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АНОТАЦІЯ 

Підопригора І. І. Інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-

Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках. - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 25 

- воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, спеціальність 254 

- забезпечення військ (сил). - Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського, Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено вирішенню наукового завдання щодо висвітлення 

історичного процесу становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 

роках. 

Вибір теми дослідження обумовлений зміною характеру збройної боротьби в 

бік активізації використання засобів інформаційного протиборства та зростанням 

ролі інформаційного впливу на особовий склад своїх військ (сил); триваючою 

збройною агресією Російської Федерації проти України із застосуванням 

інформаційних і психологічних операцій; певною подібністю сучасних умов 

функціонування інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-

Морських Силах Збройних Сил України після їхньої передислокації з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та умов його розвитку у 1992¬ 

2014 роках; протиріччями між гібридним характером сучасної збройної боротьби та 

невідповідністю інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-

Морських Силах новим умовам; між задекларованими завданнями інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України щодо формування в особового складу стійкого морально-психологічного 

стану, захисту його від негативного інформаційно-психологічного впливу 

противника, та фактичною неготовністю протистояти агресору, зрадою і переходом 

на його бік значної частини військовослужбовців Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України у березні 2014 р.; а відтак - необхідністю підвищення 
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ефективності інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-

Морських Силах Збройних Сил України в умовах триваючої збройної агресії 

Російської Федерації та потребою створення нової системи комунікацій у (силах) 

військах); відсутністю критичного аналізу здобутків і прорахунків в організації 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 роках, недостатньою науковою розробленістю 

теми та відсутністю комплексного історичного дослідження процесу розвитку 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України, яке б узагальнювало досвід його організації у 1992-2014 

роках. 

Аналіз історіографії засвідчив, що обрана тема знайшла лише часткове 

відображення в історичних працях вітчизняних науковців. Натомість найбільш 

повно досвід організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України в означений період висвітлений 

у навчальній літературі вищих військових навчальних закладів, які готували 

фахівців виховної роботи (морально-психологічного забезпечення) для Збройних 

Сил України. Разом із тим, встановлено, що дана тема не знайшла достатнього 

відображення у працях зарубіжних дослідників. 

Джерельна база дослідження представлена значним масивом документів і 

матеріалів, є достатньо репрезентативною та створила можливості для проведення 

об'єктивного дослідження, формулювання достовірних суджень та висновків. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження були обрані усталені 

практикою підходи, принципи та методи наукового пізнання, які дозволили досягти 

поставленої мети та виконати наукове завдання дослідження. 

У роботі висвітлено теоретико-методологічні засади інформаційно-

пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України у 1992-2014 роках. З'ясовано, 

що воно являло собою спеціально організований інформаційний вплив командирів 

та структур ІПЗ, який здійснювався з метою формування морально-психологічного 

стану особового складу. Також встановлено, що ІПЗ у ВМС ЗС України було 

частиною державної інформаційної політики та історичної політики в Україні; 
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сприяло формуванню національної свідомості та української національної 

ідентичності у громадян України в період проходження ними військової служби та у 

допризовної молоді в районах базування кораблів та дислокації військових частин 

ВМС ЗС України. На підставі аналізу практики організації інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України та характеру завдань структур ІПЗ ВМС ЗС України було виокремлено 

низку притаманних системі ІПЗ у ВМС ЗС України функцій, на які до цього часу не 

звернули уваги вітчизняні науковці - історичну, символоутворюючу, 

іміджеутворюючу, рекламну, функцію утвердження державної мови. 

Встановлено, що визначальний вплив на становлення та розвиток 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 роках здійснювали радянський досвід 

організації ідеологічної роботи, проведення РФ інформаційних і психологічних 

операцій проти України та суспільно-політична обстановка в районах базування та 

дислокації ВМС ЗС України, розвиток нормативно-правової бази з питань 

інформаційно-пропагандистського забезпечення та зміни в організації структур, на 

які покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. 

Обґрунтовано наявність у досліджуваний період двох типів (моделей) 

організації інформаційного впливу на особовий склад своїх військ - «західної» та 

«східної», й окреслено основні тенденції їх розвитку. Зазначено, що характерні для 

західної моделі комплекс заходів інформаційного впливу на особовий склад та 

порядок його здійснення були більш адаптованими до умов ведення бойових дій, 

ніж у збройних силах держав зі східною моделлю. Зроблено висновок, що за 

основними ознаками ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. залишалося схожим на 

східну (колишню радянську) модель (зокрема з'ясовано, що процес становлення та 

розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. був багато в чому схожим з 

аналогічними процесами у збройних силах РФ та Республіки Білорусь) та мало 

перехідний характер. 
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Bиявлeно закономірну залежність (взаємозв'язок) обраної моделі організації 

інформаційного впливу на особовий склад від політичного режиму, форми 

державного правління та зовнішньополітичних пріоритетів. З'ясовано, що 

періодична зміна в Україні парламентсько-президентської та президентсько-

парламентської різновидностей форми державного правління та вектору зовнішньої 

політики призводили до наближення ІПЗ у BMC ЗС України до західної чи східної 

моделі. 

Bcтановлeно, що у 1992-2014 рр. в районах базування кораблів та дислокації 

військових частин BMC ЗС України Російська Федерація проводила проти України 

інформаційні та психологічні операції, що чинило негативний вплив як на 

становлення та розвиток ІПЗ у BMC ЗС України, так і на ефективність його 

здійснення. Обґрунтовано, що одним з основних завдань інформаційних і 

психологічних операцій РФ була дестабілізація суспільно-політичної обстановки в 

районах базування та дислокації BMC ЗС України. Bиявлeно, що частиною 

інформаційних і психологічних операцій стало застосування ефекту інформаційного 

вакууму. Bказанe призвело до зниження морально-психологічного стану особового 

складу BMC ЗС України на початковому етапі збройної агресії РФ проти України, 

сприяло переходу частини військовослужбовців на бік агресора та стало причиною 

прийняття рішення про передислокацію військових частин BMC з Криму і 

Севастополя до інших регіонів України. Bідзначeно, що на відміну від російського 

військово-політичного керівництва, керівництво України та командування BMC ЗС 

України у розвитку ІПЗ у BMC ЗС України мало враховувало історичні наслідки 

проведення інформаційних і психологічних операцій РФ в районах дислокації BMC 

ЗС України. 

З'ясовано, що в більшій мірі якісні зміни в організації ІПЗ у BMC ЗС України 

визначала чинна нормативно-правова база з питань ІПЗ у BMC ЗС України. Тому 

розвиток нормативно-правової бази та пов'язане із ним перманентне реформування 

структур ІПЗ обрано критерієм авторської періодизації становлення та розвитку 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Bійcьково-Mоpcькиx Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 рр. 



б 
Bідповідно до визначених періодів здійснено дослідження розвитку 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Bійcьково-Mоpcькиx Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 роках. Bизначeно спрямованість ІПЗ у BMC ЗС 

України. З'ясовано, що заходи ІПЗ в більшій мірі спрямовувалися на вирішення 

завдань переважно мирного часу: зміцнення військової дисципліни та виховання 

військовослужбовців, дотримання порядку і правил проходження служби, 

пропагування військової служби за контрактом, вивчення історії України та її 

війська, національних і культурних традицій українського народу. Спрямованість на 

вирішення актуальних завдань протидії російському інформаційному впливу 

(висвітлення ідеологічних засад української державності, захист особового складу 

від негативного інформаційного впливу та формування образу ворога) 

активізовувалася у періоди російсько-українського політичного протистояння. 

Обґрунтовано, що значний вплив на спрямованість заходів ІПЗ здійснювала 

історична політика в Україні, яка характеризувалася протистоянням національного 

та радянсько-ностальгічного наративів історичної пам'яті у залежності від обраного 

державним керівництвом та вектору зовнішньої політики. Bизначeно обсяги 

інформаційного навантаження на особовий склад BMC ЗС України та виявлено 

тенденцію до його поступового зниження, що негативно вплинуло на ефективність 

ІПЗ у BMC ЗС України в умовах російського інформаційно-психологічного впливу в 

районах базування та дислокації BMC ЗС України. Bідзначeно поступовий перехід 

до використання активних форм заходів ІПЗ. З'ясовано, що на становлення та 

розвиток ІПЗ у BMC ЗС України негативно вплинули економічна ситуація в державі 

та районах базування (дислокації) BMC ЗС України, припинення підготовки 

фахівців тактичного рівня для структур ІПЗ, формальний підхід до проведення 

заходів ІПЗ, суб'єктивний підхід до оцінювання ефективності ІПЗ. 

