори полягає 

власне в її словесно-смисловій природі. Оскільки реальні війни, на відміну від 

смислових й метафоричних, як вказує Дж. Лакофф, мають місце проти 

реальних армій і завершуються поразкою армій однієї зі сторін та укладанням 

угод, які завершують таку війну. Однак терор пов’язаний із емоційно-

психічним станом людини, тому проблема перестає бути дотичною до 

звичайних військових засобів.   

   Підтримуючи думку вищезазначеного американського когнітолога, 

«війна з терором» є війною, яка не має кінця. І причина полягає в тому, що сам 

концепт «терору» активізує в людини цілком природну психічну відповідь у 

формі страху, а останній – консервативне світобачення, в якому обов’язково 

має бути присутнім сильний лідер, абсолютно рішуче налаштований вжити всі 

можливі ресурси і сили певного соціального об’єднання з метою 

задекларованого гарантування захисту і безпеки зацікавлених стейкхолдерів.  

  Тому автор підтримує також твердження Дж. Лакоффа стосовно 

політичних мотивів обрання метафори «війни з терором», яка мала закріпити 

владу консерваторів та їх сил в США. Щоправда, даний американський 
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науковець звертає увагу тільки на тому, що згадана вище метафора була вжита 

з внутрішньополітичними цілями. Так, він стверджує, що, виходячи з того, що 

війна у рамках загальнонаціонального політичного й медійного дискурсу 

інтерпретувалася в якості єдиного засобу захисту американської нації, 

відповідно виступ проти війни автоматично розцінювався б в моральному 

плані як мінімум як відсутність патріотизму.   

 У даному відношенні цікавою є також точка зору Дж. Скула, котрий 

пропонує розуміти поняття дискурсу як феномен, стосовно якого в його 

носіїв/агентів можуть бути абсолютно різні позиції, проте, тим не менше, всі 

вони при цьому відчувають на собі його обмеження. Таким чином, Дж. Скул 

веде мову про агент-структурну природу дискурсу як різновиду соціальної 

практики, оскільки, знову ж таки, на його думку, носії підкоряються умовним 

нормам та обмеженням, присутнім в певному дискурсі задля того, аби бути 

визнаними повноправними сторонами, агентами такого дискурсу (Buckvoll, 

2016). А, виходячи з того,  що смисли є нуклеарною одиницю міжособистісної 

комунікації в будь-якій її формі, можемо стверджувати, що й вищеописані 

обмеження в контексті дискурсів також мають виключно смислову природу, 

котра, в свою чергу, ґрунтується на окремих глибинних психологічних 

паттернах та моделях сприйняття світу. Відтак ми отримуємо черговий 

приклад актуалізації ролі смислового поля або ж смислової матриці окремого 

дискурсу та сюжетної структури відповідних наративів.  

  Так, Й. Базарра, Г. Захедзадех та П. Зак з каліфорнійського Центру 

нейроекономічних досліджень розглядають наратив в якості системи історій, 

котрим притаманні спільними теми, форми та архетипи. На переконання даних 

дослідників, наративи є соціальними конструктами, що створюються людьми 

в межах певних історичних та культурних координат, що робить їх важливими 

для творення різного роду соціальних ідентичностей. У своїх роботах вони 

також зазначають, що відповідь індивідів на наративи є здебільшого 

емоційною. Саме тому, як стверджували свого часу В. Кейсбір та Дж. Рассел, 

такі історії безпосередньо впливають на здатність згадувати події реальної 
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дійсності, формують емоційну відповідь на них, разом з усіма можливими 

стереотипами, упередженнями  та – що найголовніше – моделями вирішення 

проблем. У свою чергу, згадані дослідники виділяють в своїх працях також 

окремі терміни – метанаратив, гранд-наратив або трансісторичний наратив. 

Під ними пропонують розуміти такого роду наратив, потужність смислу 

котрого робить його широко відомим в культурі певного суспільства, а також 

навіть призводить до його циклічного повторення в часі. Таким чином, їх 

вкоріненість в суспільну свідомість в  даному випадку є настільки помітною, 

що психоемоційна реакція на його зміст може бути викликана використанням 

навіть декількох слів, або фраз (Casebeer, 2006).   

  Як відомо, наративи для своїх носіїв за своїм психоемоційним 

навантаженням можуть бути болісними, трагічними, але, тим не менш, завжди 

в такому разі дієвими, оскільки активізують глибинні нейрофізіологічні 

реакції, котрі, в свою чергу, є основою для когнітивних та поведінкових схем 

та моделей сприйняття дійсності. Так, на думку К. Макколея та С. Москаленко, 

«наративи переконання» можуть транслювати історію страждань тих, з ким 

асоціюватиме себе ЦА, нівелюючи водночас приклади тієї шкоди та 

страждань, котрі вони заподіювали іншим на шляху до своєї високої мети. 

Можемо сказати також, що така висока мета очевидно мала б відповідати тим 

сакральним цінностям, котрі притаманні тій чи іншій соціальній групі. Під 

сакральними же цінностями можна розуміти такі когнітивні конструкти, що 

відображають смисли, котрі є найближчими до та найбільш вагомими в межах 

параметрів ідентичності суб’єкта. Тобто, на них розповсюджується відчуття 

онтологічної безпеки певного соціально-політичного агента, про яку 

йтиметься трохи згодом.  

  Відтак, на переконання К. Макколея та С. Москаленко, основою 

міжгрупових конфліктів є саме здатність людини ідентифікувати себе з 

групою, поєднана з відчуттям спільної групової віктимізації (створення образу 

та переживання стану Жертви), котра перетинає будь-які державні чи 

ідеологічні межі та перетворюється на потужну основу для мотивації участі в 
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конфліктній боротьбі. На підтвердження цьому, в роботах Г. Захедзадеха, Й. 

Баррази та П. Зака наводиться приклад стратегічного використання 

мусульманського гранд-наративу в  екстремістській риториці низки сучасних 

терористичних угруповань та організацій в якості шаблонів інтерпретації 

подій відповідно до їхніх інтересів (Zahedzadeh, Barraza & Zak, 2015). Відтак, 

доповнюючи позицію згаданих дослідників, можна зробити висновок, що 

психоемоційна смислова природа певного наративу може стати мотиваційною 

основою дій, співзвучних та відповідних останньому, котрі можуть мати 

масштабний результат як соціально конструктивного, так і деструктивного 

характеру.  

  Водночас, на думку О. Сороки, «Інший» в дискурсивних практиках 

сторін являє собою конституювальну інстанцію соціального сприйняття як 

соціальної дії, контролюючи дію шляхом інтеріоризації значущих символів, 

формуючи соціальну частину особистості за допомогою прийняття індивідом 

ролі Іншого, узагальнюючи та репрезентуючи настанови спільноти у 

свідомості індивідів (Сорока, 2014). Також широко розповсюдженим 

способом класифікації Інших є дистанція від ціннісного й нормативного зразка 

групи. Ворог же в цьому відношенні наділений особливою роллю, виражаючи 

загрозу для існування групи в цілому.  

  Узагальнюючи доробок Г. Зіммеля, О. Сорока робить висновок про таке 

трактування ворога на тлі соціального сприйняття: 

 Ворожість є одвічною людською потребою, і водночас є протилежністю 

потребі симпатії;  

 Головною для ворожості є символічна функція репрезентації цінностей 

спільноти, вираження сили віри; 

 Ворожість актуалізується ефективніше в ситуаціях, за яких поширеним 

є соціальне сприйняття партнерів такої взаємодії як рівних, тотожних; 

 Більш того, потяг до ворожості виходить на перший план для спільноти, 

що створює або ж оновлює, укріплює власні кордони та перетворюється 
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на засіб консолідації й управління масою в умовах розпаду традиційних 

структур примусу. При цьому О. Сорока також зазначає, що потяг до 

ворожості в такому випадку стає тим сильнішим, чим ближче до 

відповідної спільноти попередньо були її теперішні «опоненти» 

(Сорока, 2014, 216). 

 

  За умов наздоганяючої модернізації ворог та «образ ворога» починають 

задавати єдність негативної ідентичності і відтак перетворюється на основний 

механізм інтеграції. Так символічна роль інститутів армії й поліції помітно 

зростає і вони стають зразком для інших соціальних інститутів, що, в свою 

чергу, запозичують тут структуру особистості, престижу, ієрархії, зразки 

мобільності. 

  А на думку ж Г. Шіллера протидією інформаційно-пропагандистській 

експансії американських монополій можна вважати розробку національної 

політики в сфері ЗМК. Оскільки саме вона, на думку дослідника, сприяє 

ефективному спротиву культурному та соціальному домінуванню в усіх 

можливих формах. Щоправда, також відзначається, що Г. Шіллер, в свою 

чергу, в своїх роботах абсолютизує роль ЗМК, недооцінюючи натомість вагу 

політичного чинника в боротьбі проти інформаційно-пропагандистського 

комплексу США на світовій арені.   

  Водночас згаданий дослідник влучно критикує концепт свободи 

інформації, що, на його думку, слугує прикриттям для маніпуляцій 

інформаційними потоками з боку великого капіталу. При цьому, цитуючи П. 

Фрейре, Г. Шіллер звертає увагу, що маніпуляція людською свідомістю є 

засобом поневолення правлячою елітою великих мас населення. Підтримка ж 

дискримінаційного до інтересів більшості суспільного порядку реалізується 

завдяки використанню пояснюючих, виправдовуючих та оспівуючих 

існуючий status quo міфів. У такій ситуації природньо блокуються та 

витісняються з суспільного дискурсу будь-які альтернативні трактування 

соціальної дійсності. 
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  Тож зрештою можемо говорити, що Г. Шіллер вважає маніпуляцію 

визначальним засобом соціального контролю, зауважуючи, що в державній та 

міждержавній політиці будь-якого рівня ключовим є саме всебічний контроль 

над інформаційним апаратом, а також алгоритмом формування ідей (Шиллер, 

1980) 

Також можемо вважати, що будь-який процес когнітивного фреймінгу, 

згаданий у попередньому підрозділі, подібний до здійснення інформаційно-

психологічних операцій, так як у ньому наявна попередня розвідка смислового 

поля об’єкту впливу, предметно визначена ЦА, багато в чому схожі канали 

комунікації, схеми контролю та закріплення тощо.  

  При цьому, ведучи мову про здійснення інформаційно-психологічних 

операцій як засобів політичного впливу сучасного типу, О. Манойло, 

російський дослідник сфери інформаційних операцій, виділяє цілеспрямоване 

формування образу політичної події чи процесу, котре перетворюється, за 

його словами, на «політичний імператив», що починає детермінувати 

суспільні відносини, утворюючи «специфічний феномен у політичному житті 

держави, групи акторів міжнародних відносин чи власне світового 

співтовариства» (Manoilo, 2009). Як можна зрозуміти, зображений засіб 

інформаційно-психологічного впливу на агентів міжнародно-політичної 

взаємодії власне являє собою явище когнітивного фреймінгу чи навіть 

рефреймінгу, за умови, що мова йде про видозміну існуючої вже системи 

осмислення дійсності відповідними соціальними агентами.  

  Знаковим в контексті розгляду теоретичного розгляду можливостей 

здійснення трансформацій в межах смислового виміру міждержавного 

конфлікту є також і те, що США вже тривалий час користуються практикою 

чіткої систематизації методичних даних щодо реалізації інформаційно-

психологічних операцій (ІПсО). Одним із прикладів цього є Польове 

керівництво 3-05.301 (далі – Керівництво) щодо тактик, технік та процедур 

проведення ІПсО (Field Manual No. 3-05.301. Psychological Operations Tactics, 

Techniques, and Procedures). Даного типу документ надає загальні та ґрунтовні 
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рекомендації головному військовому командуванню та решті кадрового 

складу органів військового управління стосовно застосування ІПсО в рамках 

широкого кола військових операцій, та в комунікаційно-контентній протидії 

як такій (Department of the Army, Headquarters, 2003, c. 7).  

  Варто також зауважити, що в Керівництві прописано, що ІПсО 

спрямовані саме на «людський вимір» оперативних ситуацій, тобто на 

потенційні цільові аудиторії (ЦА) та їхню здатність сприймати інформаційні 

установки (програми), що мають певним чином вплинути на них.    

  Так Керівництво від 2007 року дає приклади та, головне, ясне 

визначення показників впливу (impact indicators) ІПсО, під якими армія США 

розуміє конкретні, вимірювані та помітні прояви видозміненої реакції ЦА 

(Department of the Army, Headquarters, 2007, c.156-157). В свою чергу, 

заслуговує на увагу те, як Г. Річмонд пропонує в загальному вигляді 

розглядати структурні компоненти ІПсО США: 

– Інтеграція контентних потоків в робочий цикл (детально відтворений в 

Керівництві – авт.); 

– Наявність правильного інструментарію для розробки та 

розповсюдження меседжів; 

– Оцінка ступеню проникнення та ефективності інформаційно-

психологічних впливів (Richmond G., 2016) 

Окремо слід зазначити, що будь-яка ІПсО США чи іншої країни світу за 

замовчуванням використовує теорію поведінкових фреймів, оскільки завдяки 

успішному застосуванню інформаційно-смислових впливів досягається певна 

когнітивна зміна в ЦА (Lakoff, 2008, c. 43, 174, 217). Відповідно, для втілення 

такого ефекту – тобто заміни одного типу фрейму іншим –  кадрами, на яких 

покладається обов’язок втілення ІПсО, має бути здійснена попередня 

розвідувальна підготовка бойового простору, РПБ (Intelligence Preparation of 

the Balltespace - IPB) (Department of the Army, Headquarters, 2003, c.43).   

  Варто наголосити на тому, що саме в рамках даного етапу здійснюється 
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більша частина забезпечення майбутньої ефективності ІПсО армії США. 

Справа в тому, що в Керівництві закладена потреба в ретельному дослідженні 

всіх ключових параметрів інформаційно-психологічного поля ЦА, а також 

каналів отримання ними інформації. Зокрема звертає на себе увагу деталізація 

рекомендацій щодо опрацювання сфери сприйняття ЦА національної історії 

та впливу релігійного фактору на механізм прийняття рішення такими 

аудиторіями. 

  Генерал С. Дізен, колишній головнокомандувач норвезької армії, також 

наголошує  на все зростаючій важливості ІПсО, котрі є виключно необхідними 

задля розуміння основ мотивацій для поведінки ЦА, підкреслюючи також 

затратну ефективність ІПсО, котра переважає звичайні, кінетичні операції. 

Продовжуючи дану тезу, генерал Д. Петреус зазначає в одній зі своїх 

доповідей, що те, з чим сьогодні мають справу військові в плані інтеракції з 

наявними чи можливими противниками, вимагає розуміння людської 

психології так само, як і особливостей різного типу полів бою, чого раніше 

зазвичай не навчали так широко (‘Behavioral Conflict’, 2016). Такі твердження 

актуалізують роль ІПсО як засобу забезпечення національної безпеки та 

оборони, а також відповідно дозволяють розглядати їх як форми вираження 

смислового виміру міждержавного конфлікту.  

  А, враховуючи, що смислова матриця ІПсО, будучи частиною 

політичного міфу, перебуває у перманентному процесі формування, то, 

погоджуючись із твердженням російського дослідника А. Чудінова, 

зазначимо, що й відповідні різнотипні елементи соціальної картини світу весь 

час взаємодіють між собою в людській свідомості (Кобзар, 2014, с 61).  

  Більш того, реальність міфу може бути сконструйована з будь-якого 

матеріалу. У ньому працюють структури свідомості, на основі яких дійсними 

у світі уявляються такі предмети, що одночасно й вказують на його 

осмисленість. А, на переконання американського дослідника Г. Моргана, 

можливим є також використання механістичних, психічних, фізіологічних, 

культурних, політичних метафор, а також метафор влади, руху і 
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трансформації для утворення організації (Кобзар, 2014, с 61). У міфі світ 

освоєно так, що фактично будь-яка подія вже може бути вписана в той сюжет, 

про який у ньому розповідається. Він є розповідь, у якій вміщаються будь-які 

конкретні події; тоді вони зрозумілі й на являють ніяких проблем» (Косяк, 

2014, с. 229-230).   

  Звертаюсь до аспектів поняття міфотворчості в політичній та, 

відповідно, смисловій взаємодії, російський дослідник В. Полосін вважає, що 

політичним міфом ми називаємо міф, що зберігає в колективній пам’яті народу 

досвід, пов’язаний з дією інститутів його самоорганізації і управління і 

спрямований на зміцнення суверенітету нації»  (Ауліна, 2015).  

  Для Ж. Сореля ж  соціальні міфи є силою, що об’єднують людей у 

спільноту та спонукає до дії. Тому даний дослідник не лише надає великого 

значення соціальному міфу, але й наділяє його силою перетворення 

суспільства. На його думку, лише за допомогою міфів можна протидіяти 

роз’єднаності людей у відчуженому світі.  

  Е. Кассірер, у свою чергу, стверджував, що міф виникає тоді, коли 

людина зіткається із завданням, що неможливо виконати традиційними 

раціональними способами. Так як кризова ситуація руйнує раціональні мотиви 

у суспільстві, а через міф останнє відновлюється, вибудовуючи новий 

соціальний світ. За умови, якщо раціональні шари свідомості зруйновані та 

дезорганізовані, то через міф раціональний пласт свідомості заповнюється 

знов.  

  Із плином часу потреба у міфі відчувається майже болісно, а віднайдення 

необхідного міфу (і навіть свідомий його вибір) реконструює картину світу та 

дозволяє заново пізнати цей світ. Відтак, політичний міф здійснює 

структуризацію дійсності в ситуації тотальної кризи, коли картина світу з 

певних причин не може бути відновлена та/чи засвоєна повністю. Саме тому 

остання поділяється на фрагменти, що з’єднуються міфологічними зв’язками, 

і лише згодом міфологічні конструкції синтезуються із раціональними 

уявленнями, концепціями, правовими і політичними поглядами.  
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  Відтак міфологічне ядро (міфологему) пропонується розуміти як крос-

культурну цілераціональну (за визначенням М. Вебера) схему, що спирається 

на відповідний архетип, як водночас психоемоційний та смисловий праобраз, 

та закладає ключові параметри розкриття міфу в майбутньому. Міфологічна 

периферія складається з різночасових міфологічних образів, що забезпечують 

ефективне розкриття в індивідуальній та колективній свідомості міфологеми, 

кінцевим результатом якого є формування у об’єкта впливу ментальних і 

поведінкових стереотипів. Тому політичний міф можна також розглядати як 

своєрідний засіб поєднання базових культурних архетипів і поведінкових 

стереотипів відповідних задумів міфотворців (Ауліна, 2015).  

  Дж. Тікнер вважає, що національна ідентичність держави безпосередньо 

складається з наративів, формуються з легенд та міфів, котрі відповідно 

створюють для держави сенс та доцільність її існування. (Delehanty, Steele, 

2009, 530).  

  Таким чином, під домінантним автобіографічним наративом в межах 

теорії онтологічної безпеки прийнято вважати ключову «історію», від якої 

залежить самоусвідомлення державою свого місця на міжнародно-політичній 

арені, а також котра слугуватиме інструментом захисту від онтологічних 

загроз її ідентичності. (Delehanty, Steele, 2009, c.531).  

  На цьому тлі на сьогодні дослідники, визнаючи той факт, що держава 

продовжує займати особливе положення стосовно формування дебатів з 

приводу політичної ролі релігій, зауважують що транснаціональні сили все ж 

починають збільшувати свій вплив в цьому відношенні, займаючи все 

помітніше місце зокрема в академічному дискурсі (Vaggione, Faúndes, 2017).  

  При цьому варто спершу наголосити на важливості врахування 

розуміння самого поняття релігії (від лат. «religio» – зв'язок) як особливого 

типу системи світогляду й світосприйняття людини чи групи людей і набору 

культурних,  моральних і духовних цінностей, які визначають людську 

поведінку. Відтак, завдяки релігійному дискурсу в рамках національної та 

світової політики, де той активно поширюється через міжнародні ЗМК,  
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відповідно до результатів досліджень К. Чумакової, з однієї сторони 

реалізується психологічний вплив на певну цільову аудиторію, а з іншої – 

долучення людей чи зміна їхнього ставлення до відповідної віри, і, по-третє – 

що суттєво для даного дослідження – дається коментар суспільних 

(міжнародних зокрема – авт.) подій через призму релігії (Чумакова, 2012). 

Таким чином, беручи до уваги навіть загальне тлумачення функціонального 

потенціалу релігійного дискурсу, ми можемо стверджувати про існування 

вельми ефективного інструменту впливу на боці держави, коли це стосується 

політики останньої в релігійній сфері на національному чи міжнародному 

рівнях (Curanović, 2012b). До того ж, можемо згадати, що відповідно до 

поглядів Д. Істона, засновника системного підходу щодо вивчення політичних 

систем, однією з ключових функцій останньої є вироблення, консолідація, 

захист, розповсюдження та контроль за дотриманням відповідних цінностей, 

що обумовлюватимуть поведінку в межах такої системи зі сторони її 

елементів. 

  Нарешті варто підійти до розгляду онтологічної безпеки як прикладу 

втілення смислового виміру міждержавного конфлікту. Розробки поняття 

онтологічної (від грец. όντος – суще, те, що існує та λόγος – вчення, наука) 

безпеки в рамках міжнародного наукового дискурсу можна побачити в працях 

Ш. Кея, Дж. Мітзен, Ф. Беренскотера, , Б. Стіл, Е. К. Кіннвалл, Гідденса, Б. 

Гігеріка, Дж. Мустафа, Д. Кемпбелла, С. Крофта, Ф. Хансен та ін. Наукові 

здобутки цих дослідників відображають ключові параметри природи 

онтологічної безпеки в контексті національного та міжнародного рівнів, 

зокрема цікаві результати було отримано щодо використання такого поняття 

під час характеристики конфліктної динаміки. З іншої сторони, в проблемне 

поле концепту онтологічної безпеки українському науковому дискурсі наразі 

є майже не розробленим. Наприклад, такі дослідники, як В. Мандрагеля, Н. 

Гайворонюк та ін., розглядаючи поняття онтологічної безпеки, загалом 

звертали увагу на його взаємозв’язок із національною безпекою та  

ідентичністю (Мандрагеля, 2012; Гайворонюк, 2012). Таким чином, можемо 
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прийти до розуміння, що наразі в українському науковому дискурсі існує 

потреба у розробці ролі онтологічної безпеки як мінімум в контексті дво- та 

багатосторонніх відносин, а також міжнародних конфліктів і способах їх 

розв’язання.    

  Поняття онтологічної безпеки ввійшло в теорію міжнародних відносин 

зі сфери соціальної психології й психіатрії, що черговий раз підкреслює 

релевантність міждисциплінарного підходу при дослідженні політичних 

процесів. Термін виник завдяки шотландському психіатру Р. Лейнг, котрий 

використав його у своїй роботі «The Devided Self» 1960 р. (Croft, 2012, c. 220). 

  У тлумаченні Дж. Мітзен запропонованого Р. Лейнгом підходу до 

індивідуальної психології таке поняття стосується не стільки безпеки 

фізичного тіла, «скільки особистості, суб’єктивного відчуття того, ким є особа, 

що й уможливлює та мотивує її дії та рішення» (Mitzen, 2006b, c. 344).  

Водночас Дж. Мітзен розкриває, чому онтологічна безпека для  людей  як 

соціальних акторів є настільки вагомою. Відповідно до поглядів дослідниці, 

«агентський статус у межах структури соціальних відносин потребує сталого 

когнітивного середовища», так як, якщо у актора відсутнє уявлення про те, 

чого очікувати, то він втрачає спроможність системно синтезувати свої цілі та 

засоби. Таким чином, отримує місце дезорієнтація у прийнятті рішень, яка 

також призводить до стану переживання небезпеки. Тому, соціальні агенти з 

метою уникнення цього звертаються до інструменту узвичаєних практик, що 

й «уможливлюють їх агентський статус» (Mitzen, 2006b, с. 342).  

  Більш того, варто погодитися з наступним аргументом Дж. Мітзен 

стосовно того, що соціальні актори гарантують власну онтологічну безпеку 

шляхом узвичаєння своїх відносин із іншими акторами. Критично важливим 

моментом в даному разі є теза згаданої дослідниці про те, що в спробі досягти 

когнітивної стабільності, котру такі відносини якраз і уможливлюють, актори 

прив’язуються до певних схем соціальної взаємодії. Оскільки таким шляхом 

вони захищають власну ідентичність.   

  Підтвердження даної точку зору можна знайти і в роботах С. Крофта, 
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котрий вводить окреме розуміння «онтологічної інсекьюритизації», тобто 

створення онтологічних загроз, про яку йтиметься в другій частині роботи. 

Крофт також стверджує, що проблеми безпеки, котрі виникають між різними 

вимірами ідентичності (національної, релігійної, ідеологічної тощо) 

соціальних акторів є вирішальними для розуміння спектру загроз, що перед 

ними постають (Croft, 2012, c. 219). На думку автора, вагомими є також 

розбіжності, що виникають не лише між проявами ідентичностей, проте і 

безпосередньо на їхніх рівнях.   

   Окремим аспектом розуміння поняття онтологічної безпеки для 

вивчення політичних процесів у міжнародному вимірі є те, що, за словами С. 

Крофта, більша частина сучасної жорстокості та насилля генерується та 

втілюється через «відчуття незахищеності» індивідів, що конструюється на 

рівні міжсуб’єктної взаємодії (Croft, 2012, c. 219). Як бачимо, таке твердження 

безпосередньо співпадає із прийнятим в політичній науці концептом «дилеми 

безпеки». В свою чергу, розробка поняття онтологічної безпеки вносить 

суттєві якісні корективи в її розуміння.   

  Так, на думку Дж. Мітзен, наслідки дій соціального актора завжди 

відтворюють або ж суперечать його ідентичності. Тому, оскільки ідентичність 

забезпечує мотиваційну основу поведінки такого актора, її стабільність 

безпосередньо залежить від того, чи будуть реалізовані практики, що її 

підтримують. Таким чином, дослідниця доводить, що «раціональні агенти 

приймають цілеспрямовані рішення, зважаючи на можливі наслідки та 

альтернативи, та спрямовуючи свої дії на узгоджені ними внутрішньо цілі».   

  Відповідно, в межах даної роботи онтологічна безпека соціального 

актора розуміється як стан захищеності його ідентичності, що позбавляє його 

базового дискомфорту від невизначеності, котра й сприймається як 

незахищеність. Тобто, використовуючи слова Дж. Мітзен, «онтологічна 

незахищеність відповідає глибокому паралізуючому стану, в якому невідомо, 

яким загрозам протидіяти, а які ігнорувати», тобто взагалі не розглядати як 

такі (Mitzen, 2006b, 345).   
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  Окресливши вище поняття онтологічної безпеки, нам необхідно при 

цьому розрізняти особливості її прояву саме на державному рівні. Оскільки, 

як було зазначено, спочатку цей термін виник саме в контексті роботи з 

індивідуальною свідомістю та поведінкою. Однак, так як раніше ми вже вели 

мову про роль онтологічної безпеки в житті соціальних акторів, то для того, 

аби конкретизувати її прояв в міждержавній динаміці, нам потрібно 

встановити належні критерії для цього.  

   Також своїй роботі Дж. Мітзен, цитуючи Е. Гідденса, вказує, що 

соціальні актори реалізують власну онтологічну безпеку через формування 

т.зв. «когнітивного кокону», що встановлюється на рівні емпіричного знання 

щодо можливих подій, які можуть становити загрозу їх цілісності на 

матеріальному чи психологічному рівнях. Щоправда, дане твердження 

породжує запитання щодо того, завдяки чому це здійснюється. Відповідь 

можемо знайти у роботах Дж. Мустафи, яка, цитуючи Д. Кемпбелла, акцентує 

в даному відношенні увагу на роль дискурсу. Оскільки, як стверджує 

Кемпбелл, ідентичність актора, та усвідомлювані їй загрози напряму поєднані 

із «характером того, як актори «говорять» про них» (Mustapha, 2013, с. 69). 

Таким чином, погоджуючись з думкою Дж. Мустафи, можемо стверджувати, 

що наративи держав, що стосуються проблем безпеки, відіграють значну роль 

у конструюванні середовища безпеки, а не лише описують та відображають 

його.  

  Таке розуміння, в поєднанні з попереднім врахуванням сутності держав 

як комплексних соціальних агентів, дає привід звернутися надалі до теорії 

соціального конструктивізму. Відтак, наприклад, наразі варто знову згадати 

положення Н. Онафа, котрий розробляє поняття соціальних норм і правил та 

їх ролі у власне політичній динаміці. Соціальні правила – котрі є загально 

зобов’язуючою та легітимізованою формою соціальних норм – згідно поглядів 

Н. Онафа, є особливою формою поведінкових установок, що для акторів 

міжнародних відносин забезпечують зв’язки  типу «агент-структура». 

Відбувається ж це шляхом того, що основною функцією згаданих правил, на 
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переконання дослідника, є «забезпечення зв’язку між агентами та світом, що 

постійно змінюється, та структура котрого, в свою чергу, постійно 

трансформується, оскільки ті ж правила постійно реалізують свою 

конструктивну функцію» (Onuf, 2014, с. 4). Взаємодія та становлення згаданих 

соціальних правил здійснюється ж безпосередньо через дискурсивні практики 

соціальних акторів, в даному випадку – держав. Тобто, актори постійно 

транслюють власні наративи, що відображають їх ідентичність, але для 

набуття агентського статусу у певній соціальній системі їм також необхідно, 

по-перше, дотримуватись існуючих в ній правил, що обумовлюють її 

функціонування, і, по-друге, відповідно бути визнаними рештою наявних 

акторів.   

  Тобто, забезпечення онтологічної безпеки держави напряму залежить 

від поведінки інших держав та від життєздатності й загальної динаміки 

соціальних правил, в котрій вони функціонують. В цьому можна знайти одне 

із пояснень прив’язаності держав до окремих міжнародних порядків, так як 

завдяки підтримці визначеного набору правил поведінки вони можуть 

реалізувати і свою онтологічну безпеку,  інакше кажучи, усвідомлення 

цілісності власної національної ідентичності.   

  Враховуючи таке розуміння природи дискурсивних практик держав, 

варто звернути увагу на вищезгадане явище «онтологічної інсекьюритизації», 

концепт якого було запропоновано С. Крофтом. Як стверджує даний 

дослідник, воно спостерігається тоді, коли «домінуюча владна структура має 

можливість вирішувати, хто має бути захищений, а кого необхідно 

контролювати…і боятися» (Croft, 2012, с. 220). Таким чином, під згаданим 

концептом можемо розуміти цілеспрямоване позбавлення – в очах та 

свідомості соціального середовища – відповідного актора його «статусу як 

такого, що є безпечним для інших». А оскільки будь-яка держава в своїй 

поведінці виходить із власних національних інтересів – що можна порівняти 

із позитивною пресупозиції (наміру) –  сукупність дискурсивних практик, що 

суперечать їм, автоматично будуть сприйматися як онтологічна загроза. Так 
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як дестабілізуватимуть той наратив, що держава транслює на відповідну 

міжнародну цільову аудиторію.  

   Відтак, наголошуючи на тому, що в умовах, коли на індивідуальному 

рівні поведінкові установки та уявлення формуються саме інтерсуб’єктивно, 

С. Крофт надалі цитує твердження Б. Стіла щодо прояву вказаного процесу на 

міждержавному рівні. Так останній зазначав:  

 

«…у той час, як матеріальна (фізична – авт.) безпека (очевидно) є 

вагомою для держав, онтологічна безпека для них є більш вагомою, так 

як її забезпечення закріплює державну ідентичність (уможливлює не 

тільки її фізичне існування,  але, першочергово, те, як держава бачить 

себе, та, по-друге, як вона хоче, щоб її бачили  інші)» (Croft, 2012, с. 224). 

 

Виходячи з цього, автор підтримує та наголошує на думці Б. Стіла, що: 

 

«Держави працюють над гарантуванням власної онтологічної безпеки, 

оскільки вони прагнуть зберегти послідовні «я-концепції», а 

ідентичності держав конструюються та закріплюються завдяки 

наративу, що уможливлює використання узвичаєних 

зовнішньополітичних дій» (Croft, 2012, с. 224).  

  

  І зокрема виходячи з останнього, критичним для проблемного поля 

даного дослідження є розуміння того, що забезпечення онтологічної безпека 

власне може вкрай суперечити безпеці фізичній. Саме тому автор звертає 

особливу увагу на дану гіпотезу, запропоновану Дж. Мітзен. Оскільки, згідно 

такому баченню, держави можуть прив’язуватися  – та, на думку автора, 

відповідно ставати певною мірою залежними – від окремого конфлікту. 

Ключова причина, ну думку Дж. Мітзен, у такому разу полягає в тому, що 

держави переважно обирають звичний для них набір практик взаємодії – 
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«нехай і шкідливих чи деструктивних» – аби тільки уникнути дестабілізуючої 

невизначеності для власної ідентичності, або набуття ідентичності «Іншого» 

(Mitzen, 2006b, c. 342).  

  Більш того, згадана дослідниця влучно зазначає, що таке розуміння 

якісно видозмінює сприйняття концепту «дилеми безпеки» як такої, оскільки  

дозволяє стверджувати, що міжнародні конфлікти можуть виникати не тільки 

через відому вже теорії міжнародних відносин невизначеність, а й завдяки 

конкретній визначеності та певності, котру сторонам забезпечують такі 

конфліктні відносини.   

  В контексті ж врегулювання міжнародних конфліктів вищенаведене 

тлумачення концепту онтологічної безпеки приводить до логічного, але 

контроверсійного з морально-етичної точки зору, висновку. А саме: у разі, 

якщо тривалий міжнародний конфлікт забезпечує потреби ідентичності 

однієї чи більше сторін, його вирішення може створити онтологічну 

загрозу, якої держави власне й прагнуть уникнути.  

  Можемо знайти вдале підтвердження цьому твердженню в роботах Ш. 

Кея, де котрих він досліджує генезис та особливості динаміки міжгрупових 

конфліктів з таких же позицій стосовно онтологічної безпеки. Відтак, цитуючи 

К. Кіннвалл, даний дослідник приводить приклад одного з інструментів, котрі 

можуть використовуватися сторонами, коли конфлікт задовольняє потреби 

реалізації їх ідентичності. Особливо мова йде про т.зв. «обрану травму», під 

якою К. Кіннвалл рекомендує розуміти постійне звернення до певної 

історичної катастрофи або трагедії, у результаті чого простежується 

(рефлекторна – авт.) акцентуація інформації,  уявних очікувань і сильних 

емоцій щодо окремих моментів з долі пращурів; водночас вибудовується 

механізм захисту від «неприйнятної точки зору» (Kay, 2012, c. 241). Як 

розуміємо, виходячи зі згаданих вище постулатів теорії соціального 

конструктивізму, зображені процеси та явища знаходять втілення саме завдяки 

дискурсивним практикам соціальних акторів, завдяки структурі та змісту 

комплексу мовних актів.  
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  Підводячи підсумок даної частини дослідження, можна виокремити такі 

ключові критерії прояву реалізації онтологічної безпеки в міждержавних 

відносинах: 

1. Поведінка держави загалом обумовлюється потребою в захисті та 

забезпеченні національної ідентичності; 

2.  Посилений наголос на вагомості останньої постійно присутній у 

внутрішньо- та зокрема зовнішньополітичному наративі держави; 

3. Будь-яка дія чи інформація, котра суперечить існуючому 

загальновизнаному концепту національної ідентичності викликає 

помітну бурхливу реакцію, найперше  – на рівні дискурсивної практики. 

4. Наявність суперечностей або конфліктів з іншими державами з приводу 

окремих ментальних паттернів зокрема в контексті політики пам’яті.  

  В рамках  даного дослідження під терміном «політика пам'яті» нами 

мається на увазі сфера публічних стратегій щодо минулого, тобто 

концептуалізація, а також практики коммеморації і викладання історії. 

Історична політика ж є окремим випадком політики пам'яті. Для неї характерні 

активна участь владних структур, конфронтаційність і переслідування 

партійних інтересів.  

  Відповідно, знаковим в контексті даного дослідження є також те, що 

історичні події в якості «соціально-психологічних артефактів», що значно 

збагачує наше розуміння цих феноменів та якісно відображає їх роль в 

контексті будь-якого роду політичних досліджень (Delehanty, Steele, 2009, с. 

525)   

  Знову ж таки, послідовники теорії онтологічної безпеки, таким чином, в 

якості основи для своїх суджень використовують ряд суміжних з положеннями 

соціальної психології концептів, розроблених Е. Гідденсом. І, зокрема, 

стосовно того, що без здатності давати собі звітність у власних діях та цілісної 

моделі світу людина переживає загрозу втрати себе, що витікає із хаосу, що 

існує в соціальному житті.  

  Саме тому, як стверджує дана група дослідників, ідентичність 
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соціального агента створюється соціально через дискурсивні практики, – і 

найголовніше – завдяки автобіографічному наративу, котрий гарантує агентам 

власне усвідомлення та розуміння соціальної реальності. У даному відношенні 

також зауважується, що дискурс є засобом передачі історичної пам’яті, котра, 

в свою чергу, також є соціальним конструктом (Там само, 525-526).   

  Теорія онтологічної безпеки також передбачає, що соціальні агенти 

можуть втручатися в той чи інший дискурс, характеризуючи та інтерпретуючи 

певні ситуації особливим чином, котрий, щоправда, забезпечує відстоювання 

цілісності їх власного автобіографічного наративу. Саме тому ті сторони, що 

беруть участь у творенні дискурсу, також мають можливість перетворювати 

його на «правдивий», встановлюючи тим самим особливе тлумачення тих 

загроз, котрі визначають різного типу соціальні групи.  

  Таким чином, когнітивний фреймінг можемо розуміти як управління 

соціальними агентами когнітивними фреймами у рамках своїх дискурсивних 

практик задля досягнення визначених політичних цілей. У подальшому для 

обґрунтування доцільності такого визначення, звернемося до ряду його 

теоретичних витоків.  

  Перш за все, Ю. Сорока, досліджуючи особливості соціального 

сприйняття в контексті інтерпретативної теорії культури авторства К. Гірца, 

стверджує, що воно є соціальним явищем за своєю природою, тобто 

взаємодією соціально значущих символів (Сорока, 2012). Значення таких 

символів,  згідно  з поглядами дослідниці, освоюються індивідами та напряму 

підтримуються соціальною спільнотою, що дає можливість стверджувати, що 

когнітивні фрейми так само є об’єктом захисту суспільства або його окремих 

груп, оскільки забезпечують цілісність та послідовність їх картин світу, і, 

відповідно, онтологічну безпеку.  

  Наступним підтвердженням останньої тези є твердження Ю. Сороки про 

те, що саме колективна дія (концепт якої свого часу запропонував Ю. 

Габермас) стосовно збереження або зміни відповідної соціально-політичної 

ситуації, а не лише соціальні група або ситуації являють собою контекст 
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колективно існуючих форм мислення (Сорока, 2012). Подібний погляд 

уможливлює твердження про те, що й когнітивні фрейми, які є в основі 

образно-символічного соціального сприйняття, так само створюються, 

трансформуються зберігаються і ліквідуються у межах відповідної соціальної 

динаміки, – дискурсивних практиках.  

  По-друге, можемо, таким чином, зазначити, що концепт когнітивних 

фреймів знаходиться в тісному поєднанні із конструктивістською теорією 

авторства Н. Онафа щодо соціальних норм і правил, які регулюють соціальні 

відносини. Згідно з поглядами щойно згаданого дослідника, відповідно до 

природи зв’язку типу «агент-структура», всі подібні правила й норми 

пов’язують соціальних агентів на тлі «світу, який весь час змінюється, і 

структура якого постійно перероблюється [соціальними агентами – авт.]»  

(Onuf, 2014).  

  Окрім того, Г. Почепцов, звертаючись до твердження О. Солнцевої, 

акцентує увагу на тому, що анексія Криму й подальше втручання у події на 

сході України, незалежно від усього негативу даних обставин, змогли 

об’єднати велику кількість росіян, так як офіційні мотиви дій РФ підсилювали 

вже наявну загальнонаціональну ідею даної держави (Почепцов, 2016). Що, в 

свою чергу, демонструє силу впливу існуючих когнітивних фреймів серед 

широких мас населення РФ.   

 

Висновки до розділу 2 

  Розглядаючи явище міжнародного конфлікту в категоріях дискурсу та 

текстуальності як такої, природно маємо справу з комплексами або системами 

взаємодіючих інтерпретацій подій соціальної дійсності. Від них, у свою чергу, 

залежить весь процес прийняття рішень сторонами конфлікту, що відповідно 

має масштабні соціально-економічні, військові, гуманітарні, культурні та інші 

наслідки. 

  Саме тому з метою ефективнішого управління та узгодження таких 
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інтерпретацій варто звернути увагу на особливості смислового виміру 

міжнародного конфлікту та, відповідно, засоби символічного моделювання. 

Оскільки останнє, в свою чергу, безпосередньо пов’язане з особливостями 

роботи людської свідомості, котра, серед іншого, взаємодіє із зовнішнім 

світом шляхом створення, сприйняття та обміну символами – знаками, чиї 

інтерпретанти мають особливий психоемоційний вплив. Тому як процес 

формування динамічних знаково-символічних систем, котрі шляхом впливу на 

свідомість мають здатність модифікувати людську поведінку, смислове 

моделювання стає одним із ключових завдань постіндустріальної епохи. І ми 

відповідно можемо стверджувати, що як технологія впливу на сприйняття та 

поведінку людини, символічне моделювання має займати помітне місце при 

вивченні динаміки міжнародного конфлікту в силу функціональних 

властивостей останнього як прояву соціальної взаємодії.  

   Бо, як відомо, соціальні 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 у суспільному житті. Останні, в свою чергу, закладають основу 

подальшого сприйняття та відповідної поведінки на всіх рівнях.   

  Відповідно, враховуючи останнє, з метою забезпечення кращого 

розуміння соціальної і, відповідно, міжнародно-політичної динаміки, варто 

збагатити методологію дослідження об’єктів політичної науки результатами, 

досягнутими завдяки використанню інструментаріїв когнітивних, 

психологічних і нейронаук, що дозволяють краще зрозуміти 

нейрофізіологічну основу існування смислового виміру соціально-політичної 

взаємодії як сукупності дискурсивних інформаційно-психологічних 

інструментів, вкорінених у смислах.  

  Більш того, в контексті даного дослідження також актуалізується 

поняття онтологічної безпеки, котру можна розуміти як стан захищеності 

ідентичності соціального актора, що дозволяє останньому уникнути базового 
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дискомфорту від власної сутнісної невизначеності, котра й сприймається як 

онтологічна незахищеність. Держави ж в якості комплексних соціальних 

агентів також прагнуть зберегти свої послідовні та визнані ідентичності, які 

конструюються, укріплюються та трансформуються через відповідні 

стратегічні наративи, котрі й уможливлюють наступну реалізацію узвичаєної 

по відношенню до державної ідентичності зовнішньополітичної поведінки.  

  При цьому, так як онтологічна безпека є складової інформаційно-

психологічної безпеки соціального агента,  котра базується на здійсненні 

узвичаєних практик, можемо стверджувати, що держави прив’язуються до 

окремих паттернів поведінки. І, навіть якщо останні є деструктивними та 

конфліктними, держави завдяки ним забезпечують стійкість та послідовність 

власної соціально сконструйованої ідентичності.  

  Варто також зазначити, що важливим інструментарієм для масштабного 

дослідження вищеописаних аспектів життєдіяльності соціальних агентів може 

вважтися теорія соціального конструктивізму, зокрема запропонований свого 

часу Н. Онафом прийом дослідження соціальних норм та правил, що 

обумовлюють поведінку соціальних агентів починаючи від когнітивного 

рівня. Тому ми маємо 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.  

  Збереження сторонами міжнародного 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. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ СМИСЛОВОГО ВИМІРУ 

МІЖДЕРЖАВНОГО КОНФЛІКТУ НА ПРИКЛАДІ РОСІЙСЬКО-

УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ 

 

3.1. Семіотичні характеристики політико-дипломатичного, медійного та  

релігійного дискурсів в контексті російсько-українського конфлікту 

 

  У інформаційному компоненті гібридну наразі дійсно можна розглядати 

в якості поведінкової війни, так як її меседжі націлені на конкретику дій та 

породжують чи блокують певні види поведінки. Смислова ж або когнітивна 

війна має на меті зміну цілої картини світу цільового об’єкта. Результатами 

використання такого віртуального впливу було та є існування таких 

когнітивних конструктів як «Новоросія» (в сучасному прояві на території 

ДНР/ЛНР), уявлення типу «Крим наш», «русский мир» тощо. Оскільки 

інформація та факт як такі орієнтовані на новизну, а смисли, в свою чергу – на 

приєднання, інтерпретацію відомого (або раніше чужого). Смислова війна у 

своєму найскладнішому варіанті полягає у просуванні інших цінностей, ніж ті, 

які до цього були закріплені в певній соціосистемі. Таке розуміння ролі 

смислів в соціально-політичній динаміці закономірно підводить нас до 

розгляду питання російських ІПсО в контексті смислового виміру російсько-

українського міждержавного конфлікту.  

  Так Ч.Бленді виділяє такий набір можливих дій з рефлексивного 

управління: 

 Тиск силою як частина т.зв. «примусової дипломатії»; 

 «Допомога» опонентові у формуванні розуміння вихідної ситуації; 

 Шляхом формування цілей противника; 

 Шляхом формування алгоритму прийняття рішень противника;  

 Шляхом вибору часу для прийняття рішень противника. 
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При цьому А. Лефевр, аналізуючи американську та російську систему 

цінностей, зауважує, що на нинішньому історичному етапі в рамках підходу 

РФ до інформаційно-психологічної боротьби відсутня процедура вирішення 

конфлікту, яка зберігала б гідність обох сторін.  

  Таким чином, інфорпростір російсько-українського міждержавного 

конфлікту презентує низку нових функцій. До його вимог відносимо потреби: 

 Сформувати образ ворога; 

 Створити образ справедливого воїна, що протистоїть ворогами; 

 Представити населення, котре необхідно захистити від ворога; 

 Сформувати не лише образи героїв, але й образи зрадників, що не хочуть 

слідувати за героями; 

 Забезпечити народну підтримку героям, що були позначені як такі саме 

в рамках трансльованого суб’єктом наративу.  

Через це, на думку Г. Почепцова, символами насичується весь набір 

повідомлень, отримує масова свідомість ЦА. При чому досконале знання 

параметрів цих символів є запорукою успішного оперування масовою 

свідомістю (Почепцов, 2015а). Разом з цим, якщо ж новини в нормі не 

привертають особливої уваги, то саме в під час конфлікту в Україні новини, 

трансльовані російським телебаченням, стали функціонувати за алгоритмами 

телесеріалу, що захоплює глядача, занурюючи його в необхідний набір 

поведінкових зразків та когнітивних фреймів (Почепцов, 2015а). Так Д. 

Дондурей недарма вважає, що федеральні канали в РФ владою розглядаються 

як єдиний холдинг, покликаний утримувати потрібну модель світу в умах 

росіян, передаючи необхідний набір смислових матриць (Почепцов, 2016, с. 

197).  

  Тому, цитуючи С. Тетема, Г. Почепцов зауважує, що в ситуації з Кримом 

було застосовано саме рефлексивне управління. Оскільки конструктори та 

оператори даної інформаційної операції використали розуміння трьох ЦА: 

російськомовної більшості в Криму, української влади, міжнародної 



111 

 

 

спільноти, особливо ЄС та НАТО. В цьому контексті можемо зрозуміти, що 

російські фахівці розглядають як мету дезорганізацію ворога. Рефлексивний 

контроль противника полягає в тому, щоб він прийняв правильне з погляду 

комунікатора рішення, яке потрібне останньому. Саме тому, на думу Є. 

Холмогорова, РФ вперше за всі останні роки не імпортує, а експортує 

політичну нестабільність.  Більш того, Ф. Хансен в своєму дослідженні 

наводить подібний приклад у конфронтації Російської Федерації (РФ) із 

Заходом. Зокрема увага звертається на існуючий національний політичний 

наратив, що РФ є державою, котру «боїться Захід» та «заклятим ворогом» 

останнього (Hansen, 2016, c.12). Тут ми також можемо згадати декларовану 

історичну відповідальність та стурбованість РФ безпекою сусідніх країни (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.  

  Продовжуючи розробку теорії еволюції війн, Я. Берзінш при цьому в 

своїх роботах деталізує, що в сучасному російському тлумаченні ведення 

воєнних дій центровим полем бою є саме людська свідомість на всіх її рівнях 

(Berzinš, 2014, c. 64).  Саме тому, використовуючи думку даного науковця, 

можемо стверджувати, що двома характерними рисами, які виокремлюють 

теперішній російсько-український міждержавний конфлікт з-поміж т.зв. 

традиційних війн, і стосуються напряму концепту онтологічної безпеки, є: 

1. Відмова від прямого знищення супротивника на користь сприянню його 

внутрішньому занепаду; 

2. Відхід від ведення війни завдяки збройним засобам і перехід до 

культурних війн.  

 

  На цьому тлі знову ж таки на передній план виходить і концепт 

смислових війн, впроваджений в український науковий дискурс Г. 

Почепцовим. Так як саме системи смислів є складовими метафор, котрі 
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становлять зміст відповідних мовних актів, присутніх у стратегічних 

наративах держав, можемо стверджувати про безпосередній зв'язок 

онтологічної й інформаційно-психологічної безпеки держав як соціальних 

агентів. Проте, на думку автора, варто вважати онтологічну безпеку 

складовою інформаційно-психологічної. 

  Тож наразі для кращої демонстрації вищенаведеного прослідкуємо за 

смисловими компонентами ІПсО РФ часів окупації Автономної Республіки 

Крим (АРК) та подій на сході України. Почнімо з того, що, на думку Г. 

Почепцова, ключовою особливістю інформаційного простору під час анексії 

Криму та розгортання збройного протистояння на Донбасі став і його стрімкий 

розвиток, і відтак високий рівень динаміки призводив до масштабних 

суперечливих  версій. При чому на кожному з етапів здійснення ІПсО проти 

України чи то в Криму, чи на Донбасі, залучалися свої набори слів-символів. І 

нехай символічна система меседжів російських ІПсО була сформована доволі 

алогічно з точки зору історії, однак вельми закономірно з точки зору 

психології. 

  Імплементація ж в медіа-дискурсі емоційно яскравого драматичного 

сценарію, в котрому є прояв архетипів Ворога, Союзника, Героя, Жертви та 

ін., залучає глядача та впливає на породження на його боці інтерпретацій та 

реінтерпретацій того, що відбувається, котре також є засобом забезпечення 

т.зв. «когнітивного хаосу». 

  Задля того, аби краще осягнути особливості смислової матриці наративу 

РФ щодо подій у Криму, звернемося до декількох інформаційних продуктів, 

що використовуються російською стороною задля формування суспільного 

сприйняття цих подій як в національних межах, так і на міжнародній арені.  

  «Кримська весна» (рос. «Крымская весна»), документальний фільм С. 

Холошевського, що вийшов у світ в квітні 2014 року, є одним із інструментів 

інформаційно-психологічної та смислової політики РФ, і має на меті 

висвітлення подій у Криму, починаючи від Євромайдану, завершуючи 

підписанням указу президента РФ про включення АРК та міста Севастополя 
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до складу РФ. Тож надалі виявимо ключові смислові аспекти, сценарії та меми, 

виражені в даній репрезентації наративу РФ щодо Криму.   

  Так одним із перших меседжів, що подається в фільмі, є те, що створити 

організований спротив т.зв. «владі Майдану» в Харкові не вдалося, тому 

регіони були залишені напризволяще. Саме тому, за словами авторів, в 

Севастополі було проведено «мітинг народної волі» проти фашизму в Україні, 

котрий зібрав 20 тисяч чоловік, а в Сімферополі водночас розпочався запис до 

підрозділів самооборони. Як бачимо, в даному сегменті було використано 

емоційно забарвлені смисли «народної волі» та «фашизму», що рівною мірою 

відображають складові елементи колективної свідомості населення півострова 

(Рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Приклади візуального ряду антиукраїнської агітації під час масових 

акцій в Криму (кінець лютого 2014 р.).  

  Більш того, для подальшого здійснення інформаційно-психологічної 

технології «управління ворогами», на позначення української влади були 
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використані такі смислові комбінації як «київські радикали», «радикальні 

елементи», «майданний Київ». Дані меми мали на меті підсилити засвоєння 

такої інтерпретації ситуації, що склалася після Євромайдану, що стимулювала 

б антивладні настрої. Так, наприклад, фільм «Кримська весна» транслює ідею 

того, що вищезгадані «київські радикали» планували «стравити» росіян з 

татарами та українцями, а «ополчення» з числа кримчан, навпаки, боролося за 

збереження міжнаціонального миру. Тобто, в даному разі яскраво 

простежуються характерні риси наративного сценарію, де досить чітко 

розподілені психологічні ролі поміж основними сторонами подій. Ворогом тут 

виступає «київська влада», що уособлює в собі синтетично поєднані 

характеристики фашистів, «Правого сектору», а також усіх можливих видів 

історичного радикалізму. Більш того, нівелюючи зв’язки Києва та Криму, в 

даному наративі також був присутній меседж щодо того, що «Крим для 

київської влади – непотрібні південна окраїна, де навіть нічим поживитись», 

та де незрозуміло чому примусово насаджувалася українська мова.   Жертва – 

населення Криму, при чому для більш ефективного охоплення в ньому 

виділені як росіяни, так і українці з кримськими татарами. Героєм-рятівником 

є народне ополчення, згодом «зелені чоловічки», а зрештою, російські 

військовослужбовці.  

   Вельми специфічною символічною жертвою в смисловій матриці 

наративу РФ щодо Криму виступив кримський підрозділ Беркуту, що 

повернувся з Києва. Так вони позиціонуються в даному контексті як «жертва, 

зраджена київською владою». Героїзація кримського Беркуту стала, таким 

чином, ефективним інструментом в контексті інформаційно-психологічних 

технологій, що були застосовані щодо населення Криму в той час. Так 3 

загиблих під час подій Євромайдану бійці були сакралізовані, а ті, що 

повернулись живими – підкреслено зустрінути як герої (Рис 3.2). 



115 

 

 

 

Рис 3.2. Мітингувальники, що вийшли на підтримку кримського підрозділу 

Беркуту (кінець лютого 2014 р.) Кадр із фільму «Операція: Крим» 

  При цьому у фільмі «Кримська весна» проводиться чітке іншування, 

використовуючи емоційні важелі страху та ненависті задля згаданих цілей. 

Наприклад, наводиться порівняння кримського Беркуту зі львівським, де, 

котрих «змусили просити пробачення перед українським народом на колінах. 

Цей факт було використано задля того, аби підкреслити жертовне становище 

кримських беркутівців, котрі, повертаючись додому «чекали нападу та 

боялися, що над ними вчинять розправу». Однак за сценарієм російського 

наративу цьому якраз завадити статися представники кримського ополчення, 

котрі, за словами М.Херемета, тодішнього командира підрозділами кримської 

самооборони, «не дали б нікого скривдити».  

  Іншою колективною фігурою, що отримала роль жертви в даному 

наративі є кримські татари. Щоправда, цікавим є те, що їх в цьому контексті 

амбівалентною. Так, з одного боку Меджліс кримськотатарського народу 

позиціонується як противник, оскільки підвів сподівання В. Януковича, 

перейшовши в розряд зрадників. Слова Р. Чубарова, голови Меджлісу, 

стосовно того, що кримські татари не дозволять вирішувати долю Криму без 
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них, особливо під час зіткнень перед будівлею Верховної Ради Криму, де 

«прибічники київської влади» розірвали прапор РФ, були інтерпретовані як 

очевидна спроба Києва «захопити владу в Криму руками Меджлісу». Даний 

смисловий акцент добре демонструє те, як офіційних представників 

кримськотатарського народу із протилежною позицією було демонізовано, в 

той час, як звичайне населення було представлене як жертва.   

  Тобто, можна сказати, що черговим елементом розгортання образу 

Героя та Жертви в кримських подіях є репрезентація колишньої місцевої  

влади, а також кримськотатарського населення. Так у «Кримській весні» Було 

також заявлено, що верхівка політичної влади в Криму до його анексії РФ 

перебувала в безпосередній залежності від американських грантів. А, як 

відомо, під співпрацею зі США в ряді мікро- та макронаративів РФ мається на 

увазі наявність спроб здійснення тиску, політичної, культурної , економічної 

та гуманітарної експансії з метою створення єдиної системи світу, залежної від 

політичного курсу Вашингтона.   

  Що ж до кримськотатарського населення, смислове оформлення 

наративу стосовно нього носило також явно виражений характер сценарію 

«жертва-рятівник». Оскільки стверджується, що «народ був заляканий 

повторною депортацією», а також за часів присутності на півострові 

української влади потерпав від «клейма народу-зрадника». Саме тому одним 

із найбільших плюсів «приєднання Криму до РФ» позиціонується можливість 

реабілітації кримськотатарського населення, що відкрило б, поряд із усіма 

соціально-політичними на півострові того часу, «нову сторінку в своїй історії» 

(Рис. 3.3, Додаток 1, Додаток 2).  
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Рис. 3.3. Приклад візуального ряд ІПсО РФ в Криму напередодні 

референдуму 16 березня 2014 р.  Кадр із фільму «Крим: як це було» 

 

  Більш того, загалом день офіційного приєднання Криму до РФ подається 

у фільмі як «Новий день перемоги», а до самого процесу застосовується фрейм 

«повернення додому». Для підведення підсумку під аналізом даного 

інформаційного продукту варто також зазначити, що в тому ж 2014 р. С. 

Холошевський отримує державну нагороду у вигляді медалі ордену «За 

заслуги перед Вітчизною» І ступеню за об’єктивне висвітлення подій в Криму. 

Такий крок російської влади є цілком логічним з точки зору утвердження того 

типу наративу, що описаний вище, а також його смислового поля, в очах – а 

головне – свідомості різного типу ЦА як в РФ, так і поза її межами. А також 

черговий раз підкреслює те, що саме таку інтерпретацію подій щодо Криму 

підтримує офіційна Москва. 
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  Що характерно,  нові самопроголошені очільники влади в Криму серед 

основних помилок донецької влади виділяли  позахмарну корупцію та 

ігнорування «интересов русских».   

  Ще один фрагмент мікронаративу щодо «ввічливих людей/зелених 

чоловічків» оповідає про їх прихильне, абсолютно невороже ставлення до 

українських військових, що залишалися в той час в Криму та не переходили 

на сторону сепаратистів. Ці та інші смислові фрагменти, як ми розуміємо, за 

рахунок частого повторення та трансляції через різного типу канали 

комунікації, створюють у свідомості ЦА відповідний образ всіх «ввічливих 

людей/зелених чоловічків», нівелюючи тим самим виявлення щодо них 

негативної реакції та безпосереднього спротиву.   

  До речі, сам мем про «ввічливих людей» став результатом масового 

поширення запису Бориса Рожина («Colonelcassad»), проросійського блогера, 

котрий вночі 28 лютого створив запис про те, що «Ввічливі люди захопили два 

аеродроми в Криму». Обґрунтування вибору саме такого смислового 

позначення блогер знаходить в тому, що воно влучно  та жартівливо описує 

«невідомих, які захоплюють стратегічні об’єкти, формально не розкриваючи 

свого інкогніто…(бо ж у Криму всі чудово розуміли, хто це й звідки), у стилі 

«але ми-то з вами знаємо, хто це» (Березовець, 2015, с.77). При цьому у даному 

фільмі також відкрито було заявлено про те, що однією з військових частин в 

Криму біли бійцями спецназу ФСБ РФ.   

  Нарешті, одним із найпомітніших смислових моментів, що знаменує 

завершення одного з етапів розвитку російського метанаративу щодо Криму є 

публічне підтвердження того, що в Криму в період розгортання анексії діяли 

саме російські військові у формі вислову «Чого вже приховувати? Дав 

доручення і вказівку Міноборони під виглядом посилення охорони наших 

військових об'єктів у Криму перекинути спецпідрозділ Генерального 

розвідувального управління і сили морської піхоти десантників». Однак таке 

зізнання тоді вже суттєво ніяк не вплинуло на ставлення до нього зі сторони 

населення РФ, ні на результати референдуму, проведеного в Криму 16 березня 



119 

 

 

2014 р., де  96.7% учасників проголосували «за» приєднання Криму до складу 

РФ, водночас із заявленою рекордною явкою у 95.6%  населення півострова.  

  Ще одним цікавим меседжем в даному разі також є твердження В. 

Путіна, висловлене в рамках одного з інтерв’ю стосовно того, що поведінка 

РФ на міжнародній арені, а також, зокрема, її реакція щодо запроваджених 

проти неї санкції «не означає, що в РФ не повинні поважати, скажімо, 

міжнародне право та інтереси наших партнерів, але це означає, що партнери 

повинні поважати Росію та її інтереси. Така позиція чітко дає зрозуміти 

особливості картини світу прихильників офіційної політики Москви в даному 

разі. Оскільки навіть щодо санкцій В. Путін та його оточення зазвичай 

використовують наступного роду рефреймінг: «Санкції – це погано. Санкції 

потрібно вводити проти тих, хто здійснює перевороти (маючи на увазі 

нинішню офіційну владу в Україні – авт.), і тих, хто їм допомагає». В межах 

російського метанаративу офіційна влада діяла виключно в інтересах «русских 

людей» і всієї держави. Тобто, смисловий наголос зроблено на тому, що РФ 

вимушена була втрутитися в кримські події задля забезпечення вільного 

волевиявлення жителів Криму. У даному контексті додатково підкреслює 

смислову вагомість Криму для РФ також заява В. Путіна, стосовно завдання 

«відродити гуманітарну складову Криму як невід’ємної частини російської 

культури та культурної спадщини».  

  Серед повнометражних же художніх фільмів в межах російського медіа-

дискурсу тематика подій у Криму та на сході України використовувалася у 

таких стрічках, як  «Новые Ёлки» (2017), «Жених» (2016), «Крым» (2017) та 

ін., де дії РФ легітимізувалися та виправдовувалися вже на жартівливо-

побутовому рівні.  

  Таким чином, ми бачимо, що символічна система для меседжів 

російської пропаганди будувалася в достатній мірі алогічно з точки зору 

історії, але логічно з точки зору психології. Наприклад, поняття «фашистів» 

чітко закріплене за минулим, і власне складно застосовувати до теперішніх 

подій, а маркер «хунта» стосовно української влади протримався ще й після 
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виборів, але потім зник, так як не було можливості пояснити, яким чином 

президент РФ проводить зустрічі з представниками тієї ж «хунти», не 

згадуючи вже про те, що «хунтою» називають військових, котрі захоплюють 

владу внаслідок перевороту. Об'єднуючим стимулом в даному разі стало 

уявлення того, що «Росія піднімається з колін», що  виникло в період анексії 

Криму. Останнє є психологічно зрозумілим відчуттям для будь-якого жителя 

колишнього СРСР, так як минуле робило СРСР володарем світу, а розпад його 

у 1991 р. й досі сприймається як свого роду колективна історична 

психотравма. Відтак дана історико-психологічна передумова й пояснює 

відповідну розстановку смислових акцентів різнотипних наративів РФ в 

контексті російсько-українського міждержавного конфлікту, як це, наприклад, 

демонструє когнітивна карта смислового поля стосовно Криму (Додаток 3).  

  Що ж до смислового поля подій на сході України, то «фашисти», 

«неонацисти», «бандерівці»  були тут з одного боку, а визволителі – з іншого. 

Останнє позначення не використовувалося, але малося на увазі. Тому період 

Донбасу продемонстрував необхідність розгортання символізації «народного 

повстання». Тому ті, хто був проти, стали іменуватися «карателями». Україна 

стала позначати своїх супротивників «терористами», «сепаратистами», РФ 

своїх прихильників – традиційно, «ополченцями», що також містить в собі 

асоціації з подіями другої світової війни на території теперішніх України та 

РФ, котрі сьогодні також прийнято називати «Великою Вітчизняною  війною» 

серед прихильників смислового поля СРСР (Почепцов, 2014а, 2015а).  

  З іншого боку, привертає до себе увагу в контексті російсько-

українського міждержавного конфлікту й природа сучасної релігійної 

політики та релігійних дискурсів РФ. Варто зазначити, що законодавство РФ, 

починаючи з середини 1990-х рр. розробило значну нормативно-правову 

джерельну базу, котра регламентувала б відносини між церквою та державою. 

Так Конституція у статті 14 визначає РФ світською державою, де жодна релігія 

не може встановлюватися в якості державної або ж обов’язкової. Пункт 2 тієї 

ж статті передбачає, що всі релігійні об’єднання в даній державі є 
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відокремленими від держави, а також є рівними перед законом (Конституция 

Российской Федерации). Потрібно визнати, що на 1993 рік, коли була 

прийнята конституція РФ, така конфігурація більш ніж відповідала настроям 

вищого політичного керівництва країни. Оскільки одразу ж висувала її за 

показником рівня державно-конфесійних відносин на один рівень з іншими 

розвинутими державами світу. До того ж, стаття 28 конституції РФ гарантує 

кожному свободу совісті та віросповідання, а також вільне розповсюдження 

релігійних та інших переконань й діяти відповідно до них. Останнє знов 

підкреслює демократичність у ставленні до будь-яких конфесій в РФ.  

  Однак зрештою після того як ідейно-смисловий вакуум у свідомості 

російських громадян перетворився на об’єкт боротьби за вплив зі сторони 

багатьох релігійних течій, що прийшли в РФ з-за кордону, уряд країни 

вдається до рішучих кроків. Так як необхідно було стримати ідейний вплив на 

російських громадян таких релігійних течій як євангелісти, мормони чи 

Свідки Єгови і т.п. (Coyer, 2015).  

   Саме тому 26 вересня 1997 року було прийнято Федеральний Закон «Про 

свободу совісті та релігійні об’єднання», котрий став важливою віхою на 

шляху становлення сучасної структури взаємин між державою та церквою в 

РФ.  

  Так увагу привертає сама преамбула згаданого вище закону, оскільки в 

ній поряд із декларуванням світського характеру влади в державі, визнається 

«особлива роль православ’я в історії Росії, в становленні та розвитку її 

культури» (Государственная Дума Российской Федерации, 1997). Подібного 

роду формулювання безпосередньо демонструє те, що курс, який обрало 

російське державне керівництво у відносинах з церквою, прямо пов'язаний із 

відродженням традиційної моделі синтезу світської влади з РПЦ. Щоправда, 

цікавим з точки зору збереження основ державної безпеки є ще одна частина 

преамбули Федерального Закону «Про свободу совісті та релігійні 

об’єднання». Важливим у ній є те, що християнство, іслам, буддизм та іудаїзм 

фактично визнаються основними релігійними течіями в РФ, які з «іншими 
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релігіями» становлять невід’ємну частину історичної спадщини народів Росії. 

Таким чином, можна зауважити, що РФ в своєму процесі творення нової (по 

відношенню до радянської) національної ідентичності, активно 

використовувало релігійний чинник.   

  Характерним є те, що далі у тексті ФЗ «Про свободу совісті та релігійні 

об’єднання», зокрема в пункті 3 статті 4, майже дублюється текст згаданої 

вище статті 14 конституції РФ. Це, в свою чергу, забезпечує неперервність 

офіційної політичної доктрини щодо церкви. Більш того, в контексті вивчення 

сучасного типу взаємозв’язку державної влади в Росії та РПЦ  необхідно 

звернути зрештою увагу на пункт 4 статті 4 закону, що розглядається. Так як 

у ній закріплене положення, що забороняє супроводжувати діяльність органів 

державної влади публічними релігійними обрядами та церемоніями.  

  Відповідно і вищі посадові особи, а також військовослужбовці й 

представники місцевої влади не мають права, згідно з цією частиною закону, 

використовувати своє службове становище для «формування того чи іншого 

відношення щодо релігії». Однак на офіційному сайті президента РФ можна 

знайти значну кількість інформації щодо поздоровлень з відповідними 

православними святами, а також безпосередніх зустрічей з патріархом 

Кирилом і т.п. В межах таких подій явно чи з контексту повідомлень – як і з 

офіційних інформаційних джерел РПЦ – ЦА розуміє ту ступінь символічної 

ваги, котрою наділяють одне одного РПЦ та вища політична влада РФ. При 

цьому важливу функцію поряд з Міністерством юстиції щодо реєстрації  

релігійних об’єднань і груп, разом із регулювання відносин з ними як на 

національному, так і на міжнародному рівнях виконує Комітет у справах 

громадських об’єднань і релігійних організацій Державної Думи РФ. 

  Власне мали місце і публічна незгода щодо взаємозв’язку РПЦ та 

держави, зокрема в сфері освіти. Так після того як за згодою патріарха Алексія 

ІІ у 2007 році була висунута пропозиція щодо обов’язкового вивчення в 

середніх загальноосвітніх школах РФ  дисципліни під назвою «Основи 

православної культури», а також запропоновано ряд ідей щодо утвердження 
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теології як освітнього напрямку, на сторінках «Нової газети» через декілька 

місяців з’явився відомий «лист 10 академіків» (Новая газета, 2007). Однак 

відкрита дискусія щодо питання боротьби РПЦ з РАН за ідейну владу 

завершилася тим, що її було зрештою подано офіційним політичним 

дискурсом як привід підкреслити вагомість РПЦ в житті російського 

суспільства.  Зрештою 2016 року вперше в історії РФ було створено 

дисертаційну раду по теології  в рамках Міністерства освіти та науки держави. 

Події такого ґатунку яскраво відображають динаміку державно-конфесійних 

взаємин в російському суспільстві, особливо, якщо врахувати впливовість 

РПЦ серед існуючих внутрішньонаціональних релігійних дискурсів.   

  Черговим зрушенням, що потребує уваги в контексті даного 

дослідження, стало призначення 19 серпня 2016 року Ольги Васильєвої на 

посаду Міністра освіти та науки РФ. Характерною деталлю в даному разі є те, 

що за освітою та власне трудовою діяльністю О. Васильєва є релігієзнавцем та 

обіймала низку державних посад, пов’язаних із вивченням та/або 

висвітленням інформації на релігійну тематику в ЗМІ. Та результати її 

діяльності потрібно буде досліджувати з плином часу.  

  Тож, виходячи із вищенаведеного, можна погодитися із результатами 

дослідження польської дослідниці А. Курановіч, згідно з якими, саме завдяки 

підтримці зі сторони релігійного дискурсу РПЦ РФ підтримує та консолідує 

власну внутрішньо- та зовнішньополітичну ідентичність. Відповідно такі 

риси, притаманні сучасній російській національній ідеї, як сакралізація влади, 

антизахідне бачення світового порядку, а також відчуття унікальної місії, 

котру (Curanović, 2012а, c. 239) – згідно з відповідними політичними, 

культурними та релігійними дискурсами – виконує РФ у світі, мають своє 

коріння саме в православній християнській традиції, котру береже й поширює 

РПЦ.   

  Саме тому структура відносин між офіційною державною вдалою та 

РПЦ, на думку автора, носить амбівалентний характер, зумовлений 

необхідністю, з однієї сторони, утримання прийнятної в світі державної 
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нормативно-правової структури; а з іншого – метою забезпечення 

національної безпеки та цілісності, у відповідності з існуючими на сьогодні 

концепціями політичної, духовної, культурної та військової еліти Росії.  

  Ще одним моментом, вартим уваги в контексті даного аспекту є книга 

авторства Патріарха Кирила під назвою «Про смисли» (рос. «О смыслах») від 

2017 р. Книга розрахована на максимально широке коло читачів і є сукупністю 

виступів та висловлювань Предстоятеля РПЦ, котрі мають на меті задати 

смислові орієнтири щодо багатьох аспектів як церковної,  так і світської сфери 

життєдіяльності суспільства.   

  На цьому тлі звертає на себе увагу й природа т.зв. «імперського 

дискурсу» РФ. Власне, даний міф активно формувався ще за часів правління 

Петра І. Відомо, що цей історичний період характеризувався з початку 

невдалими військово-політичними змаганнями Росії зі Швецією за контроль 

над Прибалтійськими територіями. Застосування вищевказаного міфу було 

спрямовано на формування переможного ментального та поведінкового 

стереотипів у російського війська та правлячої еліти. Для цього, на думку О. 

Ауліної, якнайкраще підходив штучно створений образ О. Невського, який 

нібито свого часу практично у тому ж регіоні отримав перемогу над 

шведським військом. (Ауліна, 2015). Таким чином, орден Олександра 

Невського став єдиною нагородою, що існувала за часів Російської Імперії, 

СРСР та незалежної РФ, трансформувавшись в один з основних символів 

російської політичної міфології.  

  В сучасній інформаційній війні російською стороною активно 

використовуються міфологічні конструкти, що мають історико-ідеологічну 

основу. У ході протидії подібним проявам інформаційної агресії досить 

успішно може використовуватися метод деміфологізації, побудований на 

науковому аналізі історичних подій. Результати таких досліджень повинні 

активно поширюватися за допомогою мас-медіа, а також видавницьких 

проектів. 

  Показовим в якості дієвості міфів сучасних щодо Криму є також і те, що, 



125 

 

 

згідно з даними соціологічного опитування, проведеного в 2016 р. 

Всеросійським центром дослідженням громадської думки (рос. 

Всероссийский центр исследования общественного мнения, ВЦИОМ) у 

свідомості населення РФ Крим сьогодні асоціюються не тільки з морськими 

курортами (35%) і в цілому позитивними емоціями (16%), але і з відчуттям 

«Крим – наш», поняттям «русской земли» (37%). Севастополь респонденти 

пов'язаний перш за все з військово-морським флотом (29%), Великою 

Вітчизняною війною (17%) і т.д. (ВЦИОМ, 2016b)  

  А оцінки факту входження цих територій до складу РФ близькі до 

абсолютних: 95% опитаних підтримують це рішення. Частиною РФ Крим в 

2014 р. вважали 89% (за даними опитування, проведеного до референдуму в 

Криму про приєднання до Росії), сьогодні – 96% росіян.  

  Згідно з результатами згаданого опитування, на думку росіян, РФ 

довела, «возз'єднавшись із Кримом», що здатна забезпечувати свої національні 

інтереси  (92%), а відтак країни Заходу зрештою змушені будуть визнати цей 

факт (84%). У той же час 53% опитаних також були згодні з тим, що після цієї 

події суттєво покращились позиції РФ на світовій політичній арені. 73% ж 

зазначають, що Крим та Севастополь відіграють основну роль в забезпеченні 

російської обороноздатності.  

  Як підсумовує директор Всеросійським центром дослідженням 

громадської думки В.Фьодоров: «…історичний вибір, здійснений в березні 

2014 р., як показують наші опитування, підтверджується в повній мірі: Росія 

– з Кримом, а Крим – з Росією, і це, з усією очевидністю, надовго, якщо не 

назавжди. Складнощі перехідного періоду не відвернули людей від 

виправданості рішень дворічної давності».  

  Таким чином, весь спектр діяльності РФ в контексті смислового виміру 

російсько-українського міждержавного конфлікту демонструє цілеспрямовані 

кроки на перекодування реальності в свідомості ЦА як на території України, 

так і на території РФ та інших країн, що входять до палітри стратегічних 

політичних інтересів Москви. Що, в свою чергу, актуалізує необхідність 
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вироблення ефективної протидії таким спробам агресивного втручання в 

віртуальний, інформаційній та фізичний простір інших соціальних агентів.  

  Україна ж, в свою чергу, на відміну від РФ, користується відмінною 

моделлю, у фундаменті якої закладений відхід від минулих негативних 

наслідків. «Революція Гідності», що розпочалася наприкінці 2013 р., відкрила 

питання того, як нова українська влада надалі зможе консолідувати свої 

відносини стосовно різних конфесій, беручи до уваги необхідність 

гарантування та укріплення своєї легітимності в умовах російсько-

українського міждержавного конфлікту (Wanner, 2015, с.11). Однак сам проект 

«християнського патріотизму», як його визначає К. Воннер в своїй роботі, в 

своїх спробах сформувати й консолідувати специфічну українізовану форму 

православ’я, що принципово суперечить проекту «русского мира». Так як 

дискримінує останній, перетворюючи, на думку дослідниці, з його 

історичними й морально-психологічними претензіями як мінімум на 

імперіалістичну модель.   

  Проте подібного роду кейс іманентних протиріч не являє собою 

аномалію в міжнародних відносинах. Так, Д. Хендрік, в своїй роботі цитуючи 

П. Коулмана, зауважує, що як така ідентичність соціального актора у своїх 

ключових параметрах може мати неприйняття чи ненависть щодо ідентичності 

іншого актора (Hendrick, 2009, с.28). Більш того, подібний підхід розширює 

розуміння стосовно ролі розколу УПЦ та проблеми відсутності автокефалії в 

УПЦ КП у російсько-українському міждержавному конфлікті.  Водночас в 

умовах згаданого конфлікту у структурі тексту українського релігійного 

дискурсу все частіше фігурують аспекти, які дотичні до військової сфери 

життєдіяльності суспільства, особливо пов’язані з конфронтацією із РФ. 

Також це стосується й молебнів за численних політв’язнів, їхня героїзація в 

мовних актах представників зокрема представників духовенства УПЦ КП, та 

здійснення ритуалів вшанування пам’яті загиблих військових на Сході 

України, й ряду інших соціальних практик, де в рамках публічної сфери 

активно взаємодіють агенти релігійного і військового дискурсу.  
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  Виходячи з цього, можемо стверджувати, що «Революція Гідності», 

повністю виправдовуючи смисловий потенціал своєї назви, засвідчила також 

появу нового сприйняття й розуміння феномену політичного з-поміж 

населення України (Wanner, 2015). Так як відтепер питання легітимації влади 

стала поєднаною із необхідністю проведення воєнних дій на Сході України, а 

також вирішувати проблеми щодо анексії Криму. В такому випадку політика 

в сфері релігії як когнітивно-поведінковий регулятор, природно 

використовується державою для забезпечення власного існування.  

  У свою чергу, роль емоційно забарвлених символів, на думку Г. 

Почепцова, важко переоцінити, оскільки саме вони використовуються в 

пропаганді задля управління масовою свідомістю. Відтак, точність підбору 

таких символів визначає, на думку дослідника, охоплення ЦА. Г. Почепцов 

також наголошує на тому, що список таких символів має бути вельми 

компактним, однак їх необхідно активувати в масовій свідомості ЦА та 

тримати в т.зв. латентному стані ще задовго до безпосереднього використання 

(Почепцов, 2015а).  

  Більш того, О. Сорока серед числа можливих чинників посилення 

сприйняття ворожості з боку РФ зазначає триваючий і нині процес легітимації 

образів про Україну як незалежну державу, та цілісну й самодостатню країну 

в свідомості українського суспільства, а також населення країн-сусідів, 

міжнародного співтовариства, так як саме ідентифікаційні процеси у подібних 

«нових» умовах стосуються перевизначення кордонів «ми – вони» (Сорока, 

2012, с.217).  

  При цьому актуальним в даному контексті є тривалий процес 

самопізнання та самоусвідомлення українським та російським суспільствами 

себе і нинішніх державних кордонах, культурній специфіці та розрізненнях, 

політико-економічних властивостях і проблемах, багатоманітній етнічній 

структурі. 

  Саме тому звертають на себе увагу ключові особливості нормативно-

правової основи смислової політики в Україні. Так згідно зі Ст.11 Конституції 
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України (КУ) «Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, 

її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, 

культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 

національних меншин України». Ст. 17 КУ передбачає, що «Захист 

суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 

економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями 

держави, справою всього Українського народу».  

  Статтею 34 КУ «Кожному гарантується право на свободу думки і слова, 

на вільне вираження своїх поглядів і переконань», а Ст. 65 зобов’язує кожного 

громадянина України захищати Вітчизну, незалежність й територіальну 

цілісність України, а також шанувати її державні символи, котрими згідно зі 

Ст. 20 КУ є Державний Прапор України, Державний Герб України і 

Державний Гімн України. ЗУ «Про засади внутрішньої та зовнішньої безпеки» 

в якості однієї зі своїх підвалин визначає своєчасне виявлення, запобігання та 

нейтралізацію реальних й потенційних загроз національним інтересам серед 

іншого й в інформаційній сфері, що безпосередньо стосується смислового 

виміру політичної взаємодії як такої.  

  Відповідно до Ст. 10 ЗУ «Про національну безпеку» до основних 

функцій суб'єктів забезпечення національної безпеки України належить також  

«постійний моніторинг впливу на національну безпеку процесів, що 

відбуваються в політичній, соціальній, економічній, екологічній, науково-

технологічній, інформаційній, воєнній та інших сферах, релігійному 

середовищі, міжетнічних стосунках; прогнозування змін, що відбуваються в 

них, та потенційних загроз національній безпеці». В рамках цього ж закону 

згідно зі Ст. 7 до загроз національним інтересам і національній безпеці 

України у внутрішньополітичній сфері належать порушення міжконфесійної 

стабільності, конфліктні загострення на релігійній основі, протистояння 

церков та боротьба щодо розподілу сфер впливу на території України. Що 

характерно, в інформаційній сфері до основних загроз належить серед іншого 

«намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом 
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поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації».  

  Нарешті, ще одним нормативним актом, на який необхідно звернути 

увагу в контексті даного дослідження є  Закон України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України над 

тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях»  

(часто – Закон про реінтеграцію) прийнятий 18 січня 2018 р., та котрий 

визначає державну політику України щодо тимчасово окупованих територій. 

З точки зору смислової політики, потрібно підкреслити, що в даному 

нормативному акті, перш за все, РФ була названа державою-агресором та 

державою-окупантом, а дії РФ на території Донецької і Луганської областей в 

тексті названі відповідно «збройною агресією Російської Федерації». Реакція 

РФ на прийняття даного закону була вкрай негативною на призвело до появи 

в російському політичному та медійному дискурсах низки заяв, сповнених 

застосування інформаційно-комунікативних прийомів фреймінгу з метою 

негативної характеристики та самоідентифікації як сторони, що прагне 

сприяти «внутрішньо українському» врегулюванню» (УНІАН, 2018) . Також, 

наприклад, міністр закордонних справ РФ С. Лавров назвав даний закон таким, 

що перекреслює Мінські домовленості (Українська правда, 2018). Таким 

чином, враховуючи ці та інші подібного типу реакції в смисловому полі 

російського політичного дискурсу на прийняття та вступ в дію Закону про 

реінтеграцію, можемо говорити, звісно, як про різку антагоністичного типу 

відмінність у сприйнятті сторонами одна одної ( що й забезпечує відповідну 

конфліктну свідомість), так і про зміну зрештою в межах смислової структури 

української національної свідомості.  

  Таким чином, від нормативно-правової основи діяльності України в 

смисловому вимірі російсько-українського міждержавного конфлікту наразі 

доцільним буде перейти безпосередньо до результатів деяких соціологічних 

опитувань населення України, котрі й мають продемонструвати нам 

ефективність функціонування смислів, що забезпечують когнітивну основу 

реальної дії вищенаведених нормативно-правових документів.   
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  Так під час дослідження, яке проводилося соціологічною службою 

Центру Разумкова у співпраці з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва наприкінці 2017 р., респондентам було поставлене запитання, з чим 

на їхню думку, – з Україною чи з Росією – у них першочергово асоціюються 

такого роду поняття як «демократія», «стабільність», «свобода», 

«справедливість», «повага до прав особистості», «добробут», «гуманність», 

«агресія», «диктатура», «жорстокість» (Додаток 4).  

   І якщо стосовно смислів «агресія» та «жорстокість» показники були 

доволі передбачуваними та стосувалися здебільшого РФ, то, з іншого боку, 

показовими стали їх відповідники в категорії смислів, що не асоціюються з 

жодною зі сторін. Так, наприклад, 50,7 %, 55 %, 47 %  та 34,8 % респондентів 

не пов’язують ані з Україною, ані з РФ такі сенси як, відповідно, «добробут»,  

«стабільність»,  «повага до прав особистості»  та «гуманність». Що, в свою 

чергу, свідчить про чергові ризикові та навіть небезпечні аспекти в контексті 

сприйняття українським населенням тієї політичної дійсності, в якій воно 

знаходиться. Оскільки здатність України впливати на характер та структуру 

смислового виміру російсько-українського міждержавного конфлікту, 

напряму залежить від контролю за смисловою та ціннісною матрицею 

свідомості – перш за все – українського населення. Від цього залежатиме 

стійкість усіх державних інститутів та, відповідно, здатність держави вистояти 

в контексті смислових, когнітивних, психоісторичних війн тощо.   

  Так, наприклад, засновник проекту українських Кризових Семіотичних 

Студій А. Загородський влучно пропонує розширивши рамки сприйняття 

смислів війни і миру, оскільки, на його думку також «мир…навряд чи настане, 

навіть якщо на фронті, в силу тих чи інших причин, перестануть 

стріляти…Якщо в цей же час окупант активізує традиційний, кібер- і медіа-

терор всередині України» (Загородський, 2017). Тобто, погоджуючись із 

згаданим дослідником, підкреслимо, що протидія ворожим сенсам в середині 

невоєнних національних контекстів є виключно важливою, так як, наприклад, 

наявність довіри до вданих інститутів та навіть віра в успішність України як 
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соціально-політичної системи є підвалинами життєво важливих інтересів 

держави. 

  На цьому тлі варто відмітити також, що, наприклад на противагу щойно 

наведеному, однією з фундаментальних смислових одиниць дискурсу 

пропаганди СРСР була міфологема щодо братерства російського й 

українського народів. Остання замінила концепцію «триединства русского 

народа», що була офіційною доктрини часів Російської імперії. Згідно з нею 

російський народ складався із трьох елементів – великоросів, малоросів і 

білорусів. У свою чергу, гібридна й смислова війна, котру РФ розгорнула 

проти України, суттєво дискредитувала саму цю ідею братства російського й 

українського народів.   

  Цікавим є також і те, що радянська міфологема братерства трьох 

вищевказаних народів попередньо  вже була поставлена під сумнів 

спеціалістами російського Інституту країн СНД. Одне із ключових завдань 

даної організації полягає у «науково-аналітичному та суспільно-політичному 

супроводі зовнішньополітичної діяльності» РФ, як це вказано на сайті її 

керівника К. Затуліна. В рамках же колективної монографії «Языковое 

равноправие на Украине: проблемы и возможности”, виданій у 2012 р.», її 

автори вказують: «Радянська історіографія здійснила всю підготовчу роботу, 

забравши російське ім’я в білорусів і українців (малоросів), залишивши його 

лише за великоросами. Закріплений а часів історіографії СРСР міф про ці три 

братні народи мав приховати основну правду, що це є єдиний народ – 

російський, національність котрого була замінена рядом географічних назв 

територій проживання відповідних груп населення: Україна – українці, Росія 

– росіяни Білорусь – білоруси» (Центр Разумкова, 2018b). Таким чином, 

окремий український народ (як і білоруський) – є вигадкою радянського 

періоду, а по суті малороси й білоруси є складовими одного російського 

народу. 

  Дана теза дублюється також у публічних виступах російського 

президента В. Путіна. Наприклад, під час прес-конференції 14 грудня 2017 р. 
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він зауважив: «Наше історичне, духовне та інше коріння дають мені право 

говорити, що в основі своїй ми один народ». Протягом цієї ж прес-конференції 

Путін підкреслив, що: «Нічим зовсім українці від росіян не відрізнялися. Нічим 

зовсім. Україна ввійшла до складу Російської імперії в 1645 році трьома 

областями: Київ, Чернігів і сьогоднішній Житомир… В результаті 

перебування у складі Російської імперії навколо неї приростали територіями 

в результаті російсько-турецьких воєн, Другої світової війни. Але в 1922-1924 

роках більшовики чомусь вирішили, що всі прилеглі до історичної частини 

України території повинні бути занурені у заново створювану республіку. Все 

Причорномор’я пішло туди, західні області» (Центр Разумкова, 2018b). Також 

за такою логікою з вищенаведеного випливає, що, перш за все, суттєвої 

підстави для існування України й Білорусі як самостійних держав немає, по-

друге, більша частина територій України було приєднано до неї безпідставно.  

  Однак, якщо у РФ відмова від ідеї такого братерства здійснюється у 

формі заперечення існування українського й білоруського народів, то в 

Україні, за результатами ще одного опитування, котре проводилося Центром 

Разумкова та з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва у 

грудні 2017 р., думка громадськості вже більше схилилася до того, що українці 

й росіяни мають мало спільного. Респондентам пропонували обрати одне з 

трьох суджень – «українці і росіяни завжди були і залишаються братніми 

народами», «українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже 

такими не є» та «українці і росіяни ніколи не були братніми народами» (Центр 

Разумкова, 2018b).  

  Перше судження обрали лише 27% опитаних. Не поділяють тезу про 

братерство двох народів 66 % опитаних, близько двох третин  респондентів: 

де, відповідно, 50% – це ті, хто вважає, що українці й росіяни раніше були 

братніми народами, але вже такими не є, а 16% тих, хто дотримується думки, 

що вони ніколи й не були такими (Центр Разумкова, 2018b). 
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  Підтверджують щойно наведені результати також і опитування, 

проведене Центром Разумкова у 2016 р., котре демонструє ставлення 

населення України до президента, уряду, парламенту та громадян РФ (Таблиця 

3.1.). Показовим є те, що до громадяни РФ фіксується набагато помірковане 

ставлення, аніж, скажімо, до особи В. Путіна. Що, в свою чергу, доводить для 

нас твердження про те, що громадяни РФ в рамках смислового виміру 

російсько-українського міждержавного конфлікту розуміються більше у ролі 

Жертви, що потерпає від маніпуляцій та тиску Ворога в особі вищої політичної 

влади РФ. 

 

 

Таблиця 3.1. Яким є Ваше ставлення до…(опитування).  (Центр Разумкова, 

2016d) 
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  Подібними за логікою є й результати опитування, що було проведене за 

рік до того, у  2015 р. (Таблиця 3.2.), яке мало на меті дізнатися ставлення 

населення України до конфлікту на сході України.  

 

 

 

 

Таблиця 3.2. Як Ви в цілому оцінюєте конфлікт на Сході України? 

(результати опитування). (Центр Разумкова, 2015b).  
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  Таке ідейне співвідношення в колективній свідомості українців корелює 

також і з їх сприйняттям позицій РФ щодо подій на сході України в рамках 

смислового виміру російсько-українського міждержавного конфлікту 

(Таблиця 3.3.). Згідно показниками опитування, що охопило кінець 2015 та 

початок 2016 р., станом на лютий 2016 р. 70.3% опитаних були впевнені в 

тому, що РФ є державою-агресором та безпосередньою стороною конфлікту. 

Знову ж таки, дані результати незначне зменшення впевненості у зазначеній 

тезі при цьому збільшилася кількість тих осіб, котрим важко визначитися зі 

своїм ставленням до позицій РФ в контексті російсько-українського 

міждержавного конфлікту. Та найхарактернішим наразі є те, що було 

зафіксовано збільшення довіри населення України до твердження, що РФ є 

непричетною до подій на сході України та, відповідно, не є стороною 

конфлікту. Саме в цьому сегменті ми можемо відслідкувати незначні 

відхилення від офіційного українського політичного наративу.    

  Останній же полягає в тому, що фактично на Донбасі має місце збройна 

агресія (інтервенція) РФ щодо України, в якій ініціатор конфлікту приховує 

участь своїх збройних сил та здійснює воєнні дії та контроль захопленої 

території за участю громадян України, які перейшли на бік ворога. А з метою 

легалізації цього контролю було створено маріонеткові режими ДНР/ЛНР, які 

є лише інструментом досягнення політичних цілей РФ у цьому конфлікті 

(Горбулін, 2015). 
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Таблиця 3.3. Як Ви оцінюєте позицію Росії в конфлікті на сході України? 

(результати опитування).  (Центр Разумкова, 2016c). 

 

  Однак наразі ми можемо говорити, що поки такі незначні зрушення не 

призвели до суттєвої зміни ставлення українського населення до Мінських 

домовленостей, покликаних на реалізацію політичного врегулювання 

російсько-українського міждержавного конфлікту.   

  Ще більш цікавим буде на цьому тлі ставлення до політичного процесу 

врегулювання зі сторони українців розглянути деякі особливості смислового 

поля метанаративу вищої політичної влади України щодо РФ. І зробимо це 

наразі на прикладі позиції  міністра закордонних справ України П. Клімкіна, 

що, в свою чергу, доволі-таки співзвучна з відповідним загальнодержавним 

наративом. Так усталеним є той меседж, що РФ де-факто веде третю світову 
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війну гібридними методами, свідомо діючи проти Заходу та трансатлантичної 

спільноти (Тороп, 2018). 

  Більш того, наголошується на необхідності створення коаліції, що 

протидіятиме «фундаментальній російській загрозі», так як РФ на даному 

історичному етапі становить загрозу цінностей всього Заходу. При цьому 

підкреслюється те, що Україна знаходиться на «передньому рубежі» такої 

боротьби. Щодо переговорного процесу стосовно ситуації на сході України, 

першочергово зазвичай наголошується на таких елементах, як звільнення 

українських заручників та політичних в’язнів, а також запровадження 

«реального формату миротворчої операції» шляхом об’єднання зусиль із 

міжнародними поліцейськими силами (Тороп, 2018). Саме це зможе стати 

підґрунтям проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Однак 

здійснюється наголос на тому, що таку логіку розв’язання конфлікту блокує 

РФ, наполягаючи на погодженні вищенаведених кроків із окупаційною 

адміністрацією. Відтак, враховуючи таке співвідношення, відповідальність за 

все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей України, покладається на РФ. Ще одним вагомим 

смисловим елементом згаданого метанаративу є висловлення незадоволення 

та часом навіть розчарування стосовно того, що РФ має право вето в Радбезі 

ООН, що, на думку позиції П. Клімкіна, «в принципі треба змінити». До того 

ж, міністр закордонних справ України наголошує, що, поряд із 

євроатлантичною інтеграцією, стратегічною метою для української держави 

має бути її повне припинення членства в СНД. Оскільки, за як передав слова 

Президента України міністр закордонних справ України П. Клімкін, «Нам 

нема чого робити в цьому пострадянському клубі» (Тороп, 2018). Таким 

чином, можемо в даному сегменті прослідкувати використання техніки 

управління ворогами як на прикладі окупаційної влади, так і РФ та тих 

міжнародних інституцій, з якими вони пов’язані.   

  Відповідно, протистояння агресії РФ вимагало від України, згідно з 

загальнодержавним наративом, мобілізації всього суспільства та активізації 
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зусиль на всіх напрямах державної політики. Стимулювання оборонної 

промисловості, суттєве збільшення фінансування потреб суб’єктів сектору 

безпеки та оборони, значний сплеск національної самосвідомості українців 

тощо – усе це представляється як вагомі елементи успіху України, «в боротьбі 

за свободу та незалежність, яка триває й досі». В межах того ж метанаративу, 

з огляду на те, що воєнними методами вирішити конфлікт на Донбасі (та 

повернути Крим) було неможливо, Україна змушена була звернутися по 

допомогу до країн Заходу. І лише завдяки спільним зусиллям ЗСУ, СБУ, 

Національної гвардії під час АТО, з одного боку, і дипломатичним засобам та 

активній підтримці західних країн – з іншого, вдалося досягти деескалації 

конфлікту й визначити способи політико-дипломатичного врегулювання 

ситуації на сході України під час переговорного процесу в Мінську (Горбулін, 

2015, с. 98-99). 

  На думку В. Горбуліна, комплексне реформування всіх сфер 

життєдіяльності України ускладнюється необхідністю проведення АТО, що 

має якісно амбівалентний характер. Оскільки саме такий процес реформ є 

гарантією зміцнення України в подальшому та унеможливлення повторення 

подібної агресії в майбутньому, а також успішної реінтеграції тимчасово 

неконтрольованих територій Донбасу та повернення Криму.     

  Також В. Горбулін зауважує, що прагнення РФ ігнорувати Мінські 

домовленості чи використовувати їх довільне трактування було замовлене 

невиконанням Будапештського меморандуму 1994 р. щодо гарантування 

недоторканості і територіальної цілісності України, а також безкарності за 

агресію в Грузії у 2008 р.   

  З іншої сторони, американські дипломати неодноразово наголошували 

на тому, що Україна отримала «запевнення», а не «гарантії» власної 

територіальної безпеки. Таким чином США, Велика Британія, Китай та 

Франція не зобов’язані захищати Україну від прямої агресії. Саме тому, як 

стверджують дослідники центрів STRATCOM та «Українська призма», 

фактична відсутність гарантій безпеки  останніми роками призвела до того, що 
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все менше українських політичних діячів посилалися на Будапештський 

меморандум, наголошуючи водночас на необхідності швидкої модернізації 

ЗСУ, щоб Україна могла захищати себе власними силами (Maksak, 2018, c.30). 

  Тим не менше, потрібно відмітити, що протягом всього періоду бойових 

дій на сході України атмосфера взаємної недовіри між сторонами суттєво 

ускладнювала Мінський переговорний процес.  

  До того ж, російсько-український міждержавний конфлікт, особливо в 

його прояві на Донбасі, справив хоч непрямий, але серйозний 

психотерапевтичний вплив (подібний до трансрегіонального катарсису): довго 

вибудовуваний регіональними елітами та прийнятний для населення, яке їм 

довіряло, міф стосовного того, «хто кого годує», було знищено різким 

зіткненням із доволі суворою реальністю, і таке розуміння дедалі глибше 

розуміє першочергово саме населення окупованих територій. (Горбулін, 2015, 

с.117). 

  Також сьогодні гостро стоїть проблема комунікації, насамперед, між 

Україною та тими проукраїнськими громадянами, які залишилися на 

окупованих територіях. Відновлення ж територіальної цілісності 

знаменуватиме повну перемогу Української держави над внутрішньою кризою 

та зовнішньою агресією. Більш того, подолання кризи дасть змогу розпочати 

в країні масштабні економічні й політичні інтеграційні та інвестиційні 

проекти. 

 Саме тому в даному відношенні звернути увагу й на критику Доктрини 

інформаційної безпеки України, вперше прийнятої в 2017 р., оскільки ряд 

дослідників вважає, що, незважаючи на її нагальність у часі та інноваційність, 

її цілі є доволі обмеженими. Так як єдиною метою даної доктрини є 

роз’яснення принципів державної інформаційної політики та її застосування 

здебільшого щодо протидії гібридній війні, розпочатій РФ. Однак автор 

погоджується з думкою дослідників центрів STRATCOM та «Українська 

призма» стосовно того, що обмеження інформаційної доктрини виключно до 
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РФ суттєво знижує рівень її можливого застосування, ефективності та 

довгостроковості. 

 Хоча водночас, важливим позитивним аспектом, прописаним в Доктрині 

інформаційної безпеки України є те, що серед загроз національній безпеці в 

інформаційній сфері вказуються спеціальні інформаційні операції, спрямовані 

на підрив оборонних можливостей держави, деморалізацію ЗСУ, 

розповсюдження панічних настроїв серед населення, міжетнічної та 

міжконфесійної ворожнечі в Україні тощо (Maksak, 2018, c.28).  

  Також наголошується, що в політичному та експертному дискурсах такі 

теми як військова модернізація, майбутнє членство в НАТО, а також 

інформаційна безпека, посідають перші позиції станом на 2018 р. (Maksak, 

2018, c. 29). 

   Нова стратегія національної безпеки зазначає, що найважливішим було 

визнання факту російської агресії, в той час як Україна хотіла миру. А сучасна, 

добре озброєна армія має бути запорукою такого миру. Досягнення стандартів 

НАТО, як і повноцінна співпраця з даною організацією, як стверджують 

дослідники центрів STRATCOM та «Українська призма», починаючи з 2014 

стає лейтмотивом усіх стратегічних та оперативних документів в Україні 

(Maksak, 2018, c.32).  

  На цьому тлі привертають до себе результати соціологічних опитувань 

щодо бачення українськими населенням шляхів гарантування безпеки України 

(Додаток 5, 6.),  а також його ставлення до можливого референдуму щодо 

вступу в НАТО (Додаток 7) та його результатів (Додаток 8). Власне останні 

напряму демонструють помітну зміну в контексті суспільного сприйняття 

зокрема щодо більш позитивного ставлення до смислів, що стосуються 

сутності НАТО та переваг вступу до даної організації. 

  Продовжуючи мову про смислові характеристики настроїв колективної 

свідомості різнотипних груп українського населення, доцільно згадати в 

даному контексті і про т.зв. «галицький редукціонізм», під якою прийнято 

розуміти систему уявлень про  те, що успішність України як держави може 
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гарантувати лише звільнення від баласту у формі «невиліковно радянізованого 

Донбасу» (Портнов, 2016). Прикладом цьому можуть слугувати тези М. 

Рябчука, автора метафори «двох Україн», висунутих весною 2015 р. Так 

український есеїст стверджував, що «нова Україна», без Донбасу та Криму 

йому подобається значно більше, і що жителі Донбасу повинні заслужити собі 

право бути в складі України.   

   Подібним чином розмірковував в грудні 2014 року й філософ Т. Возняк 

зі Львова, заявивши, що «радянське суспільство Донбасу… випало з процесу 

створення нової політичної єдності – української громадянської нації» та 

«впало в крайній російський націоналізм з елементами фашизму». В даному 

випадку мова також може йти про внутрішню орієнталізацію, тобто створення 

образу Іншого на основі наділення населення певного уявного регіону 

набором природних якостей. 

 Ще одним знаковим дослідженням в цьому контексті є роботи О. 

Маланчук, в яких вивчаються особливості видозміни соціально-політичної 

ідентичності жителів Львова та Донецька з 1994 по 2015 рр. По-перше, однією 

з основних відмінностей консолідації ідентичності в зазначених містах О. 

Маланчук вважає розбіжність в типі їх історичної модернізації. Так, на 

переконання дослідниці, у Львові першочергово відбулася модернізація 

політична, в той час як в Донецьку – економічна. 

  Варто також підкреслити, що О. Маланчук вважає, що соціальна 

ідентичність є каналом бажання діяти політично. Посиленню ж  такої 

ідентичності можуть сприяти: 

 Повторення в дискурсивних практиках її складових, тобто постійна 

актуалізація; 

 Багаторівнева ідентичність; 

 Наявність загрози для такої ідентичності. При чому, що критично 

важливо для даного дослідження – такі загрози соціально-політичній 

ідентичності О. Маланчук розподіляє на реалістичну та символічну. 
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Порівнюючи надалі особливості смислової структури соціальної ідентичності 

жителів Львова та Донецька, О. Маланчук зазначає наступне. В той час як для 

ідентичності львів’ян на першому місці, згіно численних соцопитувань, стоїть 

національність та громадянство, стать та місто, то для жителів Донецьку само 

ідентифікація себе із містом є першочерговою. Більш того, дослідниця 

підкреслює, що, на відміну від Львова, Донецьк зберіг т.зв. багатосторонню 

ідентичність. Більш того, за даними дослідження О. Маланчук, проведених у 

2015 р., Євромайдан вплинув на ідентичність жителів Донецька таким чином, 

що в результаті в даній місцевості поширилося використання російської мови 

та офіційно заявлена релігійність населення. Також станом на 2015 р. 

ставлення до як до українців, так і до росіян в Донецьку було однаковим 

(Malanchuk, 2018).  

  Таким чином, можемо говорити, що приклади наведених досліджень 

відповідних групових ідентичностей дозволяють говорити про смислові 

матриці  останніх саме як про ту основу, де акумулються, зберігаються та 

розповсюджуються когнітивні фрейми, котрі визначають відповідну 

соціальну та політичну поведінку ЦА. Відтак потрібно вивчати ступінь та 

можливості впливу різного роду (за своїм інституційним походженням) 

дискурсивних практик на їх формування та функціонування як таке. 

   Оскільки, наприклад,  свого часу Г. Інніс, порівнюючи особливості 

функціонування релігії та держави як каналів смислової комунікації, зазначав, 

що перша зацікавлена в комунікації у часі, а друга потребує комунікації в 

просторі. І, оскільки телебачення, як інструмент державної політики, працює 

на подолання простору, а не часу, то по тривалості явно програє релігійному 

дискурсу, однак водночас забезпечує потрібні результати по охопленню ЦА, 

що, на переконання щойно згаданих дослідників, й потрібно державі 

(Почепцов, 2018b).   

  Відтак привертає увагу комплекс дискурсивних практик Всеукраїнської 

Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), яку було створено як 

представницький міжконфесійний консультативно-дорадчий орган, 
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незалежний від органів державної влади України, наприкінці 1996 р. 

Відповідно до даних, наданими на веб-сайті офіційного інтернет-

представництва ВРЦіРО, до її складу входять 18 церков  та релігійних 

організацій, включаючи 1 міжцерковну релігійну організацію, котрі в своїй 

сукупності представляють більше 95 % вірян України і всі основні її конфесії. 

Задекларованою метою цього міжконфесійного консультативно-дорадчого 

органу є консолідація діяльності Церков і релігійних організацій для 

духовного відродження України та координації міжцерковного діалогу як в 

Україні, так і поза її межами, а також участі у розробці проектів нормативних 

актів, що стосуються питань державно-конфесійних відносин, реалізації 

комплексних добродійних заходів.  

  Функції ВРЦіРО на національному та міжнародному рівнях, на думку 

автора, з одного боку обумовлюються вказаною вище задекларованою метою 

її діяльності, а з іншого – загальними параметрами функціонування 

релігійного дискурсу у контексті політичного простору. Саме тому, звертаючи 

увагу на думку К. Чумакової, що була цитована в одній із опублікованих робіт 

автора, до названих вище функціональних аспектів діяльності ВРЦіРО можна 

безумовно зачислити реалізацію інформаційно-психологічного впливу на 

різного роду внутрішню і зовнішню аудиторію, залучення людей до певної 

віри,та, що є ключовим для даного дослідження, коментар суспільних та 

міжнародних подій крізь призму релігії (Васильченко, 2016d, c 96-97). Окрім 

того, повинні підкреслити тезу К. Чумакової про те, що саме у масштабах 

простору ЗМК релігія трансформується в певний суспільний продукт, котрий 

поширюється та закріплюється в свідомості людей завдяки релігійному 

дискурсу. Таке розуміння інструментальних характеристик останнього 

феномену саме й підводить нас до визнання вагомості ВРЦіРО в якості агента 

врегулювання російсько-українського міждержавного конфлікту щонайменше 

на інформаційно-психологічному рівні, зважаючи на структурні властивості 

даного органу та визначальну, на думку автора, роль когнітивно-смислових 

детермінант людської поведінки.   
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  Відповідно, надалі в рамках дослідження буде розглянуто спектр 

дискурсивних практик ВРЦіРО, втілених в низці заяв, діалогів з іншими 

акторами національної та міжнародної політичної арени, та окремих заходів. 

Особливо в цьому контексті потрібно відмітити роль круглого столу «Релігія і 

влада в Україні: проблеми взаємовідносин», що організовується з 1996 р. під 

егідою Центру Разумкова за участі представників найчисельніших 

християнських церков та релігійних організацій України. Матеріали цих 

заходів відображають й деякі зразки мовних актів, зокрема й зі сторони 

ВРЦіРО, що дає можливість відслідковувати видозміну та характер 

стратегічних наративів цього міжконфесійного органу, спрямованих на 

різнотипні ЦА (Центр Разумкова, 2016а).  

  Саме тому в контексті російсько-українського міждержавного 

конфлікту та розгляду ролі релігійного дискурсу ВРЦіРО в ньому, потрібно 

зазначити наступне. Так вже 2 березня 2014 р., згаданий міжконфесійний 

дорадчий орган виступив із офіційною заявою в формі реакції на згоду Ради 

Федерації Федерального Зібрання РФ від 1 березня 2014 р. на використання 

російських військ в Україні. Так в абзаці першому даної заяви стверджувалося 

про те, що «введення військових сил іншої держави на територію України є 

загрозою не тільки для нашої країни, але й для миру та спокою на 

Європейському континенті загалом» (Центр громадянських свобод, 

Міжнародне партнерство за права людини, с.6). Водночас там же ВРЦіРО 

підкреслила своє визнання діючої в Україні влади легітимною; а також 

звернулася до міжнародного співтовариства «з проханням зробити усе 

можливе для збереження миру в Україні та збереження територіальної 

цілісності, суверенітету і недоторканості кордонів  Української держави» 

(Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 2014а). Більш того, було 

ВРЦіРО, звертаючись тим самим до зовнішньої цільової аудиторії, 

наголосила, що   «підрив миру і стабільності в Україні загрожує зруйнувати 

всю сучасну систему світової безпеки. Тому слід вжити всіх заходів, щоби в 

Україні внаслідок введення іноземних військ не розгорілася війна» 
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(Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 2014а) 

  Надалі 3 квітня 2014 р. в своєму комюніке ВРЦіРО, вказуючи на період 

суспільно-політичної кризи в Україні, заявила, що «Церкви та релігійні 

організації зберігають міжконфесійний та міжрелігійний мир», і водночас 

виступила з засудженням проявів провокацій, сепаратизму та  

штучних намагань розпалення ворожнечі на релігійному підґрунті 

(Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 2014b).  Знову ж таки, в 

даному, попередньому та низці наступних прикладів можемо помітити, що 

ВРЦіРО незмінно виступала за відстоювання цілісності України у 

міжнародно-визнаних кордонах останньої.   

  А з кінця травня-початку червня 2014 р. в своєму дискурсі ВРЦіРО на 

підтримку дій української влади розпочала більш активно вживати термін 

«терористи» щодо незаконних збройних формувань на сході України. Так 

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ 

КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, в результаті зустрічі 

ВРЦіРО із в.о. Президента України О. Турчиновим та проханням останнього 

помолитися за мир в Україні й вибори, що тоді наближалися, заявив таке: 

«Ми молимось. Але за який мир ми боремось? Ми хочемо 

справедливого миру. Ми не хочемо жити в умовах неволі, в умовах 

окупації…Ми хочемо справедливого миру. Тобто, щоб Україна була 

демократичною країною, нерозділеною від заходу і до сходу, від півдня 

і до півночі. І Крим – наша територія. Але сьогодні вона окупована. І 

тому ми молимось, щоб і Крим повернувся до нас. Молимось за те, 

щоб і на Донбасі терористи і спецназівці російські покинули нашу 

землю» (Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 2014с).  

  Водночас Глава УГКЦ верховний архієпископ Святослав (Шевчук) під 

час вказаної зустрічі акцентував увагу, що «примирювати людей між собою, 

перш за все, можуть і повинні релігійні діячі, як духовні особи. Бо Всевишній, 

є Богом миру й злагоди» (Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 
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2014с). У свою чергу, останнє, черговий раз доводить думку автора стосовно 

того, що інформаційно-психологічний та когнітивно-смисловий аспекти 

урегулювання російсько-українського міждержавного конфлікту є 

детермінуючими в його сутнісній динаміці.   

  Здійснюючи характеристику подальших дискурсивних практик ВРЦіРО 

в історичній ретроспективі, потрібно відмітити певний дуалізм в контексті 

відносин даного міжконфесійного органу з українською владою. Так, нехай 

представники конфесій неодноразово підкреслювали, що ангажування церков 

у політичні процеси і втручання в їх внутрішні справи є неприпустимим, 

Секретаріат ВРЦіРО позитивно сприйняв пропозицію Президента України П. 

Порошенка долучитися до здійснення мирного плану у Донецькій і Луганській 

областях (Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 2014d). 

Потрібно зазначити, що, говорячи про сприяння налагодженню діалогу з 

метою звільнення полонених, Президент України підкреслив, що: «Це те 

служіння Богу, на моє розуміння, яке сьогодні потребує Україна, народ і 

заручники», з чим погодилась ВРЦіРО. Таким чином, помітним є офіційне 

включення релігійного дискурсу міжконфесійного дорадчого органу, що 

розглядається, в контекст суспільно-політичних процесів національного та 

міжнародного рівнів. Таким чином,  у своєму комюніке від 9 липня 2014 р. 

після вищезгаданого звернення П. Порошенка від 25 червня 2014 р. ВРЦіРО 

закликала «всіх, хто незаконно тримає зброю, скласти її та припинити 

кровопролиття, звільнити з полону заручників, в тому числі й 

священнослужителів, не захоплювати та не використовувати церковних 

споруд та релігійних приміщень у збройному конфлікті» (Всеукраїнська Рада 

Церков і релігійних організацій, 2014e). Таким чином, ще однією природною 

характерною рисою релігійного дискурсу ВРЦіРО можна вважати те, що її 

представники проявляли  солідарність із людьми, котрі постраждали від 

збройного конфлікту, а також закликали своїх вірних до активної допомоги й 

благодійним справам («справам милосердя») по відношенню до співгромадян 

зі сходу України.  
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  Зрештою, починаючи з весни 2014 р., представники ВРЦіРО в рамках 

своїх дискурсивних практик говорять про «справедливий мир», при цьому в їх 

риториці здійснюється нова (хоч  і непряма) акцентуація на інформаційно-

психологічному протистоянні, та явно – на  потребі пошуку шляхів 

примирення між українським та російським народом. Як розуміємо, наратив 

ВРЦіРО у цьому випадку спрямовано більше саме на зовнішню ЦА, зокрема 

РФ, західне і світове співтовариство, а лише потім – на національну аудиторію.  

  Наступними кейсами реалізації наративу ВРЦіРО, націленого на західну 

ЦА, стали зустрічі в Києві з представником Ватикану і Папи Римського 

кардиналом Крістофом Шенборном, архієпископом Віденським і примасом 

Австрії в грудні 2014 р. (Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 

2014g); а також Держсекретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном у 

червні 2016 р. (Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 2016c). 

Цікавим є також і те, що вже 22 червня 2015 р. було оприлюднено рішення 

ВРЦіРО стосовно її подальшої  міжнародної діяльності, особливо в тому, що  

стосується заходів, що мають на меті «порозуміння з релігійною спільнотою 

Росії та представлення об’єктивної інформації про події в Україні» 

(Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 2015a).  

  Виходячи із вищезазначеного, можемо говорити, що нехай тема Томосу 

про автокефалію православної церкви в Україні починає домінувати в 

релігійному дискурсі, все ж даному разі можна відмітити спроби 

конструктивного позиціонування Україною себе шляхом використання 

релігійного дискурсу ВРЦіРО в якості гідного міжнародного агента-медіатора 

задля встановлення міжконфесійного, міжнаціонального та міжетнічного 

діалогу. Що є також виключно важливим для реалізації національних інтересів 

України на міжнародній арені.  

  Стосовно діалогу в рамках національного рівня та взаємодії із 

внутрішніми цільовими аудиторіями, то варто зазначити наступне. Стосовно 

залучення до взаємодії із органами та представниками державної влади вже 

було зазначено на прикладі діалогу з в.о. Президента України О. Турчиновим 
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та Президентом України П. Порошенко. У якості ж продовження 

характеристики такого типу дискурсивної взаємодії можна згадати зустріч 

прем’єр-міністра України А. Яценюка із представниками ВРЦіРО 16 вересня 

2015 р., в рамках якої  Церковні ієрархи й релігійні лідери України зробили 

акцент на тому, «що вони не лише молитвою та словом, але й справами 

зміцнюють обороноздатність країни, бойовий дух її воїнів, надають велику 

допомогу найбільш незахищеним верствам населення, в тому числі вимушеним 

переселенцям і постраждалим внаслідок АТО» (Всеукраїнська Рада Церков і 

релігійних організацій, 2015b).   

  У свою чергу, автор вважає знаковим те, є те, що 11 грудня 2016 р. у 

контексті з Головою Служби Безпеки України (СБУ) В. Грицаком 

представники ВРЦіРО дали згоду на «започаткування регулярного відкритого 

і відвертого діалогу між СБУ та духовенством» (Всеукраїнська Рада Церков 

і релігійних організацій, 2015с). Важливим з огляду нинішнього та 

подальшого розгляду ВРЦіРО на тлі врегулювання російсько-українського 

міждержавного конфлікту є акцент Голови СБУ на тому, що «українські 

церкви і релігійні організації знаходяться на передовій інформаційної війни і 

постійно закликають вірян до єднання, толерантності та захисту 

Вітчизни…І саме тому Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій 

може бути надійною платформою пошуку шляхів для порозуміння» 

(Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 2015с).   

  Наведені приклади початкових стадій синтезу релігійного й політичного 

дискурсів  в Україні у теперішніх умовах російсько-українського 

міждержавного конфлікту являють собою показове зрушення в сторону 

консолідації єдиного і узгодженого комплексу стейкхолдерів, що мають змогу 

здійснити ефективний вплив на перебіг згаданого конфлікту. Зокрема, 

зважаючи на збільшення ступеню пріоритетності власне інформаційно-

психологічних аспектів врегулювання останнього. Відтак, наприклад, ще 26 

жовтня 2016 р. було оголошено, а 2 листопада 2016 р. на базі «Сармат» в 

Краматорську організовано засідання ВРЦіРО за участі Голови СБУ та 
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офіцерів об’єднаного штабу ЦУ СБУ в зоні АТО (Релігійно-інформаційна 

служба України, 2016). Разом із молитвою за Україну, в якій взяли участь 

зазначені сторони, метою даного заходу було спілкування з місцевою владою, 

а також журналістами і представниками місії ОБСЄ – агентами як 

внутрішньої, так і зовнішньої ЦА. Представники Української православної 

церкви московського патріархату (УПЦ МП) також приймали участь в заході, 

нехай і не в особі її Предстоятеля, митрополита Онуфрія, а митрополита 

Августина, голови синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та 

іншими військовими формуваннями України (Релігійно-інформаційна служба 

України, 2016).  

  Звертаючись же коротко до сюжетної лінії Томосу в рамках сучасного 

українського політичного та релігійного дискурсів, цікавим є, наприклад, 

звернення трьох президентів України Л. Кравчука, Л. Кучми та В. Ющенка до 

Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про надання автокефалії 

УПЦ автокефалії. Більш того, під час прес-конференції, де згадане звернення 

було представлене широкій громадськості, в озвученій позиції українських 

президентів звертають  на себе увагу декілька смислових елементів. 

 По-перше, В. Ющенко повторно наголосив на тому, що боротьба за 

створення помісної православної церкви в Україні відбувалася та 

відбувається одночасно з боротьбою за незалежність. Таким чином,  

незважаючи на те, що згідно з Конституцією України вона є світською 

державою, де держава відокремлена від церкви, було артикульовано 

питання консолідації національної єдності та ідентичності на основі 

єдиної помісної церкви. Як висловився В. Ющенко, «Церква є каркасом 

цільної інтегрованої нації».  

 По-друге, відповідаючи на питання щодо відсутності подібних заяв 

(щодо Томосу) у минулому, Л. Кучма нагадав про своє звернення ще в 

2000 р. до Олексія ІІ та В. Путіна стосовно того, щоб «дати волю» УПЦ, 

однак відповідь, за його словами, «була очевидною». Саме тому наразі 
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стверджується, що раніше «ще не був той час» для здійснення рішучих 

кроків щодо здобуття автокефалії УПЦ. Однак, як заявив Л. Кучма, 

«сьогоднішня ситуація в Україні та навколо України стимулює такий 

розвиток подій». Як бачимо, в даному мікронаративі використовується 

такий фреймінг роботи над наданням УПЦ автокефалії, що репрезентує 

її як визвольну війну за незалежність.  

 По-третє, в даному ж контексті використовується смисловий прийом 

ідентифікації від протилежного, коли, говорячи що на пострадянському 

просторі лише Україна та Білорусь не мають помісної церкви, Л. Кучма 

зауважує, що «Білорусь – то зрозуміло, вона входить до єдиного 

Радянського...Союзної Держави». Тим самим повторно підкреслюється 

саме визвольний, незалежний характер руху України до здобуття 

автокефалії УПЦ. Так само, наприклад, Л. Кравчук, подібним чином 

називає УПЦ МП «московською церквою», зміщуючи смисловий акцент 

якраз на політичний аспект її функціонування. 

    Таким чином, підводячи підсумок вищенаведеному в даному підрозділі, 

та особливо відштовхуючись від реалізованої характеристики нормативно-

концептуальної основи національної й зовнішньополітичної ідентичності 

України і РФ, можемо говорити, що у фундаменті конфліктної взаємодії між 

цими сторонами є власне фактор онтологічної безпеки. Причина полягає в 

тому, що наразі згадані держави здебільшого становлять собою якісно 

протилежні соціальні мегапроекти. Відтак, російсько-українських 

міжнародний конфлікт починає розглядатися крізь призму війни смислів та 

інформаційно-психологічного протистояння загалом. 

   Вищевказаним, у свою чергу, й спричиняється відповідна дискурсивна й 

поведінкова практика у рамках нинішньої українсько-російської взаємодії. 

Окрім того, авто стверджує, що ключової проблемою в контексті теоретико-

практичного її вирішення є прив’язаність обох цих сторін до конфліктної 

взаємодії, а це закономірно суттєво перешкоджає на даному історичному етапі 
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розробці та особливо реалізації механізмів врегулювання  українсько-

російського міждержавного конфлікту. 

 Психоісторія, у свою чергу, дозволяє пояснити особливості смислової 

природи дискурсивних практик Російської Федерації 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. Так для Російської Федерації, 

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 конфлікту закріплює динаміку від «цілісності» до «трагічної 

втрати» та болючої необхідності відновити справедливість, що водночас за 

аналогією асоціюється із боротьбо за здобуття незалежності в контексті 

українського історичного дискурсу. Таким чином, як невизнання з боку 

Російської Федерації легітимності політичних змін, що відбулися в Україні 

наприкінці 2013 в результаті «Революції Гідності» та наступний стратегічний 

наратив щодо «возз’єднання з Кримом» та «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. 
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Оскільки 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. 

   Саме тому у політичному та медійному дискурсах Російської Федерації 

широко застосовуються смисли таких слів-маркерів, як «хунта», «бандерівці», 

«неонацисти», «радикали», «київська влада», «укропи», котрі є негативними в 

картині світу Росії як масштабного соціального мегапроекту. Україна, в свою 

чергу, використовує власний відповідний набір смислових позначень, що 

відсилають до різного роду власних колективних метанаративів у свідомості 

населення. Таких, як, наприклад, «терористи», «ватники», «колоради», 

«Мордор», «сили Зла» тощо. 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.  

   В свою чергу, потрібно звернути увагу на те, 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 вагомим соціально-політичним агентом в ньому, зокрема 

через свою виключну спроможність створювати та ефективно 

розповсюджувати й впроваджувати в свідомість цільових аудиторій 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. Більш того, 
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події 2013-2018 рр. яскраво демонструють зближення політичних та 

релігійних дискурсів як в Російській Федерації, так і в Україні. Причину такої 

динаміки можна побачити в потребі вищої політичної влади обох сторін 

консолідувати колективну свідомість навколо смислів та когнітивних схем, що 

відповідають їх поточним інтересам. 

  Так, наприклад, протягом 2013-2018 рр. РПЦ транслювало систему 

смислів, конфронтаційну картині світу, що створюється та підтримується 

поточним українським стратегічним наративом. Що додатково засвідчує 

якісну відмінність між сучасною російською та українською державами як 

соціальними мегапроектами. Виходячи з цього, можна сказати, що РПЦ на 

сьогодні підтримує таку смислову матрицю, котра ускладнює швидке 

вироблення компромісу з українською стороною, а, відповідно, й винайдення 

простих моделей узгодження інтересів сторін в смисловому вимірі російсько-

українського міждержавного конфлікту.  

  Проте, хоч поряд з цим релігійна сфера є однією з найбільш проблемних 

точок, які знаходиться в основі сучасних двосторонніх відносин між Україною 

та Росією, вона належить до типу соціальних когнітивних конструктів, тому, 

відповідно, піддається трансформації.  

 

3.2. Критичний аналіз можливостей використання потенціалу смислового 

виміру російсько-українського конфлікту щодо його врегулювання 

 

Виходячи з попереднього підрозділу, де було виокремлено фактор 

онтологічної безпеки як один із основних в ґенезі та динаміці російсько-

українського міждержавного конфлікту, наразі  можемо говорити про поняття 

«конфліктів на основі ідентичності» (від англ. identity-based conflicts).  Саме 

тому надалі варто ж розглянути деякі концепції щодо їх врегулювання.  

  Перш за все, варто відмітити, що, на думку Дж. Ротмана, соціальні 

конфлікти на основі ідентичності потребують комплексного та системного 

втручання через наративні моделі та трансформативні процеси, що 
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наголошують більше на діалозі між сторонами та досягненні кращого 

порозуміння, аніж на негайному пошуку рішення та передчасному укладанні 

угод (Rothman, c. 110). Саме тому в одній зі своїх робіт Дж. Ротман, 

перелічуючи існуючі на той час різновиди наративних моделей врегулювання 

конфліктів, згадує й запропоновану ним ще в 1996 р. модель під назвою 

«ARIA» (Рис 3.1.).   

  Як стверджує сам дослідник, ARIA є «механізмом для цілеспрямованої 

трансформації конфліктів на основі ідентичності». При цьому дана назва є 

акронімом англійських найменувань фаз даного процесу – Antagonism, 

Resonance, Invention, Action (Rothman, Alberstein, 2013 c. 2). Розглянемо 

детальніше кожну із них: 

 Аntagonism – фаза «ворожнечі» – коли під наглядом медіатора учасники 

переговорного процесу висловлюють своє бачення та розуміння 

ситуації, що склалася. Природним тут є наявність великої кількості 

негативних характеристик та звинувачень опонента. 

 Resonance – фаза «резонансу» – передбачає (після вичерпання часто 

емоційно забарвлених оцінок) обговорення в модерованій або вільній 

формі спільних для всіх сторін конфлікту потреб та мотиваційних 

пунктів. Саме це, на переконання Дж. Ротмана, завдяки покращенню 

розуміння висхідних позицій учасників, дозволяє в подальшому 

здійснити рефреймінг наративного поля конфлікту з непродуктивного в 

продуктивний стан.  

 Invention – фаза «винайдення» – включає в себе весь процес пошуку та 

консолідації рішень, котрі б задовольняли спільні цілі та інтереси сторін. 

Дж. Ротман вважає, що поява в полі зору сторін конфлікту однієї або 

декількох сфер, де шляхом спільних зусиль можна досягти 

взаємовигідних результатів, може стати підґрунтям для винайдення та 

узгодження позицій і за іншими ключовими аспектами об’єктного поля 

конфлікту. 
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  Action – фаза «дії» – безпосередня розробка та впровадження спільного 

плану дій врегулювання конфлікту на основі проходження попередніх 

етапів. 

 

Рис. 3.6. Схема наративної моделі врегулювання конфліктів «ARIA» 

(за Дж. Ротманом) 

  Таким чином, наративна модель врегулювання міжнародних конфліктів 

під назвою ARIA, може вважатися  ефективною саме через те, що, дозволяючи 

сторонам зрозуміти та почути одне одного, виявляючи в діалозі глибинні 

підстави їх поведінки, дозволяє здійснити ефективний рефреймінг в межах 

смислового виміру конфлікту. Так, на думку Д. Шмуелі, М. Елліотта та С. 

Кауфман,  фреймінг – тобто система смислових інтерпретацій сторін – наявна 

в будь-якому конфлікті, але в затяжному міжнародному конфлікті фрейми 

зазвичай найбільш сталі та контроверсійні (Shmueli D., Elliott M., Kaufman, 

2006, c.3). Однак згадані дослідники також стверджують, що лише завдяки 

глибокому розумінню фреймів одне одного та шляхом їх трансформації 

(рефреймінгу) сторони можуть з більшою вірогідністю знайти вихід з 

існуючого між ними протистояння. І нехай, на думку Д. Шмуелі та колег, 

одного лише рефреймінгу недостатньо для повного врегулювання 

міжнародного конфлікту, однак сторони та медіатори так принаймні 

отримують можливість прийти до взаємовигідних рішень завдяки розумінню 
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впливу деструктивних фреймів на динаміку їх поведінки в конфлікті.  

  При цьому, звертаючись до історіографії теми, можемо наголошувати на 

зауваженнях ряду дослідників стосовно того, що на сьогодні в контексті 

російсько-українського міждержавного конфлікту все більше актуалізується 

концепція культури, де головним інструментарієм знову стає негативізм, і 

аналог залізної завіси, оскільки вводяться досить чіткі обмеження, які 

визначають правильний і неправильний контент. Відтак єдиною протидією 

м’якій силі противника є посилення соціальним агентом свого власного 

інформаційного й віртуального продукту. 

  При цьому міжнародний конфлікт між РФ та Україною також являє 

собою й психоі 

сторичну війну.  А мета психоісторичної війни полягає в руйнуванні 

організації психосфери противника, шляхом переналаштування його на 

помилковий інформпотік, прищеплюючи свої концепції його самості в 

просторі і, головне, в часі та позбавляючи його власних смислів і цінностей, 

нав’язуючи чужі,  руйнівні й такі що позбавляють його волю до боротьби. 

Відповідно, найважливішим напрямом діяльності в даному контексті є саме  

історія. Битва за історію – це головна битва організаційної у психосфері, 

оскільки вона підриває цю останню відразу в декількох напрямках через удари 

по історичній пам’яті (Почепцов, 2016, с. 152). Г. Почепцов вважає, що проект 

«русский мир» як просування й утримання російської цивілізації, тобто, по 

суті, матриця російських цінностей, має істотний недолік у тому, що він 

насправді зосереджується тільки на мові. Хоча письменники й журналісти є 

ретрансляторами чужих смислів, а не їх творцями. Їм, на думку дослідника, 

потрібно давати ці смисли для подальшого поширення, оскільки саме вони 

виходять на населення.  

  Саме тому завданням вищої політичної влади на сьогодні є розробка і 

методів, за допомогою яких відбувається зміна ціннісної матриці. Одним з 

таких, наприклад, є «вікно Овертона». Інструментом просування необхідного 
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для тієї чи іншої сторони наративу є теле- та кіноіндустрія, на відміну від 

традиційних ЗМІ, на кшталт  газет, де сам спосіб висвітлення залишає набагато 

більший вибір для читача, оскільки читач може вибирати з набору статей, а 

також читати одне, водночас ігноруючи інше. У телебаченні він же отримує 

те, що йому дали. Його можливості вибору істотно обмежені. При безлічі 

каналів він отримує вибір, але користується ним для вибору розважальних 

програм (Почепцов, 2016), котрі в змісті своєму несуть відповідний 

мікронаратив, який сильніше імплементується в свідомість ЦА завдяки 

використанню емоційного фактору.  

  У даному відношенні звертають на себе увагу іншого роду наративні 

моделі, вироблені британськими військовими. Так, на відміну від 

американських моделей, британські відповідники можна визнати більш 

точними. Так, наприклад, в них чітко визначено, що початком і кінцем будь-

якої операції впливу є глибоке розуміння ЦА. Тому традиційний їх алгоритм 

зазвичай складається з таких елементів: 

– визначення оптимальній ЦА; 

– вимірювання можливостей цієї аудиторії піддаватися впливу; 

– визначення найефективніших інструментів впливу на дану аудиторію; 

– виробництво та розміщення тригерів, які зможуть впливати на 

аудиторію та дають можливість вимірювати зміни в поведінці 

відповідної  аудиторії (Почепцов, 2013а) 

  Російський же підхід до реалізації ІПсО називають рефлексивним. В 

межах даного підходу досягається повноцінне втручання в сам алгоритм 

прийняття рішень противника, та підміну його ціннісної матриці а 

довгостроковій перспективі на ту, що необхідна оператору. Так для цього 

серйозний інформаційний шум супроводжує всі дії суб’єкта, що реалізує  

ІПсО, причому цілі цих дій найчастіше відрізняються від того, що ми 

спостерігаємо в просторі фізичному. На цьому тлі також активно 
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використовується художня реальність, котра заради видовищності 

максимально заточується під асистемні події. Зворотний ефект від новин, 

побудований відповідно до жорстких політичних цілей, в свою чергу, 

допомагає трансформувати новинами реальність так, що остання починає 

диктувати правила поведінки  ЦА у справжній реальності. А сам світ для ЦА 

стає таким, яким його подають новини, згенеровані противником. Відповідно 

до такого розуміння, ситуація в Криму, та на Донбасі була сконструйована не 

як чуже непряме військове втручання, але у формі волевиявлення громадян 

проти своєї держави.  

  Окрім того, процес творення смислів в якості процесу побудови 

інформації про них полягає в розвитку здатності знаходити орієнтири в 

навколишньому світі. Ключова роль у такому випадку, на думку І. Кобзар і І. 

Володіної, належить метафорі, центральному засобу формування різного 

типу соціальних образів (Кобзар, 2014, с. 60).  

  У свою чергу, соціальні образи, здійснюють притаманну суто їм 

детермінуючу функцію – вони створюють соціальні ролі й соціально-статусні 

позиції, відповідну частку стереотипних установок і т.п. Реалізується це, 

відповідно, задля формування та закріплення в людській свідомості ряжу 

необхідних характеристик, що впливають на відношення широкої аудиторії 

до них, змушуючи оцінювати їх та реагувати на різного роду явища й 

процеси, з ними пов’язані (Кобзар, 2014, с. 60).  

   Президент США Барак Обама в другій частині своєї останньої промови 

до Конгресу надає водночас інше бачення України. Так, за його словами, коли 

США «допомагають Україні захистити власну демократію…це посилює 

міжнародний порядок, від якого ми [США – авт.] залежимо» (Васильченко, 

2016, 16). Через це активна допомога Києву дає можливість Білому Дому 

вигідно балансувати на світовій політичній арені, зокрема у відносинах з РФ. 

Так як, ведучи мову про несприятливий стан справ, та негативний вплив на РФ 

економічних санкцій, Барак Обама при цьому наголошував, що «Так бути не 

повинно», а також, що існує альтернативний спосіб вирішення проблеми. 
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Проте його, за словами Президента США, повинно обрати російське 

керівництво власноруч.  Щойно наведене, на думку автора, якраз і відповідає 

алгоритму реалізації метафоричного впливу на суспільну свідомість та 

сприйняття, що запропонувала Я. Косяк. Вона окреслює такі кроки, в рамках 

яких:  

1. Моделюється ситуація, яка є схожою з тією, а якій агент прагне 

здійснити вплив на цільовий об’єкт; 

2. Демонструється, відповідно, «правильний» чи «неправильний» 

сценарії дій; 

3. Презентується результат дій (що є привабливим для агента впливу або, 

навпаки, неприйнятним); 

4. Об’єкт маніпуляції отримує можливість власноруч зробити висновок 

(Косяк, 2014, c. 229). 

Тобто, даного типу алгоритм впливу на смисловий вимір міждержавного 

конфлікту з метою його трансформації можна вважати досить дієвим, 

оскільки він дозволяє здійснювати зміни в метафоричній мозаїці 

індивідуальної та колективної свідомості. А остання ж, в свою чергу, 

базується, як було виведено в попередніх розділах, на відповідних смислах 

та фреймах.  

  У такому відношенні цікаво також звернути увагу на сучасні наративні 

моделі боротьби з терористичними організаціями, розроблені американськими 

військовими. Так ключовою стратегією боротьби з тероризмом в даному разі 

є всебічний розгляд та вивчення історій, наративів, які транслюють в своїх 

дискурсивних практиках терористи. У свою чергу, розуміння наративів, що 

впливають на генезис, зростання, консолідацію та трансформацію 

терористичних організацій, дають змогу виробити більш дієву стратегію для 

підриву доцільності та ефективності цих наративів. Останнє ж в свою чергу 

уможливлює стримання дезорганізації та подолання терористичних 
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угруповань. Така "контрнаративна стратегія" має декілька взаємозалежних та 

взаємопов’язаних елементів, про які йтиметься згодом.  

  Наразі ж варто підкреслити, що згадана антитерористична американська 

наративна модель основана на розумінні впливу історій на людський розум та 

мозок як такий. Саме тому, відштовхуючись від того, що історії та смисли, що 

в них закладені є невід'ємною частиною людського пізнання, американські 

військові стверджують, що наративи можуть вплинути й на те, як формується 

мотивація, що дозволяє людям відтворювати і підтримувати терористичну 

діяльність.  

  Свого часу німецький письменник ХІХ ст. Г. Фрейтаг вважав, що кожен 

наратив має таку загальну схему: початок, проблему, що веде до апогею, і 

вирішення проблеми як його логічне завершення. У свою чергу, сучасний 

літературний теоретик П. Хоган, доповнюючи вищезгадану структуру Г. 

Фрейтага, зазначає, що більшість сюжетів включає в себе агента (традиційно 

героя чи головного героя), який прагне досягти певної мети, зазвичай, 

незважаючи на махінації антагоніста чи злодія. Таким чином, до складу цієї 

структури входить особа або група осіб, а також серія подій, що керуються 

спробами досягти певної мети, що зумовлюються відповідними ціннісними 

орієнтаціями. 

  Тобто, ми можемо знову виокремити тезу про те, що історії і їх смислові 

матриця є критично важливими для структурування людської думки. По-

перше, наративи часто багаті на метафори та аналогії; у свою чергу, метафори 

принципово впливають на підсвідомі основи нашого сприйняття світу. Так 

філософ М. Юргенсмейер, розробивши теорію т.зв. "космічної війни", 

припускає, що релігійні тропи частіше за все відіграють наративну роль, якщо 

конфронтацію між двома групами можна назвати космічною боротьбою або 

битвою. Це, скоріше за все, відбувається за наступних обставин:  

1. Боротьба сприймається як захист власної ідентичності та гідності; 

2. Поразка в боротьбі є немислимою та неприпустимою; 



161 

 

 

3. Якщо боротьба заморожена та в ній не можна виграти в режимі 

реального часу або в реальних умовах. 

  Таким чином, враховуючи вищенаведене важливими загальними 

принципами даної контрнаративної стратегії є: 

– створення конкуруючих  міфів; 

– деконструкція ворожого  фундаментального міфу; 

– створення альтернативного поведінкового зразка;  

– зміна рушійних метафор та фреймів ідентифікації, а також 

– контроль за їх структурними зрушеннями.  

  Утворення міфу викликає необхідність спільного транслювання 

елементів історії поруч із фактами про минулі й поточні ситуації для 

забезпечення емоційно обґрунтованого фону, що вельми часто напряму 

впливає на сприйнятливість населення до маніпулювання через "міфи-

замінники". В свою чергу, успішне створення міфу і його поступова видозміна 

може дуже ефективно вплинути на поведінкові стереотипи ЦА.  

  Формуючи "афективну стратегію"(Casebeer, 2008), ми повинні мати на 

увазі елементи наративу, оскільки лише руйнуючи смислову матрицю його 

сюжету, можна перешкодити створенню міфу. Нам відомо, що дієвим історіям 

потрібні головні герої, антагоністи, перешкоди для головного героя, обіцянка 

можливого спокутування та підтримка персонажів. Саме тому розрив же 

основного міфу в свідомості населення ДНР/ЛНР може призвести до підриву 

його віри в те, що українська влада є антагоністом в даному відношенні та в 

результаті призвести до необхідних Україні соціально-політичних зрушень. У 

цьому контексті наявний ще один додатковий позитивний показник. Так, 

наприклад, формат АТО було змінено на операцію Об'єднаних сил (ООС), що 

змінює  смисловий акцент на заходи із забезпечення національної безпеки й 

оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ, переводячи на 

оперативному рівні всю повноту управління процесами від СБУ з її 

Антитерористичним центром до ЗСУ. Тим більше, в новій назві на передній 
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план виходять позитивні й стверджувальні смисли діяльності спільноти, 

союзу, а не «від’ємні» смисли, пов’язані з тероризмом та страхом.    

  Водночас наразі доцільно поєднати твердження О. Пєтухова, котрий, 

говорячи про моделювання соціальних та політичних процесів, зазначає, що 

зміна умов життєдіяльності соціальної або ж політичної системи  з часом 

призведе до втрати існуючими у ній структурами стійкості (Петухов, 2015, 

c.10), із твердженнями С. Манна з приводу теорії хаосу в міжнародних 

відносинах . Автор рекомендує зокрема під згаданими «умовами» розглядати 

саме соціальні практики, котрі виражаються у певних дискурсах сторін, якісна 

й кількісна зміна смислового виміру яких призводить із часом до втрати 

стійкості відповідними соціальними нормами й правилами (тобто 

«структурами» як специфічними поведінковими установками агентів 

системи). С. Манн називає у своїх працях подібний стан «критичністю» (Mann, 

1992, с.62).  

  Надалі ж, відповідно, згідно з поглядами О. Пєтухова, подібний брак 

стійкості розпочинає «динамічний процес переформатування системи й появи 

нових упорядкованих структур». Тому, як стверджує дослідник, «чергування 

періодів відносної стабільності і динамічних переходів (криз) являє собою 

природу еволюційних процесів, що притаманні відкритим нелінійним 

системам» (Петухов, 2015, c.10). Водночас подібні періодичні кризи весь час 

призводять до все нових циклів самоорганізації  системи, а це, виходячи з 

точки зору теорії хаосу, для управління міжнародними конфліктами надає 

змогу змоделювати ситуації, за котрих настане чергова криза (чи, за С. 

Манном, «катастрофічний зсув») і перерозподіл владних ресурсів, ролей та 

повноважень у межах системи по відношенню до більш сильного аттрактора 

(Mann, 1992, с.62).  

  Тобто, виходячи із вищезгаданого, можемо стверджувати, що поєднання 

інструментарію теорії хаосу, смислового модулювання та розроблених 

контрнаративних тактик можуть слугувати ефективним засобом боротьби в 

контексті психоісторичних та смислових війн, конфліктів на основі 
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ідентичності, війн пам’яті і т.п як у національному, так і у міжнародному 

масштабі. Оскільки, в будь-якому випадку, основним ресурсом тут 

виступатиме саме смисловий вимір відповідної соціальної взаємодії.  

  Черговим яскравим же прикладом реалізації подібних підходів на 

практиці може виступати та ж сфера державно-конфесійних відносин в 

Україні, де однією з найбільш резонансних подій 2017 р. стала спроба 

прийняття Парламентом законопроектів №4128 “Про внесення змін до Закону 

України “Про свободу совісті та релігійні організації (щодо зміни релігійними 

громадами підлеглості)” та №4511 “Про особливий статус релігійних 

організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана 

Верховною Радою України державою-агресором”. Зазначена спроба 

викликала обурення серед прихильників УПЦ МП, а також чергову 

напруженість у її відносинах з УПЦ КП. Занепокоєння законопроектами 

висловили також представники інших конфесій. Наразі законопроекти не 

прийняті, проте й не відкликані з Парламенту. Тим часом, у Мінкультури досі 

триває обговорення необхідності розробки і прийняття Концепції державно-

конфесійних відносин в Україні, яка б мала визначити засади партнерської 

моделі зазначених відносин. При цьому як Департамент у справах релігій та 

національностей, так і Експертна рада з питань свободи совісті та діяльності 

релігійних організацій  Мінкультури не беруть до уваги проект Концепції 

державно-конфесійних відносин в Україні, розроблений ще у 2004 р. за 

безпосередньої участі представників найбільших християнських конфесій і 

деномінацій України та підтриманий як Всеукраїнською радою церков і 

релігійних організацій (ВРЦіРО), так і Комітетом з питань культури і 

духовності Парламенту VI скликання. Саме ВРЦіРО неодноразово зверталася 

до Президента, Парламенту, Уряду з пропозицією прийняти згадану 

Концепцію Законом України (Разумков, 2017, с. 46).  

  Тим більше, на цьому тлі варто звернути увагу й на те, що наявні 

структурні та функціональні особливості ВРЦіРО уможливлюють твердження 

про неї як про де-факто значущого стейкхолдера винайдення шляхів 
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врегулювання російсько-українського міждержавного конфлікту. Присутність 

в складі цього колективного органу представників майже абсолютної 

більшості церков та релігійних організацій України та підтримка ним діалогу 

з вищою політичною владою дають йому суттєві інформаційно-психологічні, 

моральні та зрештою й політичні переваги як на національному, так і на 

міжнародному рівні.  

  Характеризуючи структуру стратегічних наративів в межах релігійного 

дискурсу ВРЦіРО варто виокремити наступні ключові поточні смислові 

лейтмотиви.  

 Перш за все, це прагнення відновити «Справедливий мир» та 

територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних 

кордонів; 

 По-друге, підтримка політичної лінії української влади, зокрема в 

аспекті втілення інформаційної політики, консолідації української 

національної ідентичності, схвалення та освячення дій українських 

військовослужбовців (зокрема на сході країни), заклик щодо повернення 

та духовної підтримки полонених; 

 По-третє, меседжі до міжнародного співтовариства стосовно об’єднання 

зусиль в боротьбі з агресією РФ;  

 По-четверте, – що поки виражено менше – звернення до відповідної 

цільової аудиторії з числа релігійних лідерів й простих вірян РФ щодо 

припинення кровопролиття;  

 По-п’яте, – що наразі є менш вираженим – представлення України як 

держави, котра володіє успішним досвідом міжконфесійного, 

міжетнічного та міжнаціонального діалогу тощо.  

  Таким чином, враховуючи інформаційно-психологічні можливості 

впливу релігійного дискурсу ВРЦіРО на врегулювання російсько-

українського міждержавного конфлікту, пропонуються такі рекомендації: 
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А. Активізувати участь ВРЦіРО в контексті обговорення та прийняття 

рішень щодо впровадження інформаційно-психологічних операцій на сході 

України щонайменше за участі Міністерства оборони України, СБУ, 

Міністерства інформаційної політики, та інших стейкхолдерів;  

Б. Виробити гнучку комунікаційну стратегію з УПЦ МП з метою 

додаткового залучення неявних у неї інформаційно-смислових ресурсів до 

процесів примирення й врегулювання конфлікту; 

В. За сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства 

культури та інших зацікавлених сторін збільшити кількість контактів 

ВРЦіРО з міжнародними міжцерковними та релігійними організаціями з 

метою представлення та ефективного донесення їм українського 

стратегічного наративу.  

  Реалізація цих та інших можливих змін в дискурсивних практиках 

ВРЦіРО мають змогу якісно покращити результативність активності України 

щодо врегулювання міждержавного конфлікту з РФ.  

  Тож, нехай релігійна сфера – одна з найбільш проблемних точок у 

фундаменті нинішніх двосторонніх відносин між Україною та Росією (Wanner, 

2015, c. 9), вона відноситься до типу соціальних когнітивних конструктів, тож 

піддається трансформації.  

  Тож, враховуючи вищенаведене, можна стверджувати про таке:  

  По-перше, закладені в нормативній базі, котра уможливлює 

використання Російською Федерацією та Україною релігійного фактору в 

їхній зовнішній та внутрішній політиці концептуальні підходи, свідчать про 

формування якісно різнотипних соціальних проектів: інтегративного 

наднаціонального й відцентрового націоналістичного, відповідно. Водночас, 

по-друге, в рамках кожного з таких проектів через реалізацію політики у 

релігійній сфері в якості когнітивно-поведінкового регулятора 

впроваджується консолідація їхньої національної ідентичності. По-третє, на 
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відміну від РФ, яка в контексті даного міждержавного конфлікту проактивно 

представляє себе як надійного міжконфесійного медіатора, Україні бракує 

розробленої нормативної бази щодо реалізації політики в сфері релігії й 

інформаційно-психологічної безпеки (Васильченко, 2017b). По-четверте, 

іманентні властивості східного православного християнства (зокрема  явище 

помісних церков), з огляду на нинішні етапи державотворення в РФ та Україні, 

відіграють роль однієї з глибинних причин російсько-українського 

міждержавного конфлікту. По-п’яте, враховуючи природу теперішнього 

смислового аттрактора, котрий знаходимо в поєднанні релігійних й 

політичних дискурсів ключових сторін російсько-українського 

міждержавного конфлікту, можна говорити, що дані актори в 

короткостроковій перспективі знаходитимуться в наявному стані критичної 

стабільності. Незначне посилення антагонізму між ними в подальшому також 

можливе, що стане відображенням розмежування їх проектів національних 

ідентичностей через використання когнітивно-поведінкових регуляторів. І 

одним з найсильніших з них є використання релігійного фактору в державній 

політиці.  

  Більш того, звертає на себе увагу й твердження О. Васюти на думку якої 

маніпуляція засобами масової інформації з використанням психологічних 

технік стала потужним інструментом РФ в протидії тим фреймам та цінностям 

як внутрішніх, так і зовнішніх соціальних агентів, що не відповідають її 

інтересам (Wasiuta, 2016). Зокрема дослідниця говорить і про те, що РФ 

шляхом пропаганди послуговується в даному контексті визначеною системою 

символів, «за якими насправді приховані заходи нейропсихологічного 

програмування, що становить собою сукупність комунікаційних технік і 

спрямоване на створення та видозміну людського сприйняття, поведінки та 

мислення» (Wasiuta, 2017, c. 21). Тим не менш, у такій ситуації існує ряд 

можливих варіантів використання Україною вищенаведених смислових 

параметрів поточного релігійного дискурсу РПЦ. По-перше, це продовження 

тональності наративу започаткованого Патріархом Філаретом в його зверненні 
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до Московського Патріарха Кирила від 16 листопада 2017 р. (Васильченко, 

2017е). По-друге, донесення повідомлень стосовно неприпустимості війни та 

необхідності якнайскорішого примирення через велику кількість каналів 

розповсюдження, наповнені дієвими смислами наративи, зокрема й через 

залучення інших впливових світових релігійних акторів, або ж ряду релігійних 

організацій середнього рівня впливовості. Останнє також можна реалізувати 

шляхом впровадження спільних заходів під егідою глобальних організацій 

релігійних або світських.  

  Тобто, мова йде про сприяння тому, аби завдяки зусиллям російських та 

українських релігійних акторів відбувалося розповсюдження смислів 

прийняття та/або прощення, можливості для спокутування провини за умови 

припинення злодіянь. Конфронтаційні ж смисли закономірно призводитимуть 

до загострення ворожнечі та подальшої демонізації Іншого. Що, однак, 

жодним чином не сприятиме ефективному та швидкому врегулюванню 

російсько-українського міждержавного конфлікту.   

  Виходячи з вищенаведеного, наразі від вдалого підбору, каналів та 

технології використання смислів українськими соціально-політичними 

агентами стосовно РПЦ буде значною мірою залежати розвиток смислового 

виміру російсько-українського міждержавного конфлікту та відповідно 

доступні можливості врегулювання останнього.  

  Однією з  головних загроз для України є те, що напередодні 

президентських і парламентських виборів в Україні, Росія вдасться до 

системних, цілеспрямованих і широкомасштабних заходів впливу на 

внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Активна фаза цієї компанії 

очікується у 2-й половині 2018р. Головними напрямами нової “передвиборчої” 

фази російської експансії буде серед іншого розгортання в українському медіа-

просторі масованої інформаційної кампанії для поширення серед жителів 

України “євроскептичних” та антизахідних настроїв, просування у громадську 

свідомість системи цінностей, сенсів, ідеології “русского мира” з метою 

дезорієнтації населення, дискредитації української влади, її 
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зовнішньополітичного курсу, внутрішніх реформ (Центр Разумкова, 2017).  

   Більш того, говорячи про український медіапростір та його можливості 

спротиву деструктивним інформаційним впливам, все ж маємо зважати, при 

здійсненні подальшого смислового моделювання, що найбільшу довіру з-

поміж соціальних інститутів в українців мають Збройні Сили (70% населення 

повністю або певною мірою їм довіряють), Церква (66%), гуманітарні та 

доброчинні організації (64%), університети (52%) (Центр Разумкова, 2017b). 

Що, в свою чергу, говорить нам про потенційну силу смислів, котрі 

продукуються відповідними соціальними інститутами в українському 

суспільстві та можуть «дати відсіч», нівелювати т.зв. «токсичні смисли» для 

української національного проекту.  

  При цьому, як випливає з концептуально-теоретичної бази дослідження, 

міжнародний конфлікт, як  відкрита соціально-політична аутопоетична 

система з хаосом, репродукує себе через мережі комунікації та психологічної 

взаємодії між його акторами, в основі котрих лежать індивідуальна та, 

відповідно, колективна свідомість, що, в свою чергу, твориться саме зі 

смислових одиниць. Відповідно, етап в розвитку такої соціосистеми – це таке 

критичне становище соціосистеми, коли навіть невеликий вплив на неї може 

перевести її в інший стан. Для соціосистеми проявами таких критичних станів 

хаотичного типу є відмова від належної роботи політичної, економічної, та в 

цілому державної системи.  

  На думку Г. Почепцова, інтернет, у якості менш контрольованого 

каналу, є інструментом, за допомогою котрого може створюватися 

інформаційний хаос, що призводить до ментального хаосу, так як уся 

сукупність звинувачень проти влади походять саме звідти сьогодні, тому що 

традиційні й найбільш впливові ЗМІ влада навчилася добре контролювати при 

будь-якій демократії. Водночас, цитуючи в одній зі своїх робіт О. Ларіну та В. 

Овчинського, Г. Почепцов наголошує на тому, що ментальні війни велися 

протягом усієї історії людства (Почепцов, 2016, с. 286). 

  Свого часу Р. Шафранскі, стверджував, що  якщо система знань має 
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єдиний характер, то система уявлень – індивідуальна. Однак, попри це, метою 

когнітивної, смислової війни саме є удар по епістемології противника, тобто 

всій системі його знань, смислів і уявлень на всіх рівнях.   

  Саме тому протягом останніх чотирьох років рядом дослідників 

констатується той факт, що Україна програє РФ в інформаційно-психологічній 

війні, оскільки не має немає консолідованого власного проекту м’якої сили. 

Так експерти Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) при 

Президентові України зауважують, що майже вся державна інформаційна 

політика України, котра здійснювалася до 2014 р. на територіях, що набули 

статусу тимчасово окупованих, виявилася неефективною. Російське 

телебачення, на думку представників НІСД, досі справляє істотний вплив на 

населення багатьох східних регіонів, формуючи в них викривлене бачення 

світу та подій в ньому. Заходи із контрвпливу є лише обмежено успішними. 

Досі відсутнє чітке розуміння того, на що має бути спрямоване українське 

мовлення на окупованих територіях. Основним завданням, на думку 

представників НІСД, має бути не лише інформування українських громадян 

на окупованих територіях про події в Україні та світі (з позицій української 

сторони), а й розвінчування тих міфів, на яких базувалася наступальна 

інформаційна кампанія РФ (Горбулін, 2015, с.290).  

  У свою чергу, Військовий стандарт Міністерства оборони України від 

2014 р. 01.004.004 – «Воєнна політика, безпека та стратегічне планування» дає 

визначення поняття «інформаційний простір» як «інформаційного 

середовища, в якому відбуваються інформаційні процеси та інформаційні 

відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 

поширення, охорони та захисту інформації, інформаційних продуктів та 

інформаційних ресурсів». Доповнюючи дане визначення, В. Король 

інформаційний простір пропонує розглядати як основний продуктивний 

елемент сукупно-цивілізаційної діяльності людства, на відміну від 

традиційного розуміння його як результату лише семантичної діяльності 

людини. Тому згаданий дослідник пропонує: 
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 Реалізувати наліз потокових контентів як механізмів обслуговування 

всіх видів публічно-представницьких дій; 

 Використовувати в управлінських стилістиках розуміння того, що 

динамічна потокова контентна ситуація – це не сталі оціночні 

характеристики на засадах минулих статичних міфів чи ярликів, а 

сучасні моделі контентнх змінних, які можуть моделюватися різними 

рівнями контентної діяльності.  

 Запровадити спеціальну трирівневу систему комунікаційно-контентної 

безпеки України, що мала б такі складові: Адміністрація Президента 

України – Рада національної безпеки і оборони – силові відомства (де 

ключова роль відводиться Міністерству оборони України) 

  Найефективнішим же демократичним захистом від російських інфоатак 

В. Король вважає комунікаційно-контентний багатоформатний зрежисований 

процес комплексів мотивацій до синергетично-партнерського комунікаційно-

контентного утворення правди середовищ життя України із врахуванням 

особливостей не лише населених пунктів зони АТО (тепер ООС), але й 

багатьох інших регіонів (Король, 2017).  

  В свою чергу, Г. Любовець стверджує шкали смислового позитиву та 

негативу творяться в реальних соціумних конфігураціях середовищ життя 

(Любовець, 2017). А, відтак, горизонтальні комунікаційно-контентні 

середовища приходять на зміну монопольним ієрархіям акумуляції страху й 

формалізму, створюючи можливості для професійного саморозвитку у 

системах партнерства всіх елементів сектору безпеки України, зокрема в 

умовах окупації Криму та ООС на сході країни. Варто зазначити, що вказані 

т.зв. «потокові» або ж дискурсивні моделі за своєю природою мають на меті ті 

ж рефреймінгові параметри, що й згадана модель ARIA, щоправда 

відрізняються від неї характером та охопленням своєї ЦА.  

 Ще однією пропозицією щодо можливості впливу на смисловий вимір 

російсько-українського міждержавного конфлікту є думка О. Шапіро про те, 
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що психологія є дуже близькою до сфери політичного врегулювання 

конфліктів, оскільки вона здатна артикулювати те, що є дійсно важливим для 

звичайних людей. Тим не менше, існуючі протиріччя між психологами не 

дозволяють їм застосовувати результати своїх досліджень до розробки 

політики. Саме тому російсько-український міждержавний конфлікт 

становить собою виклик як для сфери міждисциплінарних досліджень, так і 

для психологічних наук як таких, котрим необхідно скористатися для їх 

спільного розвитку (Шапіро, 2015, c. 81).   

  Ситуація сімейної кризи може слугувати дієвою метафорою під час 

вивчення соціально-політичних конфліктів. На думку дослідника, в основі 

даного концепту «сімейної кризи» є те, що в кожній сім’ї, по-перше, 

природньо виникають суперечності, а, по-друге, саме такому соціальному 

утворенню перш за все притаманні такі властивості, як прийняття, турбота та 

підтримка. Останні ж, в свою чергу, допомагають індивіду сприймати та 

вирішувати конфлікт  чи напруження у відносинах як звичайні життєві реалії, 

не боючись їх. Особливої уваги в даному контексті заслуговує твердження О. 

Шапіро про те, що таке налаштування сприйняття допомагає ефективно 

використовувати «позитивний потенціал», що існує в кожній сім’ї, 

використовуючи при цьому ідеї примирення, стійкості та терпимості.   

  О. Шапіро пропонує при вирішенні російсько-українського 

міждержавного конфлікту застосувати надбання таких підходів у психології, 

як гуманістична психологія, позитивна психологія та сімейна терапія, що він 

й акумулює в понятті «позитивна родина» (Шапіро, 2015, с. 82). 

  Даний концепт, згідно О. Шапіро, включає у себе такі параметри: 

 Ідею сімейної стійкості (здатність ефективно протистояти зовнішнім та 

внутрішнім ризикам завдяки психологічним ресурсам членів родини, та 

родини як цілого ( до згаданих ресурсів належать, зокрема, спеціальна 

система цінностей, організаційні моделі та процеси комунікації); 



172 

 

 

 Ідею «позитивної толерантності» (тобто, моральний та психологічний 

клімат в сім’ї, де переважає взаємна підтримка, безумовне прийняття, та 

повага до цінностей та значимих смислів усіх її членів); 

 Ідея «особистого досвіду» 

 

  На цьому тлі також необхідно підкреслити наголос дослідника на 

суттєвій відмінності між вищезгаданою «позитивною толерантністю» та 

«негативною толерантністю». Остання ж, у свою чергу, пов’язана із 

психологічним захистом та бар’єрами, що дозволяють людині лише 

«толерувати», терпіти інших, приховуючи водночас агресію та невисловлене 

обурення (Шапіро, 2015, с. 83). 

  Саме тому О. Шапіро пропонує розглядати відносини як між Україною 

та РФ, так і РФ зі США в світлі родиноцентричного концепту. І для стабілізації 

взаємодії між ними дослідник висуває такі рекомендації: 

 Запровадження спільних культурно-історичних та лінгвістичних 

освітніх програм; 

 Залучення психологічної допомоги для вирішення проблем, пов’язаних 

з ідентичністю, перш за все, для дітей в обох країнах із подальшим 

рівноправним вивченням російської та української мови; 

 Створення основи для психологічного зближення України та РФ за 

рахунок спільної участі сторін в мегапроектах зі сфери глобального 

розвитку та зокрема подоланні глобальних проблем ( таких як глобальне 

потепління, збереження природних ресурсів та навколишнього 

середовища тощо) 

 Розширення та консолідацію професійних мереж психологів, що, з 

одного боку, будуть залучені в реабілітації населення, а з іншого – 

зможуть допомогти при подальшому вирішенні конфлікту за рахунок 

подолання негативного ставлення у відповідних суспільствах одне до 

одного (Shapiro, 2010, c. 85). 
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  Однак даний підхід із залученням метафори сім’ї, «позитивної 

толерантності» і т.п. в найближчій перспективі не може бути реалізований по 

відношенню до смислового виміру російсько-українського міждержавного 

конфлікту. Оскільки тут варто зважати на наступний фактор: різкий 

антагоністичний характер сприйняття сторонами одна одної призведе лише до 

відторгнення пропозицій щодо використання фреймів ідентичності типу 

«сім’я». Так як, наприклад, Україна саме відійшла від російського терміну 

«братніх народів», і повернення до нього в умовах активного військового, 

дипломатичного та ін. протистояння не є реальним.  

  Продовжуючи розгляд можливих підходів до оперування в смисловому 

вимірі російсько-українського міждержавного конфлікту, можемо говорити 

про таке.  Наприклад, Р. Шутов звертає увагу, по-перше, на традиційну 

таргетованість пропаганди воєнного часу, а, по-друге, на те, що вона 

спрямована саме вплив на психологічні стани й поведінку як учасників 

бойових дій, так і цивільного населення (зокрема й тих, від кого залежить 

прийняття ключових політичних рішень).    

  Дослідник використовує також термін «інформаційно-психологічна 

агресія», характеризуючи дискурсивні практики РФ, спрямовані на Україну. 

Так, розглядаючи ресурсну базу російської пропаганди в Україні, він виділяє 

наступні компоненти: 

 Російське телебачення; 

 Українське телебачення; 

 Пресу; 

 Інтернет; 

 Кіновиробництво та книговидання.  

  У свою чергу, кожен з них володів своїм ступенем впливу на динаміку 

російсько-українського міждержавного конфлікту. Телеканали РФ, нехай і 

користувалися тривалий час довірою 50% населення України, в березні 2014 

р. мали вже, за даними, котрі наводить дослідник, тільки 18 % підтримки, а у 

грудні того ж року – 6% (Шутов, 2015, с. 54). 
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  Тож, завдяки зміні в сприйнятті українського суспільства та 

безпосередній забороні трансляції російських телеканалів, останні перестали 

бути дієвим інструментом інформаційно-психологічного впливу на громадян 

України.  

  Однак при цьому важливим в даних рекомендаціях є наголос на тому, 

що варто враховувати залежність смислів, котрі транслюються низкою  

українських телеканалів, від російської смислової матриці. Причина цьому, на 

думку Р. Шутова, полягає у тому, що ряд таких каналів – до них можна 

віднести, зокрема, Inter Media Group Ltd (канали Інтер, Мега, НТН), «Медіа 

групу „Україна”» та «112 Україна» – належать до бізнесових груп, що 

перебувають під впливом РФ. Тобто, завдяки ним у критичні моменти в 

колективну свідомість великих груп українського населення може бути 

запущений деструктивний для нинішньої офіційної української смислової 

матриці наратив. Останній часто також називають «російським 

пропагандистським дискурсом і маніпуляційними методами формування в 

населення відповідного (викривленого) розуміння дійсності»  (Шутов, 2015, 

с.54).  

  Додатково Р. Шутов також зауважує, що додаткову загрозу в даному 

випадку складає масштаб охоплення та загальний рейтинг згаданих каналів. 

Оскільки, наприклад, «Інтер» та «Україна» давно очолюють список 

найпопулярніших українських телеканалів. Більш того, дослідник вказує на 

особливості наслідків «упередженого висвітлення» ними подій Єромайдану, 

що зумовило зростання протестних настроїв в регіонах України, створюючи 

тим самим  сприятливе середовище для розповсюдження інформаційно-

смислового впливу й військового вторгнення. 

  Серед української преси до списку таких, що знаходяться під впливом 

РФ, належать: холдинг «Вести», видання «Сегодня», «Комсомольская правда 

в Украине», «Аргументы и факты». При цьому згадується також, що 

розважальна і «жовта» преса ще більшою мірою підпадає під вплив 

російського шоу-бізнесу як джерела поведінкових та смислових моделей 



175 

 

 

(Шутов, 2015, с. 55).  

  Враховуючи вищезазначене, у свою чергу, інтернет-сайти та пабліки в 

соціальних мережах вважаються простором для створення і розповсюдження 

найбільш оперативних, масштабних та потужних смислів, оскільки вони діють 

виключно у віртуальному середовищі. Саме тут, на думку Р. Шутова, 

«поширюються найгрубіші фейки, здійснюється дегуманізація українців, 

лунають заклики до їх фізичного знищення», а також здійснюється 

«мобілізація проросійськи налаштованої молоді й легітимізації російської 

агресії в її очах» (Шутов, 2015, с.55).  Тим більше, що українці саме через 

мережу інтернет продовжують споживати російський кінопродукт, який було 

заборонено транслювати в Україні з лютого 2015 р.   

  Стосовно українського книговидання дослідником також відмічається, 

що російський продукт  поки що переважає його за кількістю на території 

України. Тому влучно зазначається, що в результаті українське населення 

отримує вільний доступ до «сучасних псевдонаукових книг російського 

виробництва, у яких поширюється неоімперські ідеї, російські трактовки 

історії». 

  Таким чином, розглянувши підхід Р. Шутова до використання 

смислового виміру міждержавного конфлікту, можемо стверджувати 

наступне. По-перше, вагомим є виокремлення афіліації та меж впливу різного 

типу інформаційних ресурсів. По-друге, важливим є наголос на тому, власне 

український національний контент є таким, що поступається за своєю 

кількістю та можливостями охоплення російському, саме тому робиться 

особливий акцент на обмеження доступу українського населення до 

російських інфоресурсів. Однак в останньому відношенні нам варто приймати 

до уваги й той факт, що таке обмеження у своєму чистому вигляді призводить 

виключно до відмежування смислосфер соціальних систем України та РФ і, 

відповідно, зменшує надалі можливості для дієвого взаємного рефреймінгу та 

віднайдення спільних конструктивних смислів в межах смислового виміру їх 

взаємодії. 
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  При цьому, говорячи про рефреймінг в роботі з іншою стороною 

конфлікту, варто погодитися з думкою А. Загородського стосовно того, що 

незгода та ненависть не є приводом для спорудження «осадженої фортеці» 

(Загородский, 2018b). Оскільки, на думку дослідника, будь-які заборони, 

цензура  та замовчування в умовах когнітивних війн мають вельми обмежену 

дію, особливо, коли ЗМК дають можливості універсального доступу до 

кожного. Відтак, згідно з даним підходом, наголошується на необхідності 

комунікації з безпосереднім опонентом-антагоністом, а також тими, хто не 

визначився в своїх оцінках конфлікту. Такі переговори та різнотипну 

комунікацію варто продовжувати до досягнення прийнятного результату, так 

як за таким підходом навіть заперечення «іншого» не позбавляє нас 

можливості вирішувати з ним наявну проблему, що є серцевиною конфлікту. 

  З іншого боку, надалі ж, при цьому, на думку Д. Фіщенко, перемога в 

будь-якому політичному протистоянні, що являє собою геостратегічно-

динамічну модель, безпосередньо залежить від особливостей формування 

кейсів комунікаційно-контентних стратегій. Інформаційну агресію даний 

дослідник пропонує розуміти саме як нав’язування власного домінуючого 

трактування фактів супротивника, які становлять собою ідеологічні підвалини 

його світогляду, а не надання йому просто нових фактів (Фіщенко, 2017). 

  До структури інформаційної агресії,  у такому разі, на думку дослідника, 

входять: 

 Вектор атаки – комплекс дій, спрямовані на знищення або нав’язування 

власного трактування фактів чи міфів, які становлять світоглядні 

підвалини супротивника; 

 Вектор оборони – це дії, спрямовані на захист власних ідеологічно-

ментальних основ від атак супротивника; 

 Внутрішній вектор – це дії, що мають на меті на створення й 

модернізацію власних ідеологічних підвалин. 
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  Саме наявністю векторів інформаційна агресія, на переконання 

згаданого дослідника, відрізняється від точкової інформаційної провокації. 

Остання зазвичай має лише вектор атаки, спрямований на нав’язування 

власного трактування ідеологічних (смислових – авт.) підвалин. 

Виокремлюючи слабкі місця української смислової матриці в даному 

контексті, Д. Фіщенко, зазначає наступне:  

«Відсутність загальних для всієї України ідеологічних догматів епохи сталих 

суспільно-політичних інтересів як базових рушіїв державництва призводить 

до того, що всю новітню історію наша держава жодного разу не мала 

суспільного консенсусу з приводу будь-яких суспільно-політичних питань. Не 

був сформований вектор ідеологічного розвитку».  

  Хоча, на думку дослідника, як не парадоксально, але такий стан речей 

мав і позитивний аспект – всі намагання РФ нанести інформаційний удар по 

ідеологічним підвалинам України, на переконання закінчувались нічим, 

оскільки таких підвалин не існувало, як в традиціях таких державних утворень 

як «путінська РФ».  

  Саме тому Д. Фіщенко пропонує те, що Україні необхідно 

сформулювати декілька рівнів стратегій і почати проти РФ справжню 

інформаційну агресію в усіх напрямках глобальної онлайн реальності. Хоча в 

даному випадку, на думку автора,  доцільніше було б замість «початку 

інформаційної агресії» проти РФ вживати термін «високоефективна оборона». 

Оскільки вона, як буде показано далі, дає можливість здійснювати якісний 

рефреймінг смислової матриці дискурсів РФ в межах російсько-українського 

міждержавного конфлікту.  

  Об’єктом же застосування техніки рефреймінгу, відповідно, в даному 

випадку є комплекс ідей, який прийнято називати «русский мир». Надалі 

розглянемо пропозиції Д. Фіщенка щодо реалізації такої техніки (Додаток 9). 

 Масове і регулярне «вкидання» вказаних у згаданому додатку смислів й 

трактувань в російське суспільство на думку дослідника, призведе до повного 

«світоглядного шоку» росіян, що стане перевагою в інформаційній атаці 
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України.   

  Саме тому в даному контексті Україні пропонується:  

  Створювати сайти підлаштовані за своїм контентом саме під російську 

аудиторію; 

 Запрошувати більше іноземних журналістів та започатковувати більше 

міжнародних журналістських проектів на тему російсько-українського 

міждержавного конфлікту; 

 Працювати над власною, українською героїкою в межах згаданого 

конфлікту. 

   При цьому варто погодитися із твердженням ряду фахівців з 

інформаційної політики про те, що наративи є структурами, котрі 

організовують вербальну інформацію. Структура ж російського наративу 

щодо України має в основі архетипні ролі Рятівника, Жертви та Ворога. Де 

вища політична влада в Україні – це Ворог, народ натомість є Жертвою, а РФ 

виступає в образі Рятівника. Як було зазначено раніше, наратив структурує 

хаотичну та надто об’ємну інформацію стосовно об’єктивної дійсності, 

виступаючи, відповідно до теорії хаосу в міжнародних відносинах, 

аттрактором. Наратив лежить в основі м’якої сили як явища, оскільки 

завдяки тому, що актор хоче розповісти іншим та собі самому про себе, 

формуються та/або видозмінюються відповідні картини світу. А ті ж 

фейки, наприклад, діють саме через управління контекстами, використовуючи 

кожного разу в основі своїй певний правдивий факт, інтерпретуючи його в 

подальшому згідно з власними інтересами та цілями (Гусаров, 2015).  

   У свою чергу, прикладом ефективного оперування інтерпретацією 

смислів в межах українського мікронаративу щодо подій на сході України в 

медіадискурсі є стрічка «Кіборги: Герої не вмирають», що вийшла на екрани у 

2017 р. Події фільму описують героїчну боротьбу українських військових під 

час боїв в Донецькому аеропорті. Режисер стрічки А. Сеїтаблаєв, презентуючи 

свою роботу, неодноразово зауважував, що стрічка мала на меті «...розповісти 
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про те, що у нас йде не громадянська війна, а у нас війна цивілізаційного 

вибору між радянським, совковим минулим і прагненням українців 

долучитися до світової сім’ї, до європейського майбутнього. Розповісти про 

те, що іноді наші справжні патріоти, справжні герої розмовляють не тільки 

українською мовою…це не їхня провина, тому що декілька століть 

викорінювали все, що було пов’язано з українською мовою і, власне, з 

українством як таким. Але тим самим ми підкреслюємо, що в нас не 

Громадянська війна» (Ворожко, Осика, 2018). Тобто, в даному випадку ми 

маємо справу із прикладом зміни сприйняття (рефреймінгу) уявлень, по-

перше, щодо сучасної української героїки; а, по-друге, з приводу використання 

представниками ЗСУ російської мови, котре подається через призму наративу 

самовизволення, де українська нація, українство, є водночас Героєм та 

Жертвою, а носії та поборники радянського минулого – як Ворогами.  І саме 

таке ефективне використання смислів має на меті зняти психологічну напругу 

та можливу конфронтацію по відношенню до українських військових, котрі 

спілкуються російською мовою.  

  На підтвердження цього можемо згадати тези Ж. Еллюля про варіанти 

прихованого управління, цитовані в роботах Г. Почепцова, де вони 

позначаються як соціологічна пропаганда. Оскільки, якщо «звичайна» 

пропаганда, в термінології Ж. Еллюля – політична, та йде зверху вниз, то 

соціологічна пропаганда – є горизонтальною, і являє собою вплив того, що 

людина бачить навколо себе. На думку дослідника, політична пропаганда 

працює з віртуальними об'єктами, а вони, по суті, можуть як завгодно далеко 

йти від реальності, замінюючи її; між тим соціологічна пропаганда працює з 

«живими» об'єктами, тільки з реальністю, з цієї причини вона трактується 

споживачем як достовірна.  

  Виходчи з цього, Г. Поцепцов пропонує три основні потоки породження 

зміни індивідуальної та колективної поведінки в умовах конфікту: від бізнесу, 

від держави, від військових. При цьому кожен з цих потоків може призвести 

до реалізації поєднання з розважальністю: 
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• бізнес + розважальність (приклад: реклама), 

• держава + розважальність (приклад: політична кампанія), 

• військові + розважальність (приклад: кіно). 

  Таке створення нового контенту, споживання якого робить нову для ЦА 

поведінку знайомою і тому прийнятною, змінюючи соціальні звички на 

індивідуальному та груповому рівнях (Почепцов, 2018a), є критично 

необхідним для України в умовах російсько-українського міждержавного 

конфлікту. Хоча, на думку автора, така категоризація є досить умовною, 

оскільки, якщо ми говоримо про смисловий вимір міждержавного конфлікту, 

то держава, національні бізнесові кола та збройні сили відповідно є 

стейкхолдерами одного типу. Тому розрізнення їх на окремі потоки можливо 

хіба що за критеріями ЦА, оскільки ключова смислова матриця їх дискурсів 

має бути єдиною та узгодженою.  

  Так, наприклад, телесеріал, як вважає згаданий щойно дослідник, є 

видом мистецтва, здатним виконувати не тільки художні, а й ідеологічні 

завдання. Оскільки завдяки телесеріалам та кіно формується також відповідна 

інтерпретація історія світу і сьогоднішнього моменту даної історії. Причому 

всі альтернативні інтерпретації відкидаються. А «розбавлення» історії 

емоціями і ідентифікацією глядача з героями дають можливість надійно 

вкорінити певний наратив в пам'ять ЦА.  

   Отже, розглянувши низку рекомендацій щодо можливого впливу на 

смисловий вимір російсько-українського міждержавного конфлікту, сьогодні 

т.зв. «ціна повернення» територій України безпосередньо залежить від того, 

наскільки швидко буде здійснено рефреймінг смислів в межах свідомості 

відповідних ЦА стосовно вирішення проблеми національної 

самоідентифікації, каталізатором котрої повинне бути задоволення соціальних 

та економічних інтересів громадян України. Саме тому надалі також 

розглянемо пропозиції та рекомендації, висловлені у колективній монографії 
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Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) України «Донбас і 

Крим: ціна повернення». Так, погоджуючись із думкою В, Горбуліна,  варто 

зауважити, що немає сенсу у вимаганні т.зв. «розмінування» свідомості 

населення Донбасу та Криму, без «роззброєння» свідомості жителів інших 

регіонів України (Горбулін, 2015).  

  Зробити це, відповідно до тверджень авторського колективу згаданої 

роботи, можна також шляхом якісного відновлення українського мовлення на 

території Криму та Донбасу. А з-поміж можливих кроків, котрі мають сприяти 

вирішенню зазначених проблем, є розширення ряду альтернативних джерел в 

рамках спеціального мовлення на сході України (зокрема, регулярна 

ретрансляція міжнародних авторитетних медіа як, наприклад,  BBC, СNN, 

Euronews, DeutcheWelle, Радіо Свобода тощо), а також тих російських ЗМК, 

котрі не є трансляторами російської пропаганди й антиукраїнської риторики 

(наприклад, радіостанція «Эхо Москвы» чи телеканал «Дождь»). Має бути 

підвищено якість військової журналістики. Окремі кроки Міністерства 

оборони ти Міністерства інформаційної політики (програма Embedded 

journalism, робота прес-центру штабу АТО (назва на час написання монографії 

– авт.), проведення тренінгів для мобілізованих журналістів тощо), хоч і є 

надзвичайно важливими ініціативами, проте їм, варто погодитися, досі не 

вистачає комплексності та системності.  

  Вельми цікавим аспектом на тлі рекомендацій, про які йдеться надалі, є 

те, що фахівцями з НІСД зазначається, що «поряд із фізичною окупацією 

українських територій триває очевидна окупація інформаційна, тобто 

встановлення певного режиму функціонування інформаційного простору, за 

якого порушуються інформаційні права українських громадян на окупованих 

територіях» (Горбулін, 2015). Відповідно держава має шукати способи 

забезпечення цих прав, навіть за умов неможливості справити ефективний 

вплив на функціонування інформаційного простору окупованих територій. Це 

логічно призводить до того, що загалом стан масової свідомості в ЛНР/ДНР, 

за оцінками спостерігачів, є досить типовим для територій збройних 
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конфліктів і визначається як фрустраційний, травмований. Більшість стає 

дезорієнтованою, втрачає визначене усвідомлення Зла і Добра, допустимого і 

неприпустимого. При цьому мова ворожнечі, яка підтримує конфліктну 

ситуацію на високому рівні, притаманна не лише ЗМІ окупаційних сил – 

українські медіа також часто до неї вдаються.   

  Зменшити варто також і надзвичайного рівня конфронтаційності та 

конфліктності українських ЗМК. Якщо ця тенденція не зміниться, то 

реінтеграційні процеси, зокрема інформаційна реінтеграція, відбуватимуться 

вкрай складно.   

  Тим не менше, навіть з огляду на такі рекомендації щодо впливу на 

смисловий вимір російсько-українського міждержавного конфлікту, 

українській зовнішній політиці, на жаль, досі притаманні надмірна 

централізація, брак креативності та дій на випередження (що, звісно, 

найбільшою мірою відчувається на російському напрямі), неефективне 

використання наявного кадрового потенціалу. Несприятливим фактором 

можна вважати зволікання з реформою МЗС, так як останнє було змушене 

діяти в режимі жорсткої економії ( Центр Разумкова, 2017).  

   Вагомим є також і те, що, на думку експертів Центру Разумкова, наразі 

головним викликом і загрозою залишається російська «гібридна агресія», 

спрямована на руйнування України ззовні і зсередини шляхом дискредитації 

її зовнішньої політики, руйнування міжнародного іміджу, провокування 

конфліктності та напруженості в її відносинах з країнами світу, витіснення зі 

світових ринків. Тобто, на переконання автора, вищесказане можна, знову ж 

таки, окреслити як смислову або когнітивну війну. Варто звернути увагу, що 

головним зовнішньополітичним пріоритетом для України, на думку 

представників Центру Разумкова, є і залишатиметься (принаймні на 

середньострокову перспективу) захист суверенітету та національної 

державності від загрози з боку РФ. Однак, згідно з таким підходом, в даному 

контексті ефективність української зовнішньої політики, її міжнародні 

позиції, рівень підтримки з боку світової спільноти вирішальною мірою 
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залежатимуть від успішності дій української влади всередині країни (Центр  

Разумкова, 2017, с.9). Що, знову ж, актуалізує для нас значення дієвого 

смислового моделювання щодо корекції та/або ж розбудови ключових 

інститутів українського суспільства. Так як їх функціонування, на 

переконання автора, напряму залежить від тієї системи сприйняття, котра 

наявна в свідомості відповідних груп населення, що забезпечують та водночас 

є природною метою їх функціонування. Іншими словами, сукупність 

смислів, котрі використовуються задля інтерпретації, опису та зрештою 

обговорення даних інститутів в межах різнотипних дискурсивних практик 

безпосередньо впливає на особливості та результативність роботи визначених 

суспільних інститутів, оскільки вони також є проявом соціальної практики.   

  Зрештою, говорячи, наприклад, про такий інститут влади як армія, 

Україна, не повинна допустити того, щоб її силові дії, у випадку, якщо в них 

виникне необхідність, могли б бути представлені як агресія стосовно Росії, її 

громадян, її військовослужбовців або як замах на її міжнародні зобов’язання. 

Протистояти інформаційно-пропагандистському гібридному «месіанізму» (за 

висловом Г. Любовця та В. Короля) РФ можливо лише шляхом усвідомлення 

глибини небезпеки, котра загрожує Україні через історичні, мовні, ментальні, 

соціолінгвістичні, медійні тощо напрямки цілеспрямованого впливу на 

свідомість пересічного українця і українського суспільства загалом 

(Любовець, Король, 2017). 

 

Висновки до розділу 3 

 

  Розглянуті в даному розділі семіотичні характеристики різнотипних 

дискурсів в контексті дозволяють говорити про наступне:  

  Перш за все, концептуальні підходи,  закладені у межах нормативного 

фундаменту, що уможливлює використання Російською Федерацією та 

Україною релігійного та інформаційно-психологічного факторів в їхній 
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зовнішній та внутрішній політиці, свідчать про формування якісно відмінних 

один від одного соціальних проектів: наднаціонального інтегративного, а 

також відцентрового націоналістичного, відповідно. А, по-друге, в кожному з 

цих проектів через реалізацію політики в інформаційній та релігійній сфері як 

когнітивно-поведінкових регуляторів відбувається утвердження їх 

національної ідентичності. По-третє, на відміну від РФ, що в контексті даного 

міждержавного конфлікту вельми активно позиціонує себе особливо як 

надійного міжконфесійного медіатора, в Україні наразі не вистачає 

розробленої нормативної бази щодо політики в площині релігії та 

інформаційно-психологічної безпеки. По-четверте, ключові особливості 

східного православного християнства (зокрема  явище помісних церков), з 

огляду на теперішні етапи державотворення в РФ та Україні, являють собою 

одну з глибинних причин російсько-українського міждержавного конфлікту. 

По-п’яте, звертаючи увагу на нинішній смисловий атрактор, що знаходимо у 

поєднанні релігійних і політичних дискурсів сторін російсько-українського 

міждержавного конфлікту, сторони останнього в короткостроковій 

перспективі перебуватимуть в наявному стані критичної стабільності. Цілком 

можливим стане також порівняне посилення антагонізму між ними, що 

являтиме собою відображення розмежування їхніх проектів національних 

ідентичностей послуговуючись залученням когнітивно-поведінкових 

регуляторів. Одним же з найсильніших з них є використання релігійного та 

інформаційного (та особливо смислового) фактору в рамках державної 

політики.   

  В якості рекомендації пропонується розпочати розробку схем 

наративної медіації з метою покрокового рефреймінгу позицій сторін, що 

уможливить наближення їх дискурсивних практик до області ефективного 

врегулювання нині існуючого російсько-українського міждержавного 

конфлікту. 

  Відтак наведені в даному розділі концепції та моделі впливу на динаміку 

російсько-українського міждержавного конфлікту з використанням 
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ресурсності смислового виміру останнього першочергово мають виходити із 

таких положень: 

1. Для Російської Федерації та України даний конфлікт на поточному 

історичному етапі розвитку відповідає потребам кожної зі сторін у 

забезпеченні власної онтологічної безпеки.  

2. Російсько-український міждержавний конфлікт являє собою смислову 

або когнітивну війну, що, перш за все, має місце відповідно у 

віртуальному, когнітивному просторі. А тому її безпосередньою метою 

є зміна алгоритмів кодування та декодування реальності соціальним 

агентом-антагоністом в рамках їх дискурсивних практик.  

Через це, виходячи з даних 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 розділити на наративні та 

контентно-потокові моделі. В обох випадках за 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 необхідним є наступний підхід до 

продукування власного стратегічного наративу. По-перше, потрібно 

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, а підкреслюючи їх абсурдність, аморальність та нікчемність.  

  Одним із засобів здійснення вищевказаного може також бути 
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використання ресурсності смислового виміру російсько-українського 

міждержавного конфлікту через специфічне вибудовування релігійного 

дискурсу зі сторони України. Так, наприклад, існує ряд можливих варіантів 

використання Україною вищенаведених смислових параметрів поточного 

релігійного дискурсу РПЦ.   

  Оскільки конфронтаційні ж смисли закономірно призводитимуть до 

загострення ворожнечі та подальшої демонізації Іншого. Що, однак, жодним 

чином не сприятиме ефективному та швидкому врегулюванню російсько-

українського міждержавного конфлікту.   

  Виходячи з вищенаведеного, наразі від вдалого підбору каналів та 

технології використання смислів українськими соціально-політичними 

агентами стосовно РПЦ буде значною мірою залежати розвиток смислового 

виміру російсько-українського міждержавного конфлікту та відповідно 

доступні можливості врегулювання останнього.  

  Водночас, враховуючи інформаційно-психологічні можливості впливу 

релігійного дискурсу ВРЦіРО на врегулювання російсько-українського 

міждержавного конфлікту, можна запропонувати такі рекомендації: 

1. Активізувати участь ВРЦіРО при обговоренні та прийнятті рішень щодо 

впровадження інформаційно-психологічних операцій на сході України 

щонайменше за участі СБУ, Міністерства оборони України, Міністерства 

інформаційної політики та інших зацікавлених сторін;  

2. Розробити гнучку комунікаційну стратегію з УПЦ МП задля додаткового 

залучення її інформаційно-смислових ресурсів до процесів примирення та 

врегулювання конфлікту; 

3. За підтримки Міністерства закордонних справ України, Міністерства 

культури та інших зацікавлених сторін збільшити кількість контактів 

ВРЦіРО з міжнародними міжцерковними та релігійними організаціями з 

метою представлення та ефективного донесення їм українського 

стратегічного наративу.  
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  Реалізація цих та інших можливих видозмін в дискурсивних практиках 

ВРЦіРО мають можливість якісно покращити результативність діяльності 

України щодо врегулювання міждержавного конфлікту з Російською 

Федерацією. 
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ВИСНОВКИ 

  Враховуючи те, що в основі будь-якої політичної взаємодії є людська 

свідомість та можливості здійснення через неї вплив на індивідуальну та 

групову поведінку, дане дослідження актуалізує поняття «смислового виміру» 

політичної інтеракції, та зокрема міжнародного конфлікту, на прикладі 

конфлікту між Російською Федерацією та Україною. Під смисловим виміром 

автор пропонує розуміти 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. 

 Основні висновки даного дисертаційного дослідження полягають у 

наступному: 

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.  

  Сфера міжнародно-політичної взаємодії, а також політичні системи в її 

рамках через власні характеристики також можуть розглядатися в якості 

відкритих нелінійних динамічних систем з хаосом. У свою чергу, хаотичні 

системи проявляють суттєву чутливість до змін у початкових умовах. Відтак 

навіть незначна спершу зміна у смисловому вимірі міждержавного конфлікту 

як аутопоетичної соціальної системи із часом гарантує масштабні 

непропорційні відхилення в його динаміці. Використовуючи концепт 

аутопоезису, можна стверджувати, що система за таких умов розпочинає 

відтворювати себе альтернативним чином щодо початкового стану, постійно 

використовуючи ресурси власного смислового виміру як сукупності смислів 

та інтерпретацій, якими послуговуються політичні актори, наділяючи ними 
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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 (згідно з теорією 

аутопоезису) система репродукує себе завдяки наявним мережам комунікації 

й психологічної взаємодії між її акторами, фундаментом котрих є 

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 політичних агентів 

(сторін) може вважатися його областю тяжіння. Відображене у багаторазово 

повторюваних мовних актах, та із залученням ряду інформаційно-

психологічних прийомів, подібне смислове поле є основою для створення та 

модифікації норм і правил, котрі обумовлюють подальшу поведінку агентів, 

сторін й учасників міждержавного конфлікту. 

 2. Алгоритм створення смислів як процес вибудовування інформації 

про них полягає в розвитку здатності орієнтуватися в навколишньому світі, 

де ключова роль належить метафорі як основному засобу створення різних 

соціальних образів. Останні ж власне виконують властиву суто їм 

детермінуючу функцію. А саме: соціальні образи створюють відповідні 

соціальні ролі та соціально-статусні позиції, відповідну частку стереотипних 

установок тощо. Таким чином, історії (які розуміємо як сюжетні лінії 

наративів з їх смисловим навантаженням) є критично значущими 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 
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міфу, альтернативне створення поведінкового зразка, зміна рушійних метафор 

та ідентифікації, а також контроль за їх структурними зрушеннями.  

 Формування міфу передбачає одночасне транслювання фрагментів 

історії з фактами про минулі та поточні ситуації задля створення емоційно 

обґрунтованого фону, що дуже часто напряму впливає на сприйнятливість 

населення до маніпулювання завдяки "міфам-замінникам". Відповідно, 

успішна консолідація міфу та його поступова трансформація може дуже 

суттєво вплинути на ряд поведінкових стереотипів ЦА, що дозволяє 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 чітко 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 

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 
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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 міжнародного конфлікту 

підтверджує, що міжнародний 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 
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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 міжнародного конфлікту.  

  4. Збереження сторонами міжнародного 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 

формування суспільно значущих історичних образів та моделей ідентичності, 

що 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. Здійснена характеристика нормативно-концептуальної бази 

національної й зовнішньополітичної ідентичності України та РФ, дозволяє 

стверджувати, що в основі конфліктної взаємодії між даними сторонами є саме 

фактор онтологічної безпеки, так як на сьогодні згадані держави є якісно 

протилежними соціальними мегапроектами. Відтак, російсько-український 

міждержавний конфлікт переходить у площину війни смислів та загалом 

інформаційно-психологічного протистояння, а останнє й викликає відповідну 

дискурсивну та поведінкову практику в контексті нинішньої українсько-

російської взаємодії. Окрім того, ключовим викликом для теоретико-
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практичного вирішення даної 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 

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 
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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. Перш за все, 

концептуальні підходи, що лежать в основі нормативної бази, що  уможливлює 

використання з боку РФ та України релігійного й інформаційно-

психологічного факторів в зовнішній та внутрішній політиці, вказують на 

утвердження по суті відмінних соціальних проектів – відповідно, 

наднаціонального інтегративного й націоналістичного відцентрового. 

Водночас, по-друге, в рамках кожного з даних проектів завдяки реалізації 

політики в інформаційній та релігійній сфері в якості когнітивно-поведінкових 

регуляторів здійснюється консолідація їх національних ідентичностей. По-

третє, на відміну від РФ, що на тлі даного міждержавного конфлікту 

проактивно позиціонує себе як надійного міжконфесійного медіатора, в 

Україні бракує розробленості нормативної бази щодо політики у сфері 

інформаційно-психологічної безпеки та релігії. По-четверте, іманентні 

властивості східного православного християнства (особливо  явище помісних 
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церков), з огляду на теперішні етапи державотворення в РФ та Україні, 

перетворилися на одну з глибинних причин російсько-українського 

міждержавного конфлікту. По-п’яте, прийммаючи до уваги дію нинішнього 

смислового аттрактора, який знаходимо у специфічному синтезі релігійних та 

політичних дискурсів сторін російсько-українського міждержавного 

конфлікту, ці актори з огляду на короткострокову перспективу 

знаходитимуться в наявному нині стані критичної стабільності. Можливим 

буде  й незначне посилення антагонізму між ними, що стане відображенням 

розмежування їхніх відповідних проектів національних ідентичностей через 

залучення когнітивно-поведінкових регуляторів. А одним з найпотужніших з 

них є імплементтація 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 
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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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Ідея в основі «русского мира» Контрідея 
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статусом є рівною США і більшою за 
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впливу на половину всього світу 

Так, Росія була наддержавою до 2014 

р., але після захоплення Криму 

втратила цей статус. Оскільки 

наддержавою вважається така, яка 

сама, без союзників, здатна вести 
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світу. Україна ж припинила сервісне 
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основною російською зброєю 

ядерного стримування. 

Росія перемогла у Великій 

Вітчизняній війні, саме росіяни були 

основною силою перемоги. 

Так, Росія перемогла у Великій 

Вітчизняній війні, що була частиною 

Другої світової війни. Але перемогли 

всі республіки разом, Росія не 

впоралася б самотужки. У цій війні 

Росія справді є рекордсменом, але 

рекордсменом по кількості 

зрадників-колаборантів. За 

офіційними російськими даними на 

боці нацистів воювали 600 тисяч 

росіян, а за оцінкою фахівців до 1,5 

мільйона. Для порівняння, офіційна 

Росія закидає, що з українського боку 
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за Німеччину воювали одна дивізія – 

« СС Галичина» і два батальйони – 

«Роланд» і «Нахтігаль», що разом 

становить по 25 тисяч чоловік. 

Неспівставні величини. Росіяни 

зрадили більшовицький режим, а 

українці використовували німців як 

можливість отримати незалежну 

державу. 

Росія – найбільша слов’янська країна 

світу і це дає їй виключне право на 

вплив у інших слов’янських країнах 

будь-де. 

Найбільшою слов’янською країною в 

історії можна було б вважати СРСР. 

Але після його розпаду такою 

державою стала Україна. 

Дослідження РАН «Генетичний 

портрет російської людини» – 

слов’янська складова Росії – не 

більше 30 мільйонів осіб. 

Росія є найбільшою православною 

країною світу і це дає їй  право на 

духовне верховенство серед інших 

православних країн. 

Так, СРСР міг вважтися найбільшою 

християнською державою, але після 

його розпаду такою державою стала 

Україна. 

Росія – славетна древня імперія, тому 

має право впливати на держави, що 

входили колись до складу імперії і де 

живуть громадяни, які 

самоідентифікуються як «русские». 

Так, Росія свого часу була імперією 

де-факто, але ніколи не могла бути 

імперією  легітимною, оскільки 

імператора має висвячувати на 

царство або Папа римський, або 

Вселенський патріарх. Але 

російських царів не висвячував 
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навіть патріарх помісний, так як 

Петро І скасував патріаршество, а 

після цього російську церкву 

очолював Обер-прокурор 

священного синоду, царський 

міністр. Тобто Росія є країна з 

привласненою історією і дуже 

сумнівною владою в плані 

легітимності. 
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