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Постановка проблеми. Розвиток інфо
рмаційного суспільства поряд із безліччю
здобутків і привілеїв призвів до збільшення
суспільно небезпечних проявів. Серед них
одну з найгостріших проблем національного
масштабу становить інформаційна експансія.
Експансія (лат. ехраnsіо - розширення) озна
чає поширення (кордонів, впливів тощо)
[1, с. 799], відповідно, експансія, спрямована
на опанування інформаційним простором,
полягає у захопленні з метою подальшого
використання на свою користь саме інфор
маційного простору певної держави. Отже,
інформаційна експансія як суспільно небез
печне діяння у кримінально-правовому (КП)
розумінні - умисне захоплення із метою
подальшого використання на свою користь
інформаційного простору, або значного
сегменту інформаційного простору певної
держави, або групи держав.
Інформаційна експансія створює ґрунт
для подальших психологічних способів
впливу на свідомість у процесі спілкування,
а такі впливи особливо актуалізуються в ін
формаційному суспільстві через можливість
їх здійснення дистанційних та масових ко
мунікацій, унаслідок чого впливи можуть
направлятися на свідомість необмеженої у
кількості аудиторії (за допомогою ЗМІ, ме
режі Інтернет, телекомунікаційних засобів).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Найнебезпечнішу групу загроз, що полягають
у спрямованому здійсненні психологічних
способів впливу на свідомість певного інди
віда чи групи на користь іншого суб'єкта,
70

іншої групи, держави чи міждержавного
об'єднання, становлять "інформаційні вій
ни", під якими розуміються агресивні дії в
інформаційному просторі [2, с. 71; 3, с. 348],
які здійснюються шляхом психологічних
впливів на свідомість. П.С.Прибутько та
І.Б.Лук'янець характеризують інформаційну
війну як комплекс заходів і операцій, що
проводяться у конфліктних ситуаціях, у яких
інформація є водночас і зброєю, і ресурсом, і
метою [4, с. 20].
Метою статті є обґрунтування необхід
ності кримінально-правового забезпечення
безпеки основних ресурсів держави та її на
селення від інформаційних впливів.
Виклад основного матеріалу. Інфор
маційні війни можуть створювати загрозу
суспільним інтересам, починаючи від суве
ренітету держав, інформаційний простір
яких не убезпечений належним чином, вони
відрізняються від можливих мілітаристичних
війн, але можуть бути елементами стратегії
останніх. Як стратегії мілітаристичних війн
застосовуються інформаційні війни, кіберне
тична інтервенція. Наприклад, початок війни
між РФ та Грузією в Абхазії, на початку якої
у Грузії та Україні на російських ЗМІ, що
ретранслюються у Грузії та Україні, велася
відверта інформаційна війна, а російські хакери у той же час спрямовували атаки на
web-сайти грузинських державних установ.
Одночасно, трансляція подій війни ЗМІ Грузії
умисно блокувалася [5, с. 36.] Отже, очевид
ним є визначення свідомості індивіда чи
групи як остаточного об'єкта спрямування
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інформаційної атаки, елемента інформаційної
війни.
Інформаційні війни становлять найнебезпечніший вид інформаційної експансії, яка
характеризується відчутною агресією, спря
мованість якої очевидна. Водночас інформа
ційні війни мають певні ознаки й інтервенції,
адже вони мають агресивний характер. При
цьому, інформаційні війни полягають здебі
льшого не в агресивному спонтанному захо
пленні інформаційного простору, або впливі
на певні системи інформаційної інфраструк
тури держави, вони спрямовані на свідомість
населення держав, або певної групи, зокрема
населення міждержавних об'єднань.
Інформаційні війни не слід плутати з ін
формаційними впливами, які можуть здійс
нюватися на всі види носіїв інформації, зок
рема на свідомість [4, с. 30]. Інформаційні
війни здійснюються шляхом реалізації пси
хологічних засобів впливу: зараження, наві
ювання, наслідування, моди, створення та
поширення паніки та чуток. У світі уже є до
свід розробок і кібернетичних психологічних
впливів на свідомість [6, с. 83] - "психо
тронна зброя", яка заснована на тих самих
способах впливу на свідомість у процесі спі
лкування з різницею у способі здійснення
комунікації, через комп'ютерні системи.