Також виокремлено низку інших тенденцій розвитку ІПЗ у BMC ЗС України в 

означений період, зокрема: розширення переліку заходів ІПЗ; зменшення 

інформаційного навантаження на особовий склад за рахунок заходів ІПЗ; 

послаблення спрямованості інформаційно-пропагандистських заходів з висвітлення 

ідеологічних засад української державності та їх орієнтація на вирішення завдань 
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зміцнення військової дисципліни; посилення уваги до питань задоволення 

релігійних потреб особового складу, виокремлення його в напрям діяльності 

структур ІПЗ, та поступовий перехід від світської до європейської моделі 

задоволення релігійних потреб; посилення централізації у плануванні основних 

заходів ІПЗ у ВМС. 

Сформульовано та обґрунтовано рекомендації щодо впровадження результатів 

дослідження у практичну діяльність ВМС ЗС України, зокрема визначено напрями 

удосконалення інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-

Морських Силах Збройних Сил України в сучасних умовах протидії збройній агресії 

Російської Федерації проти України на з урахуванням запропонованих принципів 

цього важливого напряму діяльності. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у дисертації 

вперше: узагальнено досвід інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках; 

запропоновано та обґрунтовано авторську періодизацію становлення та розвитку 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України; виявлено тенденції розвитку інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України; встановлено спрямованість заходів інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 

роках; запропоновано типологію організації інформаційного впливу на особовий 

склад свої сил (військ); уточнено та доповнено: відомості про умови становлення та 

розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України у 

1992-2014 роках і чинники, що впливали на нього; положення існуючої теорії 

інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил); статистичні данні з 

обраної теми; набули подальшого розвитку історіографія, джерельна база та 

понятійний апарат за темою дослідження. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у використані результатів 

дослідження в освітньому процесі ВВНЗ і впровадженні їх у практику професійної 
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підготовки фахівців структур морально-психологічного забезпечення військових 

частин Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

Ключові слова: інформаційно-пропагандистське забезпечення, Військово-

Морські Сили Збройних Сил України, виховна робота, морально-психологічне 

забезпечення операцій (бойових дій), морально-психологічний стан особового 

складу, суспільно-політична обстановка, військова преса, засоби масової інформації, 

ідеологічна робота, інформаційна боротьба, інформаційні та психологічні операції, 

гібридна війна, історична пам'ять, національна ідентичність, волонтерський рух. 

ANNOTATION 

Pidopryhora Ihor. Information and propaganda support in the Naval Forces of the 

Armed Forces of Ukraine in 1992-2014. Qualifying research paper on the rights of a 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the philosophy doctor. A 

specialty 254 - Troops (Forces) Support. - National Defense University of Ukraine named 

after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to solving the scientific task of covering the historical 

process of formation and development of information and propaganda support in the Naval 

Forces of the Armed Forces of Ukraine in 1992-2014. 

The choice of the research topic is due to the change in the nature of the armed 

struggle in the direction of intensifying the use of means of information confrontation and 

the growing role of information influence on the personnel of their troops; the ongoing 

armed aggression of the Russian Federation against Ukraine with the use of information 

and psychological operations; similarity of conditions of creation and development of 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 

in 1992-2014 with modern conditions of naval capabilities restoration of Ukraine after 

redeployment of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine from the temporarily 

occupied territory of Crimea; contradictions between the hybrid nature of modern armed 

struggle and the inconsistency of information and propaganda support in the Naval Forces 

with the new conditions; between the declared tasks of information and propaganda 
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support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine on the formation of a stable 

moral and psychological support of the personnel, its protection from the negative 

information and psychological influence of the enemy, and the actual unwillingness to 

resist the aggressor, betrayal and transition to his side servicemen of the Naval Forces of 

the Armed Forces of Ukraine in March 2014; the needs of today (the need to increase the 

effectiveness of information and advocacy in the Naval Forces of the Armed Forces of 

Ukraine in the ongoing armed aggression of the Russian Federation; the declared need to 

create a new system of communications); lack of critical analysis of achievements and 

failures in the organization of information and propaganda support in the Naval Forces of 

the Armed Forces of Ukraine in 1992-2014, insufficient scientific elaboration of the topic 

and lack of comprehensive historical research on the formation and development of 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine , 

which would summarize the experience of its organization in 1992-2014. 

Analysis of historiography showed that the chosen topic was only partially reflected 

in the historical works of domestic scholars. It is established that the most complete 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 

is covered in the educational literature of higher military educational institutions, which 

trained specialists in moral and psychological support for the Armed Forces of Ukraine. 

This topic is also not reflected in the works of foreign researchers. 

The available source base is represented by a significant array of documents and 

materials, is quite representative and has created opportunities for objective research, 

formulation of reliable judgments and conclusions. 

The methodological basis of the study were selected borrowed from the experience 

of domestic historians and established in practice approaches, principles and methods of 

scientific knowledge, which allowed to achieve the goal and perform the scientific task of 

the study. 

Theoretical and methodological principles of information and propaganda support in 

the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine in 1992-2014 are highlighted. It was 

found out that it was a specially organized informational influence of the commanders and 

structures of information and propaganda support, which was carried out in order to form a 
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stable and controlled moral and psychological state of personnel. It was also established 

that the information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of 

Ukraine was part of the state information policy and historical policy in Ukraine; 

contributed to the formation of national consciousness and Ukrainian national identity 

among the citizens of Ukraine during their military service and among pre-conscription 

youth in the areas of base and location of the Naval Forces of the Armed Forces of 

Ukraine. Based on the analysis of the practice of organizing information and propaganda 

support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine and the nature of the tasks of 

the information and propaganda support structures of the Ukrainian Naval Forces, a 

number of functions inherent in the information and propaganda support system in the 

Ukrainian Naval Forces were singled out, symbol-forming, image-forming, advertising, 

the function of establishing the state language. 

It is established that the decisive influence on the formation and development of 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 

in 1992-2014 was exerted by the Soviet experience of organizing ideological work and 

experience of organizing information work in the armed forces of other states. Ukraine and 

the socio-political situation in the areas of deployment of the Naval Forces of the Armed 

Forces of Ukraine, the development of regulatory framework for advocacy and changes in 

the organization of structures responsible for organizing advocacy in the Naval Forces of 

the Armed Forces of Ukraine. 

The existence of two types (models) of organization of informational influence on 

the personnel of their troops - western and eastern, is substantiated in the studied period, 

and the main tendencies of their development are outlined. It is noted that the complex of 

measures of informational influence on the personnel and the order of its implementation 

characteristic of the western model were more adapted to the combat conditions than in the 

armed forces of the states with the eastern model. It is concluded that the main features of 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 

in 1992-2014 remained similar to the Eastern (former Soviet) model (in particular, it was 

found that the process of formation and development of information and propaganda 

support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine in 1992-2014 was in many 
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respects similar to similar processes in the armed forces of the Russian Federation and the 

Republic of Belarus) and had a transitional nature. 

The natural dependence (interrelation) of the model information influence 

organization on the personnel chosen in one or another state on the political regime, the 

form of government and foreign policy priorities is revealed. It was found that the periodic 

change in the parliamentary-presidential and presidential-parliamentary varieties of the 

form of government in Ukraine led to the approximation of the information and 

propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine to the Western or 

Eastern model. 

It is established that in 1992-2014 in the areas of deployment of the Naval Forces of 

the Armed Forces of Ukraine conducted information and psychological operations against 

Ukraine, which had a negative impact on the formation and functioning of information and 

propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine and the 

effectiveness of its implementation. It is substantiated that one of the main tasks of 

information and psychological operations of the Russian Federation was to destabilize the 

socio-political situation in the areas of location of the Naval Forces of the Armed Forces 

of Ukraine. It was found that part of the information and psychological operations was the 

use of the effect of information vacuum. The influence of these factors led to a decrease in 

the moral and psychological condition of personnel of the Ukraine Naval Forces at the 

initial stage of the Russian armed aggression against Ukraine. It is noted that in contrast to 

the Russian military-political leadership, the leadership of Ukraine and the command of 

the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine in the development of information and 

propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine did not take into 

account the historical lessons of information and psychological operations. 

