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Анотація
Стаття присвячена проблемі дефініювання ключових термінів та понять теорії інформаційно-

психологічних операцій. Автором запропоновано власні дефініції ключових термінів та понять, що 
дозволить уникнути плутанини та двозначності в розумінні понятійно-категоріального апарату та 
сприятиме становленню теорії інформаційно-психологічних операцій, як самостійної сучасної науки.

Ключові слова: інформаційна зброя, інформаційна війна, інформаційно-психологічна 
війна, інформаційно-психологічний вплив, інформаційно-психологічна операція, інформаційно-
психологічна акція, цільова аудиторія, аналіз цільової аудиторії, напрям інформаційно-психологічної 
операції, наратив інформаційно-психологічної операції.

Theoretical approaches to research of psychological operations
Abstract

This article is dedicated to the problem of defining of the key terms and concepts of the theory of psychological 
operations. The author offers her own definitions of the key terms and concepts of the psychological operations 
theory in order to avoid confusion and misunderstandings and in order to avert ambiguity in understanding the 
conceptual categorical apparatus of this brunch of political science. Given her own definition of the key terms 
will contribute to the development of the theory of psychological operations as an independent modern science. 
The author gave her own definitions of the following terms: «a psychological operation», «a psychological 
action», «a psychological war (warfare)», «an information war (warfare)», «a psychological influence», «a 
narrative of the psychological operation», «a target audience», «а target audience analysis», «а direction of 
the psychological operation». Also the author has explained and proved the difference in the meaning between 
the following terms: «а psychological operation» and «а psychological action», «а narrative of psychological 
operation» and «а direction of the psychological operation», «an information warfare» and «а psychological 
warfare». The significant part of the article was dedicated to the process of studying of motivation theories and 
explaining their role and their influence on the process of conducting of psychological operations. In addition 
to the above-mentioned information, the author singled out the main criteria of assessment of the effectiveness 
of conducting of psychological operations. Also the author singled out the main aims and purposes (political, 
economic and military) which are being pursued by the subject of the psychological operation in the process 
of its conducting.

Keywords: information weapon, information war, psychological war, psychological influence, 
psychological operation, psychological action, target audience, analysis of target audience, direction of 
psychological operation, narrative of psychological operation.

Теоретические подходы к изучению информационно-психологических операций
Аннотация
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Статья посвящена проблеме дефинирования ключевых терминов и понятий теории 
информационно-психологических операций. Автором предложено собственные дефиниции ключевых 
терминов и понятий, что позволит избежать путаницы и двусмысленности в понимании понятийно-
категориального аппарата и способствовать становлению теории информационно-психологических 
операций, как самостоятельной современной науки.

Ключевые слова: информационное оружие, информационная война, информационно-
психологическая война, информационно-психологическое воздействие, информационно-
психологическая операция, информационно-психологическая акция, целевая аудитория, 
анализ целевой аудитории, направление информационно-психологической операции, нарратив 
информационно-психологической операции.

Актуальність дослідження. 
Аналіз вітчизняних та закордонних дже-

рел присвячених інформаційно-психологіч-
ним операціям показав, що досить довгий час 
теорія інформаційно-психологічних операцій, 
як галузь військової та політичної науки була 
закритою та малодоступною для громадськос-
ті. Після анексії Криму та збройної агресії 
Російської Федерації проблемі інформацій-
но-психологічних операцій вітчизняні нау-
ковці присвятили чималу низку праць, проте 
станом на сьогодні жодна з них не висвітлює 
теоретичні питання інформаційно-психоло-
гічних операцій у повному обсязі, більше того 
у вітчизняній науці спостерігається проблема 
дефініювання основних понять. 

Тому метою даної статті є подати єдиний 
чіткий понятійно-категоріальний апарат, який 
в подальшому допоможе уникнути двознач-
ності розуміння основних термінів та сприя-
тиме розвитку теорії інформаційно-психоло-
гічних операцій як самостійної науки.

Аналіз сучасного вітчизняного доробку з 
питань інформаційно-психологічних операцій 
показав, що вітчизняні науковці у своїх працях 
оперують понятійно-категоріальним апара-
том, що містить такі поняття: «інформаційна 
зброя», «інформаційна війна», «інформацій-
но-психологічна війна», «інформаційно-пси-
хологічний вплив», «інформаційно-психоло-
гічна операція». Проте у процесі вивчення 
основних вітчизняних праць з теми інформа-
ційно-психологічних операцій вдалося вста-
новити, що значна частина термінів у вітчиз-
няній науці досі не має єдиної та чіткої дефіні-
ції попри існування великої кількості праць, а 
більшість науковців інколи одним і тим самим 
явищам надають різні назви. 

Зокрема, у працях вітчизняних дослідни-
ків часто спостерігається ототожнення понять 
«інформаційна війна» та «інформаційно-пси-
хологічна війна». Так, Костюк Б., Войтович 
Н.О., Кравець Р.К., Сасин Г.В., Коваль Д.О. 
[Коваль 2014], Короткий Т.Р., Кобута С. [Кобу-
та 2014] увесь комплекс дезінформаційних за-
ходів, які проводяться Російською Федерацією 
проти населення України помилково назива-
ють «інформаційною війною», не враховуючи 
того факту, що об’єктом інформаційної війни є 
інформація, в той час, як об’єктом російської 
війни в Україні є свідомість людей, їх психіч-
ний стан. Тому варто зрозуміти, що в Украї-
ні Російська Федерація проводить війну не 
інформаційну, а інформаційно-психологічну. 
Щоб не бути голослівними, як доказ приведе-
мо дефініцію поняттю «інформаційна війна», 
яку надає А. Манойло. Згідно з його інтерпре-
тацією, «інформаційна війна являє собою ці-
леспрямовані дії, які використовуються задля 
досягнення інформаційної переваги шляхом 
нанесення збитків інформації, інформаційним 
процесам та системам супротивника при од-
ночасному захисті власної інформації, інфор-
маційних процесів та систем» [Вепринцев & 
Манойло 2005: 301]. А «інформаційно-пси-
хологічна війна», згідно з поданою О. Смір-
новим дефініцією, є «масштабним застосуван-
ням спеціально відібраних засобів та методів 
інформаційно-психологічного впливу на на-
селення держави-супротивника з метою до-
сягнення політичних та/або чисто військових 
цілей» [Смирнов 2013]. Як бачимо, «комплекс 
усіх дезінформаційних заходів, що проводить-
ся Російською Федерацією проти України» аж 
ніяк не є «інформаційною війною», а являє со-
бою «війну інформаційно-психологічну».
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Аналізуючи дослідження зарубіжних вче-
них, присвячених питанню інформаційно-пси-
хологічних впливів, досить часто можна зу-
стріти і поняття «психологічної війни» (від 
американського – psychological warfare). Ви-
користання даного терміну прослідковується 
також у працях деяких російських та вітчиз-
няних теоретиків, зокрема, Почепцова Г. [По-
чепцов 2015: 168] та Манойло А. [Вепринцев 
& Манойло 2005: 301]. Проте, на нашу думку, 
вживання терміну «інформаційно-психологіч-
на» війна є більш доцільним, оскільки краще 
передає смислове навантаження досліджува-
ного явища.

Поняття «інформаційно-психологічного 
впливу», на нашу думку, слід трактувати, як 
«вид психологічного впливу на людину, який 
здійснюється шляхом передачі до об’єкту 
впливу необхідної істинної чи неправдивої ін-
формації  з метою отримання бажаної реакції 
та поведінки людини».

Особливої уваги потребує визначення 
терміну «інформаційно-психологічних опера-
цій (ІПсО)». Зокрема, В. Баранов, вважає, що 
«інформаційно-психологічна операція є попе-
редньо спланованим застосуванням засобів, 
форм і методів поширення інформації з ме-
тою впливу на суспільну свідомість широких 
верств населення (з використанням фальсифі-
кованих, анонімних та негласно субсидованих 
публікацій, інформаційних та політичних дій 
із залученням відомих політичних лідерів, ко-
лишніх співробітників спецслужб і т.п.)» [Ба-
ранов 2006]. На думку В. Криська, під «інфор-
маційно-психологічною операцією» слід розу-
міти «спеціально організований  та професій-
но здійснюваний вплив на свідомість, почуття 
і волю противника для досягнення політичних 
цілей» [Крысько 1999: 181]. І. Панарін подає 
широке та вузьке тлумачення даного терміну. 
У широкому розумінні, інформаційно-психо-
логічна операція є «цілеспрямованим плано-
мірним використанням політичними опонен-
тами пропаганди та інших засобів (диплома-
тичних, військових, економічних, політичних 
і т. д.) для прямого або непрямого впливу на 
думки, настрої, почуття і загалом на поведін-
ку супротивника з метою змусити його діяти у 

визначених ними напрямах». У вузькому зна-
ченні «інформаційно-психологічна операція 
є комплексом заходів пропагандистського та 
військового характеру, а також психологічних 
акцій з підтримки військових операцій і бойо-
вих дій своїх військ і здійснення психологіч-
ного тиску на особовий склад противника та 
його населення» [Панарин 2012]. 

Вважаємо за доцільне надати власне трак-
тування даного терміну. На нашу думку, «ін-
формаційно-психологічна операція являє 
собою комплекс заздалегідь спланованих, 
узгоджених та реалізованих дій та заходів з ін-
формаційно-психологічного впливу на широкі 
верстви власного населення, або ж населення 
держави-супротивника з метою отримання ба-
жаної реакції чи поведінки». 

Російські науковці В. Вепрінцев, А. Ма-
нойло, А. Петренко та Д. Фролов визнача-
ють «інформаційно-психологічну операцію 
як комплекс узгоджених та взаємопов’язаних 
заходів маніпулювання інформацією, що здій-
снюють за загальним планом з метою досяг-
нення та утримання переваги через вплив на 
інформаційні процеси в системах противника» 
[Вепринцев & Манойло 2005: 301]. Вітчизня-
ний теоретик Г. Почепцов вказує, що «інфор-
маційно-психологічні операції є комунікатив-
ними технологіями, які спрямовані на вне-
сення змін у поведінку індивіда за допомогою 
модифікації його моделі світу, що здійснюєть-
ся шляхом внесення змін у інформаційні пото-
ки» [Почепцов 2015: 168]. На його думку, сам 
термін «інформаційно-психологічні операції» 
вказує на те, що для досягнення цілей підрив-
ної діяльності широко залучаються методи 
психологічної науки і що вони направляються, 
в першу чергу, на зміну психологічних станів 
противника. Інформаційно-психологічні опе-
рації – інструмент політичного впливу на опо-
нентів, прихильників, нейтральне середовище 
і громадську думку в цілому. Кінцевою метою 
таких операцій є влада, яку отримують над 
іншими учасниками конкурентної боротьби: 
забезпечення добровільного підпорядкування 
супротивників, консолідація та узгоджена ді-
яльність прихильників, забезпечення та під-
тримання серед союзників високого рівня мо-
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тивації до безумовної підтримки проведеного 
курсу. 

Для кращого розуміння поняття «інфор-
маційно-психологічної операції» необхідно 
також окреслити її мету. Так, ціллю інфор-
маційно-психологічної операції професор Л. 
Шелепін вважає вплив на суспільну свідо-
мість таким чином, щоб управляти людьми, 
змушувати їх діяти проти власних інтересів 
[Вепринцев & Манойло 2005]. А. Смірнов 
виділяє основні та проміжні цілі інформацій-
но-психологічних операцій. До основних він 
відносить: підрив легітимності політичної 
влади та міжнародного авторитету атакова-
ної сторони; підрив морально-психологічного 
стану населення держави; підрив обороноз-
датності держави; сприяння самознищенню 
об’єкта інформаційно-психологічної операції  
або спричинення ним самому собі шкоди; змі-
на соціально-культурної ідентичності країни, 
її національних цінностей та устроїв. Проміж-
ним цілями, на його думку, є впливи на емоції, 
мотиви, цілепокладання та інші індивідуальні 
та колективні психологічні структури (проце-
си) та зміна їх у вигідному для себе напрямку 
[Смирнов 2013]. 

У свою чергу, Морозов А.М. вважає, що 
головною метою здійснення інформацій-
но-психологічних операцій є створення таких 
умов, в яких супротивник починає сам себе 
знищувати, сам віддає свої матеріальні та ін-
телектуальні ресурси [Морозов 1996]. Потє-
ряхін А.Л. вказує, що основною ціллю прове-
дення інформаційно-психологічної операції 
є спочатку зміна психологічних регуляторів 
активності людини (зміна установок, намірів, 
оцінок), які в подальшому призведуть до ра-
дикальної зміни її поведінки, яка шкодитиме 
їй самій та забезпечить успіх противнику [По-
теряхин 2014]. 

Зеленін В.В. до цілей проведення інфор-
маційно-психологічних операцій відносить: 
попередження можливого військового кон-
флікту; ослаблення морального духу особо-
вого складу збройних сил і цивільного насе-
лення супротивника; внесення в суспільну й 
індивідуальну свідомість ворожих, шкідливих 
ідей та поглядів; дезорієнтацію та дезінфор-

мацію мас, внесення безладу в інформаційну 
мережу супротивника; ослаблення патріотич-
них переконань та національних традицій; 
провокацію і спонукання до відмови від уча-
сті в бойових діях; створення передумов для 
досягнення намічених військово-політичних 
цілей з мінімальними людськими втратами та 
матеріальними витратами; забезпечення  сфер 
впливу для своєї політики [Зеленін 2018: 35]. 
Зарубіжні науковці (в тому числі, і російські) 
до цілей інформаційно-психологічної вій-
ни відносять: нав’язування прийнятного для 
сторони, що впливає, рішення; прищеплен-
ня супротивнику своїх духовно-моральних 
та етнокультурних цінностей; встановлення 
контролю над діями супротивника і спряму-
вання його активності у вигідне для сторони, 
яка впливає, русло; цілеспрямований вплив на 
супротивника через свою та його інформацій-
ні інфраструктури; гуманітарне поневолення; 
нав’язування супротивнику своєї політичної 
волі [Зеленін 2018: 37]. 

Доповненням до запропонованого В. Зе-
леніним списку служитимуть виокремлені 
А.Г. Караяні цілі інформаційно-психологічних 
операцій, основними з яких, на його думку, є: 
переконання громадської думки своєї держави 
та населення держави-жертви в правильності 
та необхідності військового втручання; вплив 
на військово-політичне керівництво противни-
ка і його союзників з метою змусити їх відмо-
витися або утриматися від вступу у війну; під-
тримка всередині країни противника опозиції, 
сил опору, расових, етнічних, релігійних та 
інших протиріч; підрив довіри до керівництва 
країни-противника; вплив на населення друж-
ніх країн; сприяння розвитку доброзичливості 
населення нейтральних країн; керівництво та 
сприяння дисидентським елементам, взаємо-
дія з силами, які ведуть боротьбу в підпіллі; 
проведення аналітичної роботи з розкриття 
вразливих місць противника, підготовка і дове-
дення до командирів тактичної ланки, а також 
груп і осіб, які виконують завдання в районі 
бойових дій, відповідної інформації; надання 
сприяння в захопленні населених пунктів про-
тивника шляхом пред’явлення ультиматуму і 
передачі закликів до капітуляції; надання до-
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помоги командуванню в здійсненні контролю 
за вороже налаштованим населенням в зоні 
бойових дій; протидія психологічним операці-
ям супротивника і підривним елементам; про-
гнозування ступеня психологічного впливу на 
учасників бойових дій [Караяни 1997]. 

Доцільно надати також і дефініцію термі-
ну «інформаційно-психологічна акція». Так, 
Левченко О. зазначає, що «інформаційно-пси-
хологічна акція є сукупністю взаємопов’яза-
них інформаційно-психологічних заходів, які 
спрямовані на один об’єкт впливу за певним 
інформаційний напрямом і проводяться про-
тягом певного періоду часу» [Левченко 2013: 
23]. Обидва поняття інформаційно-психоло-
гічної операції та інформаційно-психологіч-
ної акції доволі схожі, проте між ними є сут-
тєва різниця. Дані поняття не є тотожними, 
поняття інформаційно-психологічної операції 
є значно ширшим, ніж поняття інформацій-
но-психологічної акції. Ключова відмінність 
інформаційно-психологічної операції від ін-
формаційно-психологічної акції полягає в 
тому, що інформаційно-психологічна акція 
являє собою короткочасний і вузько направле-
ний вплив (спрямована лише не один об’єкт 
впливу, наприклад, на студентів, чи лікарів, чи 
пенсіонерів, тощо), в той час, як інформацій-
но-психологічні операції відрізняються довго-
тривалістю впливу, що поширюється на шир-
ші аудиторії або сукупність кількох аудиторій 
(національна меншина, релігійна спільнота, 
населення області, регіону, держави загалом, 
тощо).

Слід зазначити, що часовий проміжок за-
стосування інформаційно-психологічної акції 
може співпадати з часовим проміжком прове-
дення операції інформаційно-психологічного 
впливу, а може бути і коротшим (в залежності 
від швидкості досягнення поставленої мети).

Також вважаємо за доцільне надати ви-
значення поняттю «цільової аудиторії». Під 
«цільовою аудиторією інформаційно-психоло-
гічної операції» слід розуміти «сукупність ре-
альних та потенційних реципієнтів (об’єктів) 
інформаційно-психологічного впливу, об’єд-
наних певними критеріями (ознаками сегмен-
тування). Під «аналізом цільової аудиторії» 

слід розуміти «процес вивчення особливостей 
цільової аудиторії та відбору (формування) ме-
тодів впливу на неї». Під «ефективністю про-
ведення інформаційно-психологічної опера-
ції» слід розуміти «зміну поточної поведінки 
цільової аудиторії на бажану для агента ІПсО в 
результаті здійсненого ним на неї інформацій-
но-психологічного впливу». 

Оцінка ефективності проведення інформа-
ційно-психологічних операцій здійснюється 
на підставі регулярних звітів та статистичних 
даних. При цьому слід зазначити, що крите-
ріями оцінки ефективності проведення ІПсО 
є наступні: доступність (зрозумілість) мате-
ріалів інформаційно-психологічного впливу 
противника для цільової аудиторії;  сприйнят-
ливість цільовою аудиторією матеріалів та на-
ративів інформаційно-психологічного впливу 
противника; рівень сугестивності та опору ці-
льової аудиторії інформаційно-психологічним 
впливам противника; ступінь контролю про-
тивником інформаційного простору цільової 
аудиторії, наявність у нього авторитетних ка-
налів доставки продуктів інформаційно-пси-
хологічного впливу; можливість противника 
працювати на випередження; можливість про-
тивником здійснити ізоляцію цільової аудито-
рії від інформаційно-психологічних контро-
перацій; можливість противником повалити 
конституційну владу, стимулювати сепара-
тистські рухи, переконати цільову аудиторію 
у необхідності проведення бойових дій; мож-
ливість противником впливати (погіршувати) 
відносини держави-об’єкту ІПсО з іншими 
суб’єктами міжнародних відносин.

Проте основним критерієм оцінки ефек-
тивності проведення інформаційно-психо-
логічної операції є зміна поточної поведін-
ки цільової аудиторії на бажану для суб’єкта 
впливу. Оцінка проведених Російською Феде-
рацією інформаційно-психологічних операцій 
в даному дослідженні здійснювалася саме на 
основі даного критерію. 

Поняття «напряму інформаційно-психоло-
гічної операції», на нашу думку, являє собою 
«сукупність переслідуваних суб’єктом інфор-
маційно-психологічного впливу цілей та задач 
щодо конкретно виділеної цільової аудиторії». 
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Під «наративом інформаційно-психологіч-
ної операції» слід розуміти «реально існуючі 
або штучно створені ідеологію та ціннісні орі-
єнтації цільової аудиторії». Варто зауважити, 
що наратив може виступати як засобом інфор-
маційно-психологічної операції, так і засобом 
протидії операціям інформаційно-психологіч-
ного впливу. 

Оскільки вивчення інформаційно-психо-
логічного впливу часто попадає у фокус уваги 
таких соціальних наук, як психологія, соці-
альна антропологія та соціологія, тому теорії 
комунікації, теорії управління та усі інші те-
орії, які пояснюють поведінку людини, спра-
ведливо застосовуються і до пояснення інфор-
маційно-психологічного впливу на людину. 
Наприклад, соціально-когнітивна теорія часто 
прослідковується в наукових працях, присвя-
чених інформаційно-психологічному впливу. 
Вона слугує базисом для всіх інших теорій, 
пояснюючих особливості інформаційно-пси-
хологічних впливів. Соціально-когнітивна те-
орія пояснює людське мислення та поведінку  
як процес потрійної взаємозумовленості. Згід-
но з даною теорією, мислення та дії індивідуу-
ма визначаються трьома різними факторами, 
які взаємодіють і впливають один на одного 
з перемінною інтенсивністю одночасно та в 
різний час: 1) поведінка; 2) індивідуальні ха-
рактеристики (когнітивні та біологічні); 3) 
зовнішні впливи [Брайант 2004: 85]. Дана тео-
рія пояснює саморегуляцію особи (мотивацію 
особи, її оцінку власних дій), її саморефлек-
сію (вміння контролювати правильність свого 
мислення), її замісну здатність (здатність до 
опосередкованого навчання на досвіді інших 
людей), її здатність до символізації [Брайант 
2004: 8].  

У свою чергу теорія дифузії інновацій по-
казує на скільки прийнятним для тієї чи іншої 
цільової аудиторії є нові ідеї, нові способи по-
ведінки, які нав’язуються шляхом здійснення 
інформаційно-психологічних операцій. Ви-
ділені засновником даної теорії – Е. Роджер-
сом п’ять класів людей та ступенів прийняття 
ними нових ідей є необхідними знаннями для 
проведення якісного аналізу цільової ауди-
торії, на яку планується в подальшому здійс-

нювати інформаційно-психологічний вплив 
[Диба 2016: 21]. В основі розподілу людей на 
категорії, згідно з теорією дифузії інновацій, є 
кількість часу, яка необхідна людині для того, 
щоб сприйняти нову інформацію та відреагу-
вати на неї [Брайант 2004: 134]. Дослідження 
Е. Роджерса свідчать, що лише 2,5% людей ві-
дразу погоджуються на нові ідеї і здатні до ри-
зику [Диба 2016: 21], а отже, можна припусти-
ти, що до 2,5% цільової аудиторії відразу під-
дасться інформаційно-психологічному впливу 
супротивника, не обмірковуючи про наслідки.

Наступна теорія, яка використовується в 
процесі здійснення аналізу цільової аудито-
рії є епігенетична концепція Е.Еріксона. Дана 
концепція дозволяє визначити вплив стадій 
життєвого циклу людини на формування її 
самоідентичності та подальшої поведінки. В 
залежності від того, на якій стадії знаходиться 
людина, можна визначити її потреби, цілі та, 
відповідно, методи впливу на неї.

Оскільки метою здійснення інформацій-
но-психологічного впливу є зміна поточної 
поведінки об’єкта на бажану, то чимало зару-
біжних науковців вбачають зв’язок теорії ін-
формаційно-психологічних операцій з теорією 
біхевіоризму. Зокрема, на надбання психоло-
гічної школи біхевіоризму спираються у своїх 
працях західні вчені (Е. Беренейс, Д. Рашкоф, 
Г. Олпорт, Е. Раймонд, Б. Рассел, Л. Роуленд, Г. 
ван ден Берг, Т. Вайн) [Gaby 2013]. 

Беручи до уваги той факт, що в процесі 
прийняття рішення та в керуванні своєю по-
ведінкою люди відбирають та використовують 
інформацію, абсолютно логічним є зв’язок те-
орії інформаційно-психологічних операцій з 
теорією обробки інформації [Лекмен].

Враховуючи той факт, що переважно ін-
формаційно-психологічні операції застосову-
ються з метою зміни поведінки об’єкта у ви-
гідному для суб’єкта напрямку впливу (інакше 
кажучи – з метою маніпулювання об’єктом), 
тому цілком логічним є зв’язок теорії інфор-
маційно-психологічного впливу з концепцією 
керованої конфронтації В. Лефевра. Дана кон-
цепція чітко передає основне правило прове-
дення інформаційно-психологічної операції 
– не вимагати бажану поведінку від об’єкта 
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впливу, а надати йому можливість самому об-
рати ту модель поведінки, яка є бажаною для 
сугестора [Денисов 2014].

Цілком логічним є взаємозв’язок об’єкту 
та предмету дослідження з теорією рефлек-
сивного управління, яка дозволяє вплинути 
на процес прийняття рішень об’єктом впливу. 
Рефлексивне управління визначається як спо-
сіб передачі противнику чи партнеру спеціаль-
но підготовленої інформації, щоб «добровіль-
но» схилити його до прийняття бажаного для 
сугестора рішення [Томас 2002]. Так само і 
при застосуванні інформаційно-психологічно-
го впливу, суб’єкт впливу підбирає або спеці-
ально штучно створює інформацію, яка впли-
не на думки об’єкта та змінить його поточну 
поведінку на бажану для нього.

Також логічним є зв’язок предмету та 
об’єкту дослідження з деякими мотиваційни-
ми теоріями. Зокрема, американська школа 
інформаційно-психологічних операцій вивчає 
механізми впливу на поведінку людини через 
призму піраміди потреб А. Маслоу [Маслоу 
2006: 352]. Так, американські дослідники вва-
жають, що знання незадоволених потреб лю-
дини дозволяє визначити мотиви поведінки 
людини та механізми впливу на неї. Згідно з 
теорією А. Маслоу, усі потреби людини можна 
поділити на первинні (фізіологічні та потре-
ба безпеки) та вторинні (соціальні, поваги та 
самовираження). Основне завдання спеціаліс-
та інформаційно-психологічних операцій при 
визначенні мотивів поведінки об’єкту впливу 
– визначити яка категорія потреб цільової ау-
диторії є  незадоволеною. Так, якщо у цільової 
аудиторії по піраміді Маслоу незадоволеними 
є первинні потреби, то потреба у реалізації вто-
ринних відпадає. Таким чином легко вичисли-
ти точки вразливості та вплинути на них. Ок-
рім піраміди потреб А. Маслоу при вивченні 
потреб цільової аудиторії та вибору найбільш 
ефективного механізму впливу на неї також за-
стосовується  теорія потреб Альдерфера (ERG 
–теорія), яка виділяє три основні потреби лю-
дини – в існуванні, в приналежності, в само-
реалізації. Теорія потреб Д. МакКлелланда та-
кож заслуговує уваги при вироблені механізму 
впливу на цільову аудиторію. На відміну від 

вищезазначених теорій дана теорія підходить 
лише для окремих цільових аудиторій – для 
лідерів держав, політичних партій, авторите-
тів, оскільки вона визначає три базові потреби 
лідерів – потреба у владі, потреба в приналеж-
ності та потреба в успіху [Галяутдинов 2018].

Ще однією теорією, на яку слід звернути 
увагу при вивченні інформаційно-психологіч-
них операцій та інформаційно-психологічних 
впливів є теорія підкріплення Б. Скіннера. 
Дана теорія відображає важливий аспект мо-
тивації – її залежність від попереднього дос-
віду людей. Згідно з теорією Б. Скіннера, по-
ведінка людини обумовлюється наслідками її 
дій в подібних ситуаціях в минулому. Людина 
погодиться на вигідну для ініціатора інфор-
маційно-психологічного впливу поведінку за 
умови, що отримає вигоду, яку отримувала ра-
ніше. Особливо сильний вплив на зміну пове-
дінки людини за теорією Б. Скіннера здійсню-
ють гроші, увага, схвалення [Волосский 2007: 
26].

Подібною до попередньої мотиваційної 
теорії є теорія мотивації В. Врума, яка пока-
зує, що індивід змінюватиме власну поведінку 
лише в тому випадку, якщо ця зміна принесе 
йому бажаний результат і винагороду [Заруби-
на 2016].

Теорія очікування ґрунтується на тому, що 
особа сподівається, що вибраний нею варі-
ант поведінки дійсно приведе до задоволення 
потреби чи отримання бажаного результату. 
Теорія справедливості Дж. Адамса поясню-
ється крізь призму порівняння особою сво-
їх результатів з результатами інших осіб, що 
знаходяться в таких же умовах. У свою чер-
гу, мотиваційна теорія справедливості Дж. 
Ролза передбачає, що люди бажають жити у 
справедливому суспільстві і володіти рівними 
правами незалежно від того, ким вони явля-
ються. Мотиваційна модель Портера-Лоулера 
показує, що мотивація та результат дій люди-
ни залежить не лише від докладених зусиль, 
його здібностей та характерних особливостей, 
а також від усвідомлення людиною своєї ролі 
та впевненості, що даний рівень зусиль дійс-
но забезпечить визначений рівень винагороди 
[Староконь 2015: 120].
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Вартою уваги є також мотиваційна тео-
рія «Х-Y-Z» Тейлора-МакГрегора-Оучі. Тео-
рія Ф. Тейора «Х» передбачає, що людина по 
своїй природі є ледачою і всіляко намагаєть-
ся уникнути відповідальності. У своїй теорії, 
Ф. Тейлор акцентує увагу на тому, що люди-
на боїться змін, є прив’язаною до минулого та 
потребує контролю у своїй діяльності. У свою 
чергу, теорія «Y» МакГрегора описує зміни в 
поведінці людини залежно від зміни відносин 
в її оточенні. Згідно з теорією «Z», запропоно-
ваною В. Оучі, поведінка людини змінюється 
від рівня проявленої до неї турботи [Слободя-
нюк 2018]. При аналізі цільової аудиторії та 
виборі інструментів впливу на неї слід зверта-
ти увагу і на напрацювання британської школи 
інформаційно-психологічних операцій, а саме 
– на схему впливу Вейн-Габі. Дана мотивацій-
на теорія показує зміну поведінки індивіда че-
рез зміну наступних параметрів: відношення 
індивіда до певної соціальної групи; норма-
тивно-правові фактори – заборона чи дозволе-
ність обраної моделі поведінки законом; вплив 
влади на поведінку об’єкта; наявність спіль-
ного ворога; наявністю ініціативних сегментів 
населення (впливаюча меншість, авторитети). 
Особливістю даної мотиваційної теорії є ви-
ділення як мотиваційного чинника наявності 
у цільової аудиторії спільного ворога [Gaby 
2013].

Американська школа інформаційно-пси-
хологічних операцій характеризується широ-
ким застосуванням теорії передбачення реак-
ції, відповідно до якої: люди спілкуються біль-
ше з людьми, схожими на них та, які ближче 
до них фізично; люди більш відкриті для впли-
ву людей, схожих на них; люди більш відкри-
ті впливу, коли вони менш упевнені або ради-
кальні в своїх поглядах; соціальні ідентичнос-
ті є важливими драйверами для породження 
смислів, що дозволяють прогнозувати зміни в 
стосунках. Оскільки при проведенні інформа-
ційно-психологічних операцій проти населен-
ня України Російська Федерація використову-
вала мовні, історичні, культурні та релігійні 
протиріччя, цілком логічним виглядає зв’язок 
теорії інформаційно-психологічних операцій з 
теорією «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгто-
на [Huntington 1993].

Висновки. 
Як бачимо, опис вищезгаданих теорій та 

надані у статті власні дефініції основних по-
нять сприяють кращому розумінню сутності 
явища інформаційно-психологічної операції 
та показують механізми визначення вразливих 
місць та потреб цільової аудиторії, її рівень 
мотивації, сприйняття та резистентності до 
операцій інформаційно-психологічних впли-
вів. 
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