Здебільшого, сучасні інформаційні війни
спрямовуються проти інших держав, міжде
ржавних об'єднань у міжнародній політиці,
але у країнах із невирішеними внутрішньо
політичними проблемами вони можуть за
стосовуватися і на "внутрішньому полі", бу
ти спрямовані на перекручення свідомості
населення із метою зміни відношення до пе
вного політичного лідера, або певної полі
тичної сили чи ідеології.
Як зазначають дослідники інформацій
них впливів у процесі військових конфліктів
П.С.Прибутько ті І.Б.Лук'янець [4, с. 31], по
силаючись
на
думку
Дж.Штейна,
Р.Шифранського, О.Йенсена (університет
ВПС СІЛА, Максел, штат Алабама), котрі
вважають зброю і мету інформаційної війни
- отримання інформації та знань. Це свід
чить про те, що у контексті розвитку інфо
рмаційного суспільства, знання, поряд із ін
формацією та ІКТ, можуть оцінюватися

агресором як предмет і знаряддя вчинення
агресії. Водночас знання, які належать ін
шим державам, як різновид інформації у ве
денні раніше відомих війн були предметом
шпіонажу, використовувалися безпосередньо
при розробці зброї та тактико-стратегічних
заходів мілітаристичних війн.
Зважаючи на переорієнтацію сучасних
інформаційних війн на знання та інформацію
як предмети (цілі) та використання їх як зна
рядь війни, можемо на сьогодні констатува
ти, що внаслідок трансформації цінностей
соціально-економічних
відносин
відбулася
також трансформація орієнтації військової
агресії на відповідні цінності - інформацію,
знання та ІКТ, які використовуються як
знаряддя та предмети спрямування сучасних
інформаційних війн.
З огляду на медіа-впливи (впливи ЗМІ
на свідомість людини) як найпоширеніший
сьогодні вид масових впливів на свідомість,
слід звернути увагу на те, що подібні впливи
на свідомість населення є, наприклад, пер
шим і найпоширеніших засобів інформацій
но-психологічного впливу при веденні під
готовки та проведення інформаційних війн,
яким забезпечується застосування основних
способів її ведення - інформування, дезінфор
мування, маніпулювання, поширення чуток і
міфів [4, с. 42, 46].
Як доводять Дж.Брайант та С.Сузан, рі
зного роду медіа впливи мають неоднаковий
вплив на свідомість людини, навіть за харак
тером інформації, що подається медіа плат
формою через неоднакове ставлення людей
до інформації різного роду. Такі впливи ви
вчаються як окремі напрями і поділяються
відповідно на впливи: медіа-насилля, сексуаль
но відвертого медіа-змісту, новин, інформа
ційних компаній, реклами, політичної пропа
ганди, розважальної медіа-продукції. Деякі
вивчаються і фіксуються із метою мініміза
ції впливу на психічне та фізичне здоров'я
людини [7].
Незалежно від характеру ЗМІ (друковані
ЗМІ або ЗМІ мовлення), масова комунікація,
що передається ними, здійснює певний
вплив на свідомість аудиторії. Як вже зазна
чалося, у разі наміру вплинути на свідомість
аудиторії, медіа-платформи можуть вживати
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заходів, що призводять до зараження, навію
вання, наслідування, паніки тощо [8, с. 107].
Ці способи впливів на свідомість, які
належать до зброї психологічних атак в ін
формаційно-психологічних війнах, що сьо
годні використовуються арміями розвинених
країн світу, передусім стосовно населення
країн, на які здійснюється мілітаристичний
наступ [4, с. 46], фактично ідентичні спосо
бам впливу реклами, політичної пропаганди
та способам проведення активних інформа
ційних компаній [7].
Інформаційний вплив на свідомість під
час ведення інформаційних війн потребує
окремого підходу КП політики. Чинний
КК України не містить норм відповідальнос
ті за злочини, предметом або об'єктом яких є
свідомість людини. Водночас як теоретично,
так і практично це питання, на думку автора,
має перебувати у сфері військових наук.
Факт спрямування військових інформа
ційно-психологічних атак на населення під
тверджується
військовими
фахівцями
[9, с. 22; 10, с. 15], які визначають інформа
ційну загрозу як інформаційний вплив (вну
трішній і зовнішній), при якому створюється
потенційна чи актуальна (реальна) небезпеч
ність зміни напряму або темпів прогресивно
го розвитку країни, суспільства й індивідів;
небезпека завдання шкоди життєво важли
вим інтересам особистості, суспільства та
країни через інформаційний уплив на свідо
мість, підсвідомість, інформаційні ресурси,
інфосферу машинно-технічних систем та на
інші об'єкти інформаційної інфраструктури
країни [4, с. 11-12].
Впливи на свідомість у військовій науці
характеризуються
як
інформаційнопсихологічні впливи - впливи словом, інфор
мацією; поділяються на психогенний, пси
хотропний (парапсихологічний) та психо
аналітичний (психокорекційний) впливи
[4, с. 38-39]. Очевидно, що такі види впливу
є небезпечними не лише для свідомості самої
особи, яка зазнає впливу, а й для суспільних
відносин у яких вона бере участь.
Отже, зазначимо, інформаційні війни
можуть вестися шляхом здійснення певного
виду інформаційних впливів, які поділяються
на: психогенний, психотропний, психоаналі
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тичний, кожний із яких характеризується
особливостями впливу на свідомість, і не од
наковою суспільною небезпечністю.
Суспільна небезпечність застосування
заходів психологічних впливів через ЗМІ в
ІС підвищує суспільну небезпечність вчи
нення таких впливів через їх масовість і
ураження психіки великої кількості осіб, що
зумовлює потребу їх криміналізації в ІС.
Прикладом більш точного нанесення
удару засобами інформаційного впливу є за
стосування останніх щодо керівництва дер
жави, проти якої ведеться інформаційна війна.
Так, П.С.Прибутько і І.Б.Лук'янець зазнача
ють, що найбільш уразливим об'єктом інфо
рмаційного впливу є керівництво держави
("обезголовлення" противника), яке на інфо
рмаційному рівні здійснюється шляхом зни
щення засобів зв'язку, управляння та конт
ролю [4, с. 30].
Так, через розмитість кордонів, простий
доступ до інформаційної інфраструктури,
можливість керування інформацією на будьякій відстані, обмеженість інформації щодо
реальних та потенційних загроз та складність
оперативного запобігання інформаційного
впливу [4, с. 36-37], можливість здійснення
інформаційної атаки сьогодні надто висока.
У разі активних агресивних проявів се
ред населення як наслідків застосування вка
заних засобів психологічного впливу можуть
мати місце суспільно небезпечні наслідки у
вигляді масової паніки, масової агресії, не
адекватних дій відносно певних груп насе
лення, етнічних груп або влади тощо.
Хоча чинний КК України передбачає
кримінальну відповідальність за насильни
цьку зміну чи повалення конституційного
ладу (ст. 109), посягання на територіальну
цілісність (ст. 110), порушення рівноправно
сті громадян залежно від їх расової, націона
льної належності або ставлення до релігії
(ст. 161), публічні заклики до вчинення теро
ристичного акту (ст. 258-2), заклики до вчи
нення дій, що загрожують громадському по
рядку (ст. 295), впливи на свідомість з цією
метою не криміналізовані: вони фактично
"випадають" з поля зору законодавця.
Водночас саме шляхом здійснення впли
вів на свідомість сьогодні можливе втягнення
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населення у вчинення подібних злочинів, зо
крема втягнення у сепаратистські рухи, екст
ремістські та релігійні секти. Ці дії перебу
вають поза дією закону про кримінальну від
повідальність.
З огляду на викладене можна дійти таких
висновків. В умовах розвитку ІС і політич
ного протистояння в сучасному світі необхід
но передбачати необхідність кримінально-

правового забезпечення безпеки основних
ресурсів держави та її населення від інфор
маційних впливів, які містять ознаки підго
товки до інформаційних війн, а також від
самих інформаційних війн політичного, еко
номічного, соціального характеру та інших
немілітаристичних та мілітаристичних втру
чань в інформаційний простір держави.
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Аннотация: Статья посвящается проблеме
необходимости уголовно-правового противодей
ствия общественно-опасным деяниям, которые
создают почву, или непосредственно является
составляющими или комплексными действиями
по развязыванию и ведению информационных
войн в информационном обществе.
Ключевые слова: информационная экспан
сия, информационная война, посягательство на
инфраструктуру, криминально-правовое обеспе
чение развития информационного общества,
безопасность информационного пространства,
воздействие на сознание.

Abstract: The article is dedicated to the issue of
necessary penal combating socially dangerous acts
which set the stage, or are directly components of
the complex actions towards the outbreak and con
duct of information warfare in the information
society.
Key words: information expansion, information
warfare, attacks on infrastructure, criminal and legal
support for the development of information society,
information space security, the impact on the
consciousness.
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