It was found that to a greater extent qualitative changes in the organization of 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 

were determined by the current legal framework on information and propaganda support in 

the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine. Therefore, the development of the legal 

framework and the related permanent reform of the information and propaganda support 

structures was chosen as a criterion for the author's periodization of the formation and 
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development of information and advocacy in the Naval Forces of the Armed Forces of 

Ukraine in 1992-2014. 

In accordance with the defined periods, a study of the formation and development of 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 

in 1992-2014. The orientation of the information and propaganda support in the Naval 

Forces of the Armed Forces of Ukraine has been determined. It was found that the 

measures of the information and propaganda support were more aimed at solving the 

problems of peacetime: strengthening military discipline and education of servicemen, 

compliance with the order and rules of service, advertising military service under contract, 

studying the history of Ukraine and its troops. The focus on solving urgent problems of 

counteracting Russian informational influence (highlighting the ideological foundations of 

Ukrainian statehood, protecting personnel from negative informational influence and 

forming the image of the enemy) was manifested in periods of Russian-Ukrainian political 

confrontation. It is substantiated that the historical policy in Ukraine, which was 

characterized by the confrontation of national and Soviet-nostalgic narratives of historical 

memory, had a significant influence on the direction of the information and propaganda 

support measures. The volume of information load on the personnel of the Naval Forces of 

the Armed Forces of Ukraine was determined and its gradual decrease was noted, which 

negatively affected the effectiveness of information and propaganda support in the Naval 

Forces of the Armed Forces of Ukraine in the conditions of Russian informational and 

psychological influence in the bases and locations of the Naval Forces of the Armed 

Forces of Ukraine. There is a gradual transition to the use of active forms of measures of 

information and propaganda support. It was found that the formation and development of 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 

was negatively affected by the economic situation in the country and areas of deployment 

(deployment) of the Armed Forces of Ukraine, the cessation of training tactical level for 

information and propaganda support structures, formal approach to evaluate the 

effectiveness of information and propaganda support. 

The tendencies of development of information and propaganda support in the Navy 

of the Armed Forces of Ukraine in 1992-2014 are revealed: expansion of the list of 
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measures of information and propaganda support; reduction of information load on 

personnel due to information and propaganda support measures; weakening the focus of 

information and propaganda activities to highlight the ideological foundations of 

Ukrainian statehood and their focus on solving problems of strengthening military 

discipline; strengthening attention to the issues of meeting the religious needs of the staff, 

separating them in the direction of the information and propaganda support structures, and 

the gradual transition from a secular to a European model of meeting religious needs; 

strengthening centralization in the planning of major information and propaganda 

activities in the Navy; transition to the use of active forms of information and propaganda 

support. 

The thesis formulates recommendations for the implementation of research results 

in the practice of the Armed Forces of Ukraine, in particular, the current principles of 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 

and areas for improvement. 

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time in thesis: the 

experience of information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed 

Forces of Ukraine in 1992-2014 is generalized; the author's periodization of formation and 

development of information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed 

Forces of Ukraine is proposed and substantiated; revealed trends in the development of 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine; 

the typology of the organization of information influence on the personnel of the troops is 

offered, the belonging of information and propaganda maintenance in the Naval Forces of 

the Armed Forces of Ukraine in 1992-2014 to one of the specified types (models) is 

substantiated; the duration and direction of information and propaganda measures in the 

Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine in 1992-2014 were determined; clarified 

and supplemented: information on the conditions of formation and development of 

information and propaganda support in the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 

in 1992-2014 and the factors that influenced it; the existing theory of information and 

propaganda support of troops; statistics on the selected topic; historiography, source base 

and conceptual apparatus on the research topic were further developed. 



14 
The practical significance of the obtained results lies in the use of the main results of 

research in the educational process of higher education institutions and their introduction 

into the practice of professional training of specialists of moral and psychological support 

of military units of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine. 

Key words: information and propaganda support, Naval Forces of the Armed Forces 

of Ukraine, educational work, moral and psychological support, moral and psychological 

condition of personnel, socio-political situation, military press, mass media, ideological 

work, information struggle, information and psychological operations, hybrid war, 

historical memory, national identity, volunteer movement. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Досвід воєнних конфліктів 

періоду другої половини ХХ - початку ХХІ ст. вказує на зростання ролі та 

розширення масштабів інформаційної боротьби. У цих умовах важливого значення 

набуває здійснення інформаційного впливу на свої війська (сили), своєчасне 

забезпечення військовослужбовців інформацією, яка впливає на їхню свідомість та 

поведінку, формує у них високий морально-психологічний стан, готовність до 

виконання завдань. 

Після проголошення незалежності Україна перебувала під постійним 

інформаційно-психологічним впливом з боку Російської Федерації, що створило 

підґрунтя для збройної агресії проти нашої держави та анексії Автономної 

Республіки Крим. В умовах триваючої збройної агресії важливим і повчальним 

може стати історичний досвід інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України, набутий від часу їх створення і 

до вимушеної передислокації з окупованого Росією Криму. Це дозволить зробити 

належні висновки з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення для 

уникнення помилок у майбутньому. 

Актуальність обраної теми дослідження також зумовлена протиріччями між 

гібридним характером сучасної збройної боротьби та невідповідністю 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

новим умовам; між задекларованими завданнями інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України щодо захисту 

особового складу від негативного інформаційно-психологічного впливу противника 

та формування у військовослужбовців стійкого морально-психологічного стану і 

фактичною неготовністю протистояти агресору, зрадою і переходом на його бік 

значної частини військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України у березні 2014 р.; потребами сьогодення (необхідністю підвищення 

ефективності інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-

Морських Силах Збройних Сил України в умовах триваючої збройної агресії 

Російської Федерації; задекларованою потребою створення нової системи 
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комунікацій у військах (силах)); відсутністю критичного аналізу здобутків і 

прорахунків в організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках, 

недостатньою науковою розробленістю теми та відсутністю комплексного 

історичного дослідження розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, яке б узагальнювало досвід 

його організації у 1992-2014 роках. 

Зазначене вище зумовлює потребу проведення дослідження процесу 

становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках на підставі 

здобутків попередників та виявлених нових джерелах. Обрана тема становить 

теоретичний і практичний інтерес з питань забезпечення військ (сил) у контексті 

розвитку військово-історичної науки. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертація виконана відповідно до плану наукової та науково-технічної діяльності 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського у межах 

виконаних в університеті науково-дослідних робіт: «Обґрунтування системи 

формування іміджу Збройних Сил України» (шифр «Імідж», номер державної 

реєстрації 0118Ш05041), в якій здобувачем розроблено п.4.3 «Роль інформаційно-

пропагандистського забезпечення у формуванні позитивного іміджу Збройних Сил 

України»; «Обґрунтування системи оцінювання суспільно-політичної обстановки в 

районах дислокації військ (сил) під час виконання ними завдань за призначенням 

адаптованої до стандартів НАТО» (шифр «Обстановка», номер державної реєстрації 

0119и001612), в якій у п.1.3. «Основні складові в структурі суспільно-політичної 

обстановки» підготовлено підпункт «Безпекова (криміногенна) обстановка в районі 

(регіоні)»; «Удосконалення системи оцінювання морально-психологічного стану 

особового складу військових частин (підрозділів) Збройних Сил України» (шифр 

«МПС - ОЦІНКА», номер державної реєстрації 0120Ш00171), в якій у співавторстві 

підготовлено п.2.3.7. «Аналіз підходів до визначення інших об'єктивних і 
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суб'єктивних чинників, їх зміст, сутність та їхнього впливу на результати бойової 

діяльності». 

Мета дослідження: на підставі узагальнення досвіду інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України у 1992-2014 роках виробити практичні рекомендації щодо його 

удосконалення для використання у практичній діяльності органів військового 

управління. 

Досягнення мети передбачало вирішення таких завдань: 

провести аналіз історіографії та охарактеризувати джерельну базу, розкрити 

методи дослідження та висвітлити теоретико-методологічні засади інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України у 1992-2014 роках; 

виявити чинники та визначити їх вплив на становлення та розвиток 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 роках; 

встановити напрями розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках, тривалість і 

спрямованість інформаційно-пропагандистських заходів; 

виявити тенденції розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках; 

надати рекомендації щодо використання результатів дослідження у 

практичній діяльності Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

Об'єкт дослідження - інформаційно-пропагандистське забезпечення у 

Збройних Силах України. 

Предмет дослідження - процес розвитку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 

роках. 

Хронологічні межі дослідження окреслюються періодом з квітня 1992 р. по 

березень 2014 р. Вибір нижньої межі зумовлений початком створення Військово-

Морських Сил Збройних Сил України та їх системи інформаційно-
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пропагандистського забезпечення. Верхня межа пов'язана з виходом Указу 

Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

23 березня 2014 року «Про передислокацію військових частин (підрозділів), установ 

та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і 

правоохоронних органів України з тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя в інші регіони України» та фактичним 

припиненням дислокованими в Криму військовими частинами Військово-Морських 

Сил Збройних Сил України опору російській агресії. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження були обрані 

усталені практикою підходи, принципи та методи наукового пізнання. 

Фундаментальною (загальнофілософською) основою дослідження став діалектичний 

підхід, який дав змогу дослідити предмет у процесі його постійного поступального 

розвитку, обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки, дотриматися об'єктивності в 

процесі дослідження. Задля правдивого висвітлення досліджуваної теми й 

уникнення помилок під час дослідження дисертант керувався принципами 

об'єктивності, всебічності, наступності, історизму. Виходячи з того, що дисертація 

належить до царини військової історії, у дослідженні насамперед використовувалися 

історичні (історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний, 

історико-системний, періодизації, біографічний), а також загальнонаукові (логічні) 

методи дослідження (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, опис, порівняння, 

узагальнення). Враховуючи міждисциплінарний характер дисертаційної роботи, 

було використано й інші підходи наукового пізнання - системний, цивілізаційний, 

конфліктологічний, аксеологічний, інформаційний, термінологічний, які 

використовувалися для вивчення умов і виявлення чинників впливу на предмет 

дослідження. Сукупність обраних підходів і методів дозволила досягти поставленої 

мети та виконати наукове завдання дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що під час 

вирішення наукового завдання, яке раніше не розглядалося історичною наукою, у 

дисертації вперше: 
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узагальнено досвід інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках; 

запропоновано та обґрунтовано авторську періодизацію процессу становлення 

та розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 

Силах Збройних Сил України; 

виявлено тенденції розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України; 

встановлено спрямованість заходів інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 

роках; 

запропоновано типологію організації інформаційного впливу на особовий 

склад свої сил (військ). 

Уточнено та доповнено: відомості про умови становлення та розвитку 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 роках та чинники, що впливали на нього (на 

відміну від попередників обґрунтовано негативний вплив інформаційних і 

психологічних операцій Російської Федерації на предмет дослідження, більш 

детально висвітлено розвиток нормативно-правової бази з питань інформаційно-

пропагандистського забезпечення та розкрито організацію структур, на які 

покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України); положення існуючої теорії 

інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил), зокрема виокремлено 

низку притаманних системі інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України функцій - історичну, 

символоутворюючу, іміджеутворюючу, рекламну, функцію утвердження державної 

мови; статистичні дані з обраної теми (визначено тривалість заходів інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України у 1992-2014 роках та обсяг інформаційного навантаження на особовий 

склад). 
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Набули подальшого розвитку історіографія, джерельна база та понятійний 

апарат за темою дослідження (уведено до наукового обігу архівні документи за 

темою дослідження, уточнено визначення «інформаційно-пропагандистське 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України»). 

Практичне значення отриманих результатів. Одержані результати 

дослідження, окремі теоретичні висновки, положення й узагальнення були 

використані під час підготовки підручника «Морально-психологічне забезпечення у 

Збройних Силах України», виданого у Національному університеті оборони України 

імені Івана Черняховського в 2020 р., та навчального посібника «Особливості 

організації морально-психологічного супроводу в арміях зарубіжних країн», 

виданого Науково-дослідним центром гуманітарних проблем Збройних Сил України 

в 2020 р. (акт впровадження від 14 травня 2020 року); використовувалися в 

освітньому процесі Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського під час проведення занять з дисциплін «Воєнно-ідеологічні основи 

української державності», «Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ 

(сил)», «Морально-психологічне забезпечення дій Військово-Морських Сил»; 

впроваджені в практику професійної підготовки офіцерів структур морально-

психологічного забезпечення окремих військових частин Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України (військова частина А2062, акт впровадження від 06 лютого 

2019 року № 166; військова частина А1325, акт впровадження від 13 березня 2019 

року № 553). 

Результати дослідження можуть бути використані для підготовки нормативно-

правових актів та методичних рекомендацій щодо удосконалення інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України, навчальної літератури 

з обраної теми, а також в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів 

та під час проведення занять з особовим складом Збройних Сил України. 

Особистий внесок здобувача полягає у тому, що всі наукові результати за 

темою дослідження одержані автором особисто. Наукові праці, в яких опубліковано 

основні наукові результати дисертації, здійснені одноосібно. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дослідження оприлюднені у 

виступах і матеріалах 14 науково-практичних конференцій і семінарів, зокрема: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське військо: історична 
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ретроспектива та сучасність» (Київ, 1 грудня 2017 р.), науково-практичному 

семінарі «Проблеми та шляхи розвитку системи морально-психологічного 

забезпечення у ЗС України за досвідом АТО» (Київ, 13 грудня 2017 р.), ІІІ 

Всеукраїнській науковій військово-історичній конференції «Війна на Донбасі. 2014 

- 2017 рр.» (Київ, 19 квітня 2018 р.), Міжнародному науковому форумі «Морська 

стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України» (Київ, 20-21 

червня 2018 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Воєнно-історична 

робота у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Проблемні питання та 

шляхи їх вирішення» (Одеса, 24-25 жовтня 2018 р.), Х Волинській Всеукраїнській 

історико-краєзнавчій конференції (Житомир, 16-17 листопада 2018 р.), науковому 

семінарі «Шляхи розвитку системи морально-психологічного забезпечення у ЗС 

України» (Київ, 28 листопада 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність» (Київ, 30 листопада - 1 грудня 2018 р.), 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Міжнародні відносини: 

історія, теорія та практика» (Суми, 28 лютого 2019 р.), науково-практичній 

конференції «Філософсько-соціологічні та педагогічні проблеми підготовки 

особистості до виконання завдань в особливих умовах» (31 жовтня 2019 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське військо: сучасність та 

історична ретроспектива» (29 листопада 2019 р.), V Всеукраїнській науковій 

військово-історичній конференції «Війна на Донбасі 2014-2019 рр.» (7 травня 2020 р.). 

Основні наукові результати дисертації висвітлені в 11 наукових публікаціях (в 

тому числі у 3 статтях у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять 

до Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу; у 

8 статтях у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України (з них 1 у виданні, проіндексованому в базі даних Web of Science Core 

Collection)). Крім того, у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України, опубліковано 6 статей, які додатково відображають 

наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів та висновків. Обсяг основного тексту дисертації складає 228 сторінок. 

Роботу доповнюють 18 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 615 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історіографія дослідження 

Аналіз історіографії за обраною темою став базою для подальшого 

дослідження процесу розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України (далі ІПЗ у ВМС ЗС України). 

Ураховуючи, що під час дослідження стану наукової розробленості обраної теми 

нами не виявлено відповідних доробок іноземних фахівців, а серед вітчизняних 

історичних досліджень відсутні комплексні наукові розвідки з даної проблематики, 

яка охоплює незначні хронологічні та територіальні межі, ми відмовилися від 

хронологічно-територіального підходу до вивчення історіографії і застосували 

проблемно-тематичний підхід до дослідження історіографічних джерел. 

Історіографію дисертаційного дослідження складає сукупність наукових праць 

вітчизняних фахівців, які під різним кутом зору та з різним ступенем глибини 

досліджували ІПЗ у ВМС ЗС України. 

За глибиною охопленого матеріалу історіографію поділено на два основні 

проблемні напрями: наукові праці, в яких різні аспекти розвитку ІПЗ у ВМС ЗС 

України висвітлювалися фрагментарно (переважно у загальному контексті 

військового будівництва в Україні), та наукові праці, що безпосередньо торкаються 

обраної теми дослідження. 

Усі вони розподілені за видами (жанром) та умовно зведені у наступні групи: 

монографії; 

науково-дослідні роботи; 

дисертаційні дослідження; 

наукові статті; 

матеріали наукових та науково-практичних конференцій і семінарів; 

навчальна література (підручники та навчальні посібники). 
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Нами не виявлено окремих праць монографічного характеру, які б повністю 

висвітлювали усі аспекти предмету дослідження. Разом з тим слід виділити низку 

дотичних до теми дисертації наукових праць вітчизняних філософів, істориків і 

військових фахівців. Так, у монографії В. Чорного «Військова організація України: 

становлення та перспективи розвитку» проведено соціально-філософський аналіз 

зародження та еволюції збройних формувань у новітній період історії України, на 

основі філософських поглядів минулого та сучасності визначено духовний 

потенціал як важливу підсистему воєнної організації держави. Науковець вважає, 

що саме деструктивна політика військово-політичного керівництва Російської 

Федерації щодо блокування військового будівництва в Україні вже на початку 1992 

р. пришвидшила створення Військово-Морських Сил України (далі ВМС України). 

Прямою загрозою національній безпеці України та дестабілізуючим чинником 

внутрішньополітичної ситуації В. Чорний визначав перебування на території 

України Чорноморського флоту Російської Федерації (далі ЧФ РФ). Також він 

відзначив стійку тенденцію до моделювання радянських і російських схем у 

розбудові Збройних Сил України (далі ЗС України), що було актуальним і для 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України [1]. До питань 

духовного потенціалу війська й ідеологічної роботи у ЗС України зверталися також 

філософи В. Баранівський та Л. Кримець, які розкрили їх закономірності та 

принципи [2]. 

Складність та тривалість процесу створення ВМС України відзначають у своїх 

працях О. Кузьмук та А. Папікян. Утім, наголошуючи на важливості виховної 

роботи у військовому будівництві, автори майже не торкнулися теми інформаційно-

пропагандистського забезпечення як її основної складової [3-4]. У працях Г. Темка 

висвітлюється процес становлення системи виховної роботи у Збройних Силах 

України у 1991-1996 рр., розкриваються питання виховної роботи у ВМС України. 

Одним з її основних напрямів автор визначає інформаційну роботу з особовим 

складом. Важливою є думка науковця про те, що систему виховної роботи у ЗС 

України у досліджуваний період слід вважати перехідною [5-6]. 
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У колективній монографії «Становлення та розвиток структур виховної 

роботи в Збройних Силах України» вітчизняними науковцями висвітлено 

історичний досвід становлення та розвитку органів виховної роботи у ЗС України, 

проаналізовано позитивні та негативні аспекти удосконалення та оптимізації їх 

структури у ході розбудови українського війська. Однак, зосередившись на 

дослідженні організаційно-штатної структури найвищої ланки виховної роботи в ЗС 

України, автори значно менше уваги приділили процесу становлення органів 

виховної роботи у ВМС ЗС України, та висвітлили лише найбільш загальні 

особливості організації інформаційно-пропагандистського забезпечення [7]. 

У монографії С. Сегеди «Створення та розвиток української військової преси 

(ХХ - початок ХХІ століття)» військова преса розглядається як важлива складова 

інформаційно-пропагандистського забезпечення. Науковцем висвітлено особливості 

й окремі аспекти становлення та розвитку періодичних друкованих видань та 

інформаційних структур ВМС ЗС України у 1992-2011 рр. Попри комплексність 

дослідження, невисвітленими залишилося питання спрямованості діяльності 

військових засобів масової інформації ВМС ЗС України [8]. 

Досліджуючи становлення та розвиток системи соціального захисту 

військовослужбовців ЗС України у 1991-2014 рр., вітчизняний історик І. Автушенко 

зазначає, що однією з причин незадовільних результатів комплектування 

українського війська військовослужбовцями служби за контрактом була недостатня 

ефективність інформаційно-пропагандистських заходів, присвячених даному виду 

військової служби. Поряд із тим, науковець робить висновок про те, що втрата 

Україною частини території та зниження потенціалу ВМС ЗС України внаслідок 

зрадництва значної частини військовослужбовців у 2014 р. були тісно пов'язані 

насамперед з неспроможністю держави забезпечити реальний соціальний захист 

військовослужбовців і членів їх родин порівняно з рівнем матеріального 

забезпечення та соціального захисту військовослужбовців ЧФ РФ [9]. 

Декілька монографій вітчизняних науковців присвячені започаткованій на 

початку 1990-х рр. ХХ століття діяльності військового керівництва держави щодо 

задоволення релігійних потреб військовослужбовців ЗС України, яка в подальшому 
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трансформувалася у напрям інформаційно-пропагандистського забезпечення. 

Опираючись на історичні факти, І. Автушенко відзначає доволі тісну співпрацю 

командування ВМС ЗС України з Українською Православною Церквою (в єдності з 

Російською Православною Церквою, далі УПЦ МП) у Криму і Севастополі [9, с. 

133-134]. Здійснення душпастирської опіки військовослужбовців ВМС ЗС України 

у повсякденній діяльності та під час виконання навчально-бойових завдань частково 

розкрито у колективній монографії фахівців Науково-дослідного центру 

гуманітарних проблем Збройних Сил України (далі НДЦ ГП ЗСУ) «Душпастирська 

опіка у Збройних Силах України: досвід, проблеми, перспективи» [10]. 

Окремі аспекти інформаційно-пропагандистського забезпечення висвітлені у 

працях і військових фахівців-безпосередніх учасників створення ВМС ЗС України -

А. Данілова, М. Мамчака, М. Савченка. Їхні праці носять аналітичний характер та 

являються суттєвим доповненням наукових досліджень. Кожен із авторів з власної 

позиції, подекуди відмінної від інших, відтворив хронологію подій розподілу 

Чорноморського флоту та суспільно-політичну обстановку в районах дислокації ВМС 

ЗС України у 1992-2014 рр., відобразив етапи становлення ВМС ЗС України, розкрив 

позитивні сторони та прорахунки воєнно-політичного керівництва України стосовно 

розбудови власного флоту. Велику увагу автори приділили портретам тих, хто 

створював Військово-Морські Сили. Значна увага акцентується на висвітленні 

становлення структур Соціально-психологічної служби та організації ними 

інформаційного впливу на військовослужбовців ВМС ЗС України [11 -14]. Особливе 

значення для даного дослідження мають праці М. Мамчака. Як безпосередній свідок 

окупації Автономної Республіки Крим (далі АР Крим) російськими військами у 

лютому-березні 2014 р., у своїй праці «Анексія Криму. Анатомія «гібридної» війни» 

автор дає оцінку та власне бачення причин захоплення Російською Федерацією (далі 

РФ) Кримського півострова, участь Військово-Морських Сил та інших силових 

структур України у протидії російській агресії. На думку автора, наслідки подій в 

Криму висвітлили всю хибність «системи гуманітарної і морально-психологічної 

підготовки ЗС України», що «практично унеможливило» опір українських 

військових частин і екіпажів кораблів [15]. Дещо ширше проблемні питання 
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організації інформаційно-пропагандистського забезпечення висвітлені у праці 

«Гібридно-флотська війна. Інформаційна оборона», в якій М. Мамчак торкнувся 

проблем функціонування ІПЗ у ВМС ЗС України у проросійському інформаційному 

і культурному середовищі АР Крим та м. Севастополя, зокрема діяльності 

військових засобів масової інформації (далі ЗМІ) [16]. 

Отже, попри наявність певної кількості дотичних до проблематики 

дисертаційного дослідження монографій, їх автори не ставили перед собою завдання 

всебічного висвітлення становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у ВМС ЗС України, торкаючись теми дослідження доволі 

фрагментарно або оглядово висвітлюючи окремі проблемні питання предмету 

дослідження. 

У науково-дослідних роботах (НДР) відображалися результати досліджень з 

питань забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері; реформування 

і розвитку ЗС України, його гуманітарної та соціальної політики, морально-

психологічного забезпечення діяльності військ (сил); організації інформаційно-

пропагандистського забезпечення та військово-патріотичного виховання особового 

складу. Аналіз засвідчив, що НДР містили результати дослідження найбільш 

загальних для всіх ЗС України аспектів чи проблемних питань інформаційно-

пропагандистського забезпечення, торкаючись обраної теми доволі фрагментарно 

[17-30]. Утім, у НДР шифр «Пропаганда» розкрито теоретичні та практичні аспекти 

інформаційного впливу на особовий склад, здійснено історичний аналіз розвитку 

ІПЗ у ЗС України, визначено основні тенденції розвитку ІПЗ життєдіяльності військ 

(сил) з урахуванням іноземного досвіду, досліджено сучасний стан ІПЗ у ЗС 

України. Однак і ця робота лише частково висвітлює предмет дослідження 

(переважно торкається діяльності військових ЗМІ ВМС ЗС України) [26]. 

Окремі аспекти становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у ВМС ЗС України висвітлені у низці дисертаційних досліджень 

вітчизняних науковців. Зокрема у дисертаційному дослідженні А. Кобзаря 

проведено аналіз становлення та розвитку структур виховної роботи у ЗС України у 

1991-2011 рр., запропоновано авторську періодизацію цього процесу. Незважаючи 
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на те, що науковець основну увагу зосередив на дослідженні розвитку Головного 

управління виховної роботи Збройних Сил України, у дисертації висвітлено окремі 

аспекти організації інформаційно-пропагандистського забезпечення та розвитку 

структур виховної роботи у ВМС ЗС України [31]. Дослідження ґенези української 

військової преси у ХХ - на початку ХХІ століття здійснив у своїй дисертації С. 

Сегеда. Він висвітлив особливості становлення медійних структур ВМС ЗС України 

- газети «Флот України» та телерадіокомпанії «Бриз» [32]. У дисертаційному 

дослідженні Я. Романовського «Культурно-виховна робота в Збройних Силах 

України (1991-2005 рр.) - історичний аспект» частково розкрито особливості 

культурно-виховної роботи у ВМС ЗС України, висвітлено питання забезпечення 

військ технічними засобами пропаганди, розглянуто організаційно-штатну 

структуру та діяльність органів, на які покладалися завдання організації 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України [33]. Окремі 

аспекти становлення інформаційно-пропагандистського забезпечення на 

початковому етапі створення ВМС ЗС України висвітлено у дисертаційному 

дослідженні О. Нашивочнікова «Створення основ Військово-Морських Сил України 

(1991-1994)». Серед суспільно-політичних передумов створення ВМС ЗС України 

науковець виділив діяльність патріотично налаштованих офіцерів Чорноморського 

флоту; створення ними осередку Спілки офіцерів України в Севастополі та 

співпрацю з товариством «Просвіта» і релігійними організаціями; шефську 

допомогу регіонів України в організації військово-патріотичного виховання, 

культурно-виховної роботи та душпастирської опіки військовослужбовців. Також 

доволі детально розкрито процес створення Соціально-психологічної служби ВМС 

України у 1992 р. [34]. Водночас відзначаємо відсутність дисертаційних досліджень, 

які б у повній мірі розкривали становлення та розвиток інформаційно-

пропагандистського забезпечення як у ЗС України, так і у ВМС ЗС України. 

У певній мірі проблематика ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. висвітлена 

у наукових статтях вітчизняних істориків - Б. Якимовича, С. Соколюка, А. 

Науменка, В. Шевчука та інших. Зокрема Б. Якимович зробив спробу узагальнити 

історію формування ВМС України від часу їх створення у 1992 р. і до початку анексії 
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Криму у 2014 р. Автор, аналізуючи історіографію процесу створення ВМС ЗС України, 

висвітлив події досліджуваного нами відрізку вітчизняної історії, спробував відтворити 

їх хронологію [35]. Передумовам створення та будівництву ВМС ЗС України в 1992¬ 

1997 р.р. присвячені праці науковців та безпосередніх учасників тих подій А. Науменка 

та С. Соколюка, в яких на основі спогадів та власних рефлексій авторів, документів та 

публікацій у ЗМІ здійснено аналіз передумов створення ВМС України, висвітлено 

становлення структур Соціально-психологічної служби Військово-Морських Сил 

України та проведення ними інформаційно-пропагандистських заходів серед 

військовослужбовців та населення Криму [36-37]. С. Соколюк крім того, розкриває 

особливості організації інформаційно-пропгандистского забезпечення особового 

складу кораблів ВМС ЗС України [38]. Проаналізувавши значний масив наукових 

праць вітчизняних авторів, присвячених процесу створення та розвитку ЗС України у 

1991-2014 рр., історіографію створення ВМС ЗС України розкрив В. Шевчук. Зокрема 

науковець зазначає, що найбільший деструктивний вплив на формування ВМС 

України здійснювало державне і військове керівництво РФ [39]. Історіографію 

підготовки фахівців гуманітарного напряму для ЗС України проаналізував М. 

Паламар, відзначивши недостатню увагу науковців до цієї теми [40]. Окремі аспекти 

предмету дослідження (становлення та розвиток органів виховної роботи ЗС 

України, системи культурно-виховної роботи в окремі історичні періоди) 

відображені у статтях А. Кобзаря, А. Папікяна та Я. Романовського [41 -43]. 

Дотичними до тематики дослідження у контексті впливу інформаційних і 

психологічних операцій РФ є статті О. Куцької та О. Гапеєвої [44-47]. Незначним за 

обсягом праць є дослідження методологічних засад інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у ЗС України. Зокрема методологічним основам ІПЗ присвячені статті М. 

Шевченка, в яких він на основі розгляду закономірностей ІПЗ у ЗС України та арміях 

держав-членів НАТО сформулював принципи інформаційно-пропагандистського 

забезпечення [48-49]. 

Частково проблематика інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС 

ЗС України висвітлена у матеріалах наукових та науково-практичних конференцій і 

семінарів. Відзначаємо, що обговорення проблем, які в тій чи іншій мірі стосуються 
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ІПЗ у ВМС ЗС України, значно актуалізувалося після 2014 р. у зв'язку з російською 

агресією, тому й знаходить своє відображення переважно у матеріалах наукових 

конференцій останніх років [50-61]. 

Дослідження історіографії за обраною темою дає підстави стверджувати, що 

найбільш повно ІПЗ у ВМС ЗС України висвітлене у навчальній літературі вищих 

військових навчальних закладів (далі ВВНЗ), які готували фахівців морально-

психологічного забезпечення для ЗС України. Ця література здебільшого 

розроблялася на основі науково-дослідних робіт, опиралася на діючі у той час 

нормативно-правові акти та синтезувала найновіші на момент видання здобутки 

науковців. У навчальній літературі висвітлюється широкий спектр теоретичних 

питань за тематикою дослідження, тому за інформаційною цінністю вона 

наближається до наукових праць. Цей сегмент історіографії представлений 

підручниками та навчальними посібниками, підготовленими науковцями й 

авторськими колективами авторськими колективами Київського військового 

гуманітарного інституту, Військового гуманітарного інституту Національної 

академії оборони України, Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського, Військового інституту Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та Науково-дослідного центру гуманітарних проблем 

Збройних Сил України. 

Особливості організації інформаційно-пропагандистського забезпечення 

різних видів діяльності військ (сил) висвітлені в навчальних посібниках, виданих в 

Київському військовому гуманітарному інституті та Військовому гуманітарному 

інституті Національної академії оборони України [62-65]. Разом із тим лише в 

одному з них розкрито організацію морально-психологічного забезпечення 

морських та океанських походів кораблів ВМС України, основну частину яких 

складали саме інформаційно-пропагандистські заходи [63, с. 92-95]. 

Найбільше обраної тематики під час підготовки навчальної літератури 

торкалися науковці Національної академії оборони України, пізніше -

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського(далі 

НУОУ). Питання інформаційно-пропагандистського забезпечення бойових дій 
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Військово-Морських Сил стисло розкрито у навчально-методичних посібниках, 

підготовлених В. Алещенком [66-68]. Доволі широко питання ІПЗ у ВМС ЗС 

України науковець висвітлив у виданому в 2007 р. навчальному посібнику 

«Морально-психологічне забезпечення діяльності військ (сил)». Зокрема 

зазначається, що інформаційно-пропагандистське забезпечення є основною 

організаційною складовою морально-психологічного забезпечення діяльності ВМС 

ЗС України. В організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС 

ЗС України найбільш важливими відзначено гуманітарну підготовку та 

інформування особового складу, визначено їх спрямованість та завдання [68]. У 

виданому в 2000 р. методичному посібнику «Морально-психологічне забезпечення 

бойової підготовки з'єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил 

України» науковцями університету висвітлено основні питання організації 

морально-психологічного забезпечення як бойової підготовки, так і застосування 

військ (сил) в розрізі чинних на той час керівних документів. Особливо заслуговує 

на увагу висвітлення змісту й організації інформаційно-пропагандистського 

забезпечення як складової морально-психологічного забезпечення бойової 

підготовки особового складу Військово-Морських Сил та морально-психологічного 

забезпечення бойових дій [69]. У виданому в 2006 р. навчальному посібнику 

«Основи інформації та комунікації» відображено загальну структуру та завдання 

засобів масової інформації ВМС ЗС України [70]. 

На нашу думку, найбільш вдало та науково обґрунтовано сутність, мету та 

завдання інформаційно-пропагандистського забезпечення розкрито у виданій в 2012 

р. колективній праці науковців Національного університету оборони України 

«Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України». Інформаційно-

пропагандистське забезпечення та зв'язки з громадськістю визначалися як комплекс 

цілеспрямованих заходів інформаційного впливу на свідомість особового складу з 

метою формування стійкого і керованого морально-психологічного стану, 

необхідних морально-бойових якостей особового складу військ (сил), адекватного 

розуміння ним воєнно-політичної, суспільно-політичної та бойової обстановки, 

завдань військ (сил) та умов їх виконання. Однак у підручнику висвітлені лише 
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окремі аспекти інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України, 

зокрема його організація під час навчань у 2010-2011 рр. [71]. У виконаному 

колективом науковців університету підручнику «Суспільно-комунікативні процеси 

у Збройних Силах України» висвітлено зміни в організації інформаційно -

пропагандистського забезпечення у 2014-2017 рр. [72]. 

Колективом науковців Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в 2007 р. розроблено навчальний посібник 

«Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу 

Збройних Сил України», в якому детально висвітлено особливості інформаційно-

пропагандистського забезпечення бойової підготовки ВМС ЗС України [73]. Також 

окремі аспекти ІПЗ у ВМС ЗС України у ході навчань «Взаємодія-2010» висвітлені 

в навчальному посібнику для підготовки фахівців медійних структур ЗС України 

[74]. 

Доробком колективу науковців Науково-дослідного центру гуманітарних 

проблем Збройних Сил України є навчально-методичний посібник «Інформаційно-

пропагандистське забезпечення військ (сил) в умовах воєнно-політичного 

конфлікту», в якому не лише проаналізовано й узагальнено вітчизняний і 

зарубіжний досвід інформаційно-пропагандистського забезпечення та висвітлено 

особливості сучасних комунікативних технологій, а й відображено досвід ІПЗ у ЗС 

України під час окупації Кримського півострова [75]. 

Також у навчальній літературі розкривалися методологічні засади 

інформаційно-пропагандистського забезпечення [75, с. 22-23; 76, с. 5-33; 77; 78, с. 

52-53]. При цьому відзначаємо певну неузгодженість викладених теоретичних 

положень та відсутність єдиних поглядів на інформаційно-пропагандистське 

забезпечення [79-80]. Ще однією особливістю висвітлення ІПЗ у ВМС ЗС України в 

навчальній літературі є те, що у підручниках та навчальних посібниках у переважній 

більшості деталізувалися ті концептуальні підходи та положення, які вже були 

закладені у чинних на той час нормативно-правових актах [79-80]. 

Отже, аналіз історіографії розвитку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України свідчить, що ця 
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тема знайшла лише часткове відображення у воєнно-історичних працях вітчизняних 

науковців. Розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України комплексно не досліджувався, а окремі 

його аспекти висвітлювалися у загальному контексті військового будівництва в 

Україні у період 1991-2014 рр. Збагачення історичних знань про предмет 

дослідження фактично почало здійснюватися лише у кінці 1990 - на початку 2000-х 

років ХХ століття. Література, що безпосередньо висвітлює становлення та розвиток 

ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр., у кількісному та змістовному відношенні 

незначна. 

Аналіз історіографічних джерел виявив, що недостатньо розкритими 

залишаються умови та чинники впливу на становлення та розвиток ІПЗ у ВМС ЗС 

України. Не знайшли належного відображення питання формування та розвитку 

організаційної структури, комплектування і підготовки кадрів, забезпечення 

технічними засобами пропаганди. Не було здійснено всебічного аналізу 

нормативно-правової бази інформаційно-пропагандистського забезпечення. Поза 

увагою науковців залишилися характерні риси й особливості ІПЗ у ВМС ЗС 

України, тенденції його розвитку та характер взаємозв'язків з іншими видами 

забезпечення та суспільно-політичними процесами в державі. Далеко не в повній 

мірі висвітлено досвід організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

ВМС ЗС України в умовах деструктивного впливу Російської Федерації на 

суспільно-політичну обстановку в районах базування та дислокації ВМС ЗС 

України. Тож аналіз історіографії дозволив визначити напрями, які досі не розкриті 

на належному рівні та потребують поглибленого наукового дослідження. 

На сьогодні в Україні відсутнє комплексне історичне дослідження 

становлення та розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. Тому дисертація 

має на меті заповнити цю прогалину у вітчизняній історичній науці. 

1.2. Джерельна база дослідження 

Дослідження процесу розвитку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 рр. 
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здійснювалося шляхом комплексного аналізу всієї сукупності джерел, що прямо або 

опосередковано стосуються теми дослідження. 

З урахуванням походження та інформаційних можливостей, прийнятими 

підходами до класифікації, а також значимістю для даного дослідження, джерельну 

базу систематизовано та поділено на такі групи: 

нормативно-правові акти; 

архівні документи; 

публікації у періодичних друкованих виданнях; 

наукові, науково-довідкові та довідкові видання, статистичні матеріали; 

спогади учасників подій; 

матеріали з власного архіву. 

У процесі дослідження аналізувалися вітчизняні нормативно-правові акти та 

нормативно-правові акти інших держав. У сфері правового регулювання питань ІПЗ 

у ВМС ЗС України у досліджуваний період діяла ціла низка нормативно-правових 

актів, серед яких слід виокремити документи концептуального характеру -

Концепцію Соціально-психологічної служби Збройних Сил України, Концепцію 

виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України, 

Концепцію гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України, а 

також директивні документи - директиви та накази Міністра оборони України, 

начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Військово -

Морських Сил Збройних Сил України, накази командирів різного рівня. У них 

закладені основи функціонування системи ІПЗ ВМС ЗС України. Комплексний 

аналіз цих документів дав змогу визначити зміни поглядів керівництва держави і 

Збройних Сил, командування ВМС ЗС України на ІПЗ у ВМС ЗС України, 

суперечності в підходах до розуміння і тлумачення сутності та змісту інформаційно-

пропагандистського забезпечення, виявити тенденції його розвитку. Аналіз 

нормативно-правових актів інших держав з питань інформаційного впливу на 

особовий склад у їхніх збройних силах дав можливість установити особливості 

ведення інформаційних і психологічних операцій та порівняти вітчизняну систему 

інформаційно-пропагандистського забезпечення з зарубіжними. Також 
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аналізувалися нормативно-правові акти з організації ідеологічної роботи у збройних 

силах СРСР, що дозволило розкрити історичні передумови створення ІПЗ у ВМС ЗС 

України. 

Встановлено, що в архівних установах зберігається певний масив 

документальної спадщини з питань, що стосуються даного дослідження, частина із 

яких аналізувалися науковцями. Архівні документи - як оприлюднені раніше, так і 

ті, що вводяться автором у науковий обіг, стали фактологічною основою дисертації 

та дозволили відтворити історію становлення та розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України. 

До аналізу були залучені матеріали Галузевого державного архіву Міністерства 

оборони України (3 фондів, 14 описів, 49 справ, усього 135 документів). Їх вивчення 

дало можливість документально підтвердити викладені у дослідженні узагальнення 

та висновки. Зокрема, вивчення фонду 3697 (Управління справами Міністерства 

оборони України) дало змогу проаналізувати нормативно-правові акти з питань 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України у 1992 -

1998 роках (повні версії яких відсутні в офіційних джерелах - збірниках 

нормативно-правових актів, офіційних електронних ресурсах), більш детально 

дослідити форми та методи ІПЗ і розкрити організацію структур ІПЗ. Першочергове 

значення для дослідження мало опрацювання фонду 4221 (Військова частина А0225. 

Накази командира частини по бойовій та гуманітарній підготовці). Це дало змогу 

ввести до наукового обігу нормативно-правові акти командування Військово-

Морських Сил Збройних Сил України - накази про організацію гуманітарної 

підготовки та інформаційного забезпечення, про підсумки інформаційно-

пропагандистського забезпечення, які розкривають розвиток форм і методів ІПЗ у 

ВМС ЗС України та організацію структур ІПЗ з 1992 до 2008 рр. 

Дослідження фонду 3041 (Войсковая часть А-2940 (до 15 сентября 1994 года 

войсковая часть 45782)) дозволило дослідити процес становлення інформаційно-

пропагандистського забезпечення у ВМС України у 1991-1994 рр. на прикладі 

однієї з військових частин, з'ясувати загальні особливості й окремі аспекти 

інформаційно-пропагандистської діяльності під час переходу військових частин з 

ЧФ до складу ВМС України. Також аналіз фондів Галузевого державного архіву 
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Міністерства оборони України (фонди 6428, 288, 6820) дав змогу з'ясувати, що 

через тимчасову окупацію АР Крим у 2014 р. до архівних установ потрапили лише 

історичні довідки окремих військових частин і кораблів, що певним чином 

обмежувало наші можливості щодо висвітлення особливостей предмету 

дослідження у з'єднаннях надводних кораблів, підрозділах берегових ракетних 

військ і морської піхоти. 

Публікації у періодичних друкованих виданнях Міністерства оборони 

України: «Флот України» та «Народна армія», журналах «Морська держава» та 

«Військо України» із фондів Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського та бібліотеки Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського стали важливим джерелом нашого дослідження та суттєвим 

фактологічним доповненням архівних документів. Отримана з них інформація 

дозволила уточнити відомості про суспільно-політичні умови становлення та 

розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України, об'єктивно розкрити умови та чинники впливу на 

предмет дослідження, встановити часові показники та визначити спрямованість 

основних заходів ІПЗ у ВМС ЗС України, уточнити відомості про організацію 

структур ІПЗ ВМС ЗС України. Публікації у періодичних виданнях інших держав 

(журнал «Зарубежное военное обозрение») стали доповненням нормативно-

правових актів інших держав з питань інформаційного впливу на особовий склад і 

сприяли більш об'єктивному висвітленню його організації. 

Використання наукових, науково-довідкових та довідкових виданнь дозволили 

дослідити умови та виокремити чинники впливу на предмет дослідження, врахувати 

погляди вчених на воєнно-політичну обстановку довкола України та суспільно-

політичну обстановку в районах базування та дислокації ВМС ЗС України, поєднати 

розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України з суспільно-політичними процесами та процесами 

військового будівництва в державі, з'ясувати інформаційно-психологічні аспекти 

збройної боротьби в сучасних умовах та дослідити розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України 

крізь призму проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти 

України; розглядати ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. як частину державної 

інформаційної політики, історичної політики в Україні та складову національної 
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системи виховання; уточнити наявні відомості про теорію і практику інформаційно-

пропагандистського забезпечення та досвід підготовки фахівців для структур ІПЗ. 

Для уточнення тлумачення основних термінів і понять та об'єктивного висвітлення 

умов становлення та розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України було використано словники, 

аналітичні доповіді, експертні дослідження та звіти, аналітичні та дискусійні 

записки, посібники та довідники, науково-методичні матеріали. Використані 

статистичні матеріали (соціальна й економічна статистика, результати моніторингу 

політичних процесів і соціологічних досліджень, відомості про оцінювання 

морально-психологічного стану особового складу) доповнили відомості про 

суспільно-політичні процеси в державі та соціально-психологічні процеси у 

військовому середовищі, та стали важливим кількісним обґрунтуванням отриманих 

теоретичних положень. Зокрема саме результати соціологічних досліджень у 

військових колективах та оцінювання морально-психологічного стану особового 

складу стали єдиними кількісними показниками оцінювання ефективності 

інформаційно-пропагандистського забезпечення сил (військ). 

Попри певну суб'єктивність, вагомим доповненням джерельної бази 

дослідження стали документи особистого походження - усні та опубліковані 

спогади безпосередніх учасників історичних подій, які шляхом співставлення з 

іншими джерелами дали можливість уточнити та доповнити отриманий 

фактологічний матеріал і розкрити психологічну атмосферу досліджуваного 

періоду. Цінними є спогади К. Іванка, А. Коренька, Р. Ломтєва, О. Мазепи, М. 

Мамчака, Л. Матюхіна, А. Науменка, О. Нікіфорова, В. Осьодла, С. Соколюка, 

свідчення офіцерів кораблів і військових частин ВМС ЗС України, які розкривали та 

доповнювали окремі аспекти предмету дослідження. 

Поряд з усними джерелами нами було використано матеріали власного 

електронного архіву документів та матеріалів. Це зумовлено тим, що, починаючи з 

2003 р., у ВМС ЗС України набуло значного поширення розроблення методичних 

матеріалів з організації ІПЗ та доведення їх до сил (військ) у вигляді електронних 

документів (телеграм) через автоматизовану систему управління «Дніпро». У 

подальшому це повністю замінило собою публікацію відповідних матеріалів у 
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періодичних друкованих виданнях та видання друкованих методичних посібників. 

Попри певну цінність щодо висвітлення окремих аспектів організації ІПЗ у ВМС ЗС 

України, такі телеграми не відносилися до переліку документів тривалого терміну 

зберігання, і тому до архівних установ зазвичай не здавалися. За час проходження 

служби у ВМС ЗС України нам вдалося акумулювати в електронному вигляді 

телеграми Командування ВМС ЗС України стосовно організації ІПЗ та вивезти їх з 

тимчасово окупованої території АР Крим у квітні 2014 р. 

Джерельну базу дослідження частково доповнюють матеріали з мережі 

Інтернет. Зокрема інформація з офіційних вебсторінок флотів інших держав 

дозволила детальніше розкрити іноземний досвід та особливості здійснення 

інформаційного впливу на особовий склад і встановити тенденції його розвитку. 

Аналітичні статті, нотатки, інформаційні повідомлення у вітчизняних періодичних 

електронних виданнях дозволили уточнити відомості про суспільно -політичні 

процеси в державі та районах базування (дислокації) ВМС ЗС України, встановити 

їх значення для процесу розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України і доповнити відомості про 

чинники впливу на предмет дослідження. 

Отже, різноманітна за характером та змістом джерельна база створила 

можливості для поглибленого вивчення історії становлення та розвитку 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. 

Наявна джерельна база достатньо репрезентативна, є базою для об'єктивного 

вивчення предмету дослідження, формування достовірних суджень та висновків. 

1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

Методологічною основою дослідження були обрані усталені практикою 

підходи, принципи та методи наукового пізнання. Їх дотримання та використання 

дало змогу всебічно дослідити й об'єктивно висвітлити предмет дослідження [48-49; 

81-104]. 

Оскільки інформаційно-пропагандистське забезпечення ґрунтується на 

положеннях низки наукових теорій (збройної боротьби, воєнної безпеки, 
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забезпечення військ (сил), інформації, комунікації, пропаганди, особистості, 

духовного потенціалу, інформаційної та психологічної безпеки людини, систем, 

організації, управління), нами враховувався як конкретно-історичний характер 

дослідження, так і міждисциплінарність проблеми, що зумовило використання цілої 

низки підходів і методів інших наук при переважанні власне історичних. 

Фундаментальною (загальнофілософською) основою дослідження став діалек¬ 

тичний підхід, який дав змогу дослідити предмет як процес постійного 

поступального розвитку, обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки, дотриматися 

об'єктивності під час дослідження. Даний підхід дозволив дослідити становлення та 

розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України під впливом усіх виявлених чинників, з'ясувати 

його внутрішню сутність та визначити тенденції розвитку. 

Засобами конкретизації обраного підходу стали притаманні йому принципи -

сформульовані на основі теоретичних узагальнень пізнавальної діяльності найбільш 

загальні правила і настанови, які становлять наступний рівень методології 

дослідження. Задля достовірного висвітлення досліджуваної теми й уникнення 

помилок у процесі дослідження ми керувалися принципами об'єктивності, 

всебічності, наступності, детермінізму, історизму. 

Дотримання принципу об'єктивності передбачало неупереджене вивчення 

усієї сукупності джерел про предмет дослідження, врахування їх репрезентативності 

і повноти, що забезпечило максимально можливу достовірність. Це дозволило 

уникнути суб'єктивізму, однобічності й упередженості, дотриматися виваженості в 

оцінках кожної події чи явища, співставлення різних точок зору на них. Намагання 

об'єктивно висвітлити процес становлення та розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України 

зумовило відбір максимально доступної кількості джерел, їх ретельний аналіз та 

інтерпретацію. 

Органічно пов'язаний з попереднім принцип всебічності передбачав розгляд 

предмету дослідження з різних ракурсів: військового, політичного, психