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Сьогодні мало хто з ретрансляторів тренду «інформаційна політика»
замислюється над тим, що відсутність навіть натяків на реальне існування
такої політики протягом понад двадцяти років юридичної незалежності
України утворило в державі інформаційний хаос і породило наслідки у
вигляді агресивно орієнтованого медіа (2), хворобливої залежності насе
лення від медіа та соціальних мереж (2), і політично (полярно!) заангажованого та зомбованого з використанням медіа та соціальних мереж (3) на
селення1.
В чому причини повного нехтування державою Україна формуванням
реальної дієвої інформаційної політики? Чому до цього часу, в державі
відсутні політико-правові підходи до захисту інформаційного сувереніте
ту держави? Політика у сфері медіа, як і раніше, іде на поводу інтересів
монополізованим олігархією медіаресурсів, які фактично і диктують на
селенню що дивитися, а що - ні.
1 Державна інформаційна політика України усі роки незалежності країни пере
бувала у повному занепаді, тримаючись, переважно, на окремих штампах інформа
ційної безпеки як безпеки інформації з певними режимами та грифами. В Україні
інформаційній політиці самостійного значення не приділялося, а окремі ризики чи
загрози національній безпеці в інформаційній сфері включали абстрактний перелік
явищ у спектрі від «тиражування порнографічного продукту» до «впливів на свідо
мість населення». При всьому нерозумінні небезпеки порнографії саме національній
безпеці, боротьбі з нею йшла значно вдаліше, ніж з захистом населення від маніпу
ляцій в медіа.
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Однак, саме зараз значно більшу, на наш погляд, загрозу - загрозу
безпеці життя і здоров’я населення, несуть чорні діри внутрішньої інфор
маційної політики у сфері:
1) подання агресивного новинного продукту,
2) монополію актуальних політичних ток-шоу із залученням сканда
льних персонажів;
3) гостра природня та штучна поляризація «думки» в соціальних ме
режах вІнтернет.
Саме ці три «кити» утворюють умови для реалізації часткової (саме часткового!) моделі управління свідомістю мас, а також створення інфо
рмаційних передумов для виникнення у людей необхідності пошуку не
традиційних засобів вирішення проблем безпеки далеко не «віртуально
го» характеру.
Звернемо увагу на формат новин, які транслюються на каналах вітчи
зняного телебачення. Майже всі новини мають негативний характер. Хо
ча повною мірою зрозуміло, що в умовах вторгнення в державу, новини
висвітлюватимуть події в зоні мілітаристичного протиборства. Але ці по
дії не єдине, що відбувається в країні, а те що відбувається в країні - не
єдине, що відбувається в світі. Реальність містить позитив і негатив.
Але ж, за практикою вітчизняного телебачення політика новостійного
мовлення полягає у поданні переважно агресивних новин - новинний
продукт вітчизняних медіа несе інформацію про протистояння і давління
(1) у спектрі від міжнародно-політичної до побутово-родинної площин,
або про жертви (2).
Такі особливості побудови новостійного блоку слід відносити до непрофесійності, чи до умисних спрямувань населення в фрустрацію і поте
нційну агресію?1 Оцінюючи системність вітчизняних ЗМІ щодо подання
новин саме у такому форматі, ми змушені схилятися останні роки саме до
другої позиції - умисного спонукання агресії аудиторії, її криміналізації (і
віктимізації) населення ЗМІ.

1 Повною мірою це доводить те, що ще з початкових курсів навчання журналіс
тів вчать, що ефектів медіавпливів, які глибоко досліджуються в Англії та США, ви
діляють, якнайменше 20, і медіавпливи насилля, до яких саме і належать агресивні
новини, займають далеко не перші за силою впливу позиції. В кранах з розвинутою
соціальною відповідальністю подібний продукт використовуються, переважно, для
задоволення потреби рефлексії мозкової втоми «білих комірців» та «офісного план
ктону» шляхом віртуалізації агресії, і, до того ж - в самостійних продуктах, перева
жно - фільмах та окремих спеціальних серіалах. Аналогічним є ефект медіарефлексії
м’язової втоми гіподинамії через віртуалізацію сексу: еротика, порноірафія, тощо.
120

Така побудова новин притаманна переважній більшості вітчизняних
каналів мовлення. І., жодних дій держави щодо рекомендацій з моделю
вання новин, жодної ефективної стратегії протистояння з боку Служби
безпеки.
Яка ж офіційна версія подібних моделей у ЗМІ? Яка економічна місія
агресивних і негативних новин у вітчизняних медіаресурсах? Очевидно,
що це - боротьба за рейтинг. Не якістю, цікавістю чи першістю, як в
усьому світі, а кількістю демонстрації силових рішень, крові та незадово
лення. Остання новина, яка, переважно є позитивною за старими традиці
ями програми «Время» часів СРСР, за принципом - «останнє за
пам’ятовується», на фоні тотальної кількості насилля над мозком глядача
вже не спрацьовує, не мінімізує зародженої напруги. Чому? Тому що
пропорція негативу і позитиву не витримується, негативні новини комен
туються непрофесійно, носять переважно фатальний характер, а позитив
ні непереконливі або чужі.
Від такого формату новин у аудиторії формується соціальна тривога.
Це повторюється щоденно. Населення ментально звикає до перебування у
стані фрустрації (незадоволеного очікування вирішення проблем) від та
кої тривоги, а рефлексія не наступає: люди не мають можливості пережи
ти вирішення актуалізованих питань. Але ж непережита фрустрація мен
тальною лишатися не може (!), і ми до цього обов’язково повернемося у
доповіді.
При цьому політичні ток-шоу, які, зрозуміло, працюють на рейтинг тобто, на очікування аудиторії, подають ту інформацію, яка може певною
частиною населення сприйматися як підказка до шляхів вирішення про
блем. Фрустрована аудиторія шукає відповіді на актуалізовані новинами
питання з вуст політиків. Але переважно всі рейтингові ток-шоу також
побудовані на конфлікті. «З одного боку» і «з другого боку» сцени роз
міщені люди, які демонструють ненависть, агресію, висловлюють пере
важно некоректні безапеляційні твердження і нетолерантно поводяться
одне з одним. Особливий ефект відіграють фінальні опитування, які про
водяться з аудиторією. Ефект зомбування шляхом приєднання, полягає у
тому, що людина втрачає свідому критику, схиляючись до думки більшо
сті, і її свідомість вірить у те, що висловлює більшість, при тому, що са
мостійно людина б в це не повірила, сприймаючи інформацію самостійно.
Телебачення апріорі лишає людину наодинці з більшістю у разі наявності
«аудиторії у студії», демонстрації у медіа результатів соціальних опиту
вань, тощо, примушуючи її мовчазно погоджуватися з думкою більшості.
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Отже, аудиторії, вольовий момент поведінки кожного учасника якої
пригнічений дистанційною комунікацією (адже глядач не є інтерактив
ним у медіакомунікації), повною мірою нав’язується «думка більшості» в
аудиторії. При цьому, обрахунок голосів, активності, привабливості тих
чи інших висловлювань жодним чином не піддається сумніву - він просто
висвітлюється на екрані. Хто його формує: аудиторія в залі, режисер чи
занесені до продакшн гроші певної зацікавленої особи, для зовнішньої
аудиторії значення не має. Вона над цим не замислюється, сприймаючи за
чисту монету «думку більшості», яку «демонструє опитування». І глядач,
як одиниця аудиторії, приєднується до такої думки.
Саме під час перегляду політичних ток-шоу аудиторія як в студії, так
і за її межами сподівається на отримання відповідей на постановлені її
власною свідомістю питання, які актуалізовані чи викликані переглядом
новин раніше. Відповідь же політичних ток-шоу лише поглиблює стан
фрустрації, адже відповідей дати не може за визначенням: свідомі очіку
вання індивідуума, навіть і в питаннях безпеки чи побуту, не можуть
отримати очікуваної інформації з «загальних» політичних меседжів.
Останнім місцем необхідної рефлексії аудиторії лишаються соціальні
мережі, які сьогодні виступають місцем рефлексії інформаційного напру
ження, місцем викидів незадоволених очікувань. Саме в мережі, завдяки
інтерактивності спілкування, відбувається групування та візуалізація по
ляризації громадської думки.
Чи є мережа об’єктивним джерелом інформації, чи реально вона ві
дображує думки людей? Ні, і щ раз - ні! Адже в мережі присутні ті ж самі
ефекти зомбування через приєднання особистості до того чи іншого «та
бору», який вже ніби-то існує, нав’язаний утворенням певної групи, сто
рінки або просто теми «чату». Самий факт існування і кількість «репостів» сам по собі працює там само, як ефект зомбування телебачення: уяв
на «більшість» сформована, а приєднання до більшості через привабли
вість певних позицій такої, в залежності від прихильності людини, безу
мовно призводитиме її до прийняття рішення про приєднання до тієї, чи
іншої полярної позиції, які нерідко моделюються.
Розімкнути сігсиїиз уіііозш може лише втручання ефективної держа
вної політики в сфері національно безпеки в діяльність ЗМІ. Жодні хибні
прикриття свавілля продакшн новин та ток-шоу «свободою слова», або
розмови про «гоніння на телебачення» не можуть бути контраргументом
запровадження гуманістичних форматів новин (рівноваги, а краще - пе
реваги позитивних новин над негативними і некрофілістичними), мінімі122

заціі політичних ток-шоу і запровадження, навіть у політичних програ
мах, цікавих людяних, коректних і толерантних тем.
Ідучи на запровадження моделей формування новин та обмеження
ток-шоу політичного спрямування, необхідно розуміти: сьогодні насе
лення країни заряджене через потоки агресивних новин на пошук вирі
шення проблем будь-якими способами, під впливом вдало змодельованих
закликів є готовим до реальних дій не лише в межах інформаційного про
стору. Не має сенсу зараз говорити про докази: вони вже були, є зараз, і,
на жаль, будуть.
Зараз від ефективності інформаційної складової державної політики
України в сфері національної безпеки повною мірою залежать безпека
життя і здоров’я людини. Тому що тріада «фрустрація, викликана нови
нами» - «зомбування політичним ток-шоу» - «віртуальна поляризація аг
ресивної реакції в соціальних мережах» за умови маніпулювання може
перетворитися на агресивний натовп на вулицях.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЬІ ПРОБЛЕМИ
ПРОТИ ВОСТОЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ АГРЕСИИ
Информационное противоборство как направление научньїх исследований и практической деятельности имеет давнюю историю. Хотя в прямой постановке такие терминьї, как «информационное противоборство»,
«информационная борьба», «информационная война», «информационное
оружие», вошли в теорию и практику относительно недавно (например,
термин «информационньїе операции» впервьіе появился в 1997 г.), однако
в качестве явлення обьективного мира информационное противоборство
зародилось в глубокой древносте [І, с. 266-267; 6, с. 8-13]. Оно возникло
одновременно с появлением вооруженного противоборства - как составная часть вооруженной борьбьі в виде психологического средства ослаб
лення боевой мощи противника и поднятия боевого духа своих войск.
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У збірнику висвітлюються актуальні проблеми забезпечення інформаційної
безпеки України та науково-практичні підходи до їх вирішення. Зокрема, розгляда
ються питання захисту інформаційного простору України, формування системи за
безпечення кібернетичної безпеки України, удосконалення вітчизняного законодав
ства у сфері охорони державної таємниці та службової інформації, форми і напрями
міжнародної взаємодії у сфері забезпечення інформаційної безпеки, шляхи оновлен
ня змісту вищої освіти фахівців з інформаційної безпеки держави.
Для працівників органів державної влади, науковців, викладачів, фахівців з ін
формаційної безпеки,широкої громадськості.
Тези доповідей публікуються в авторській редакції. Організаційний комітет за
лишає за собою право не розділяти думку авторів.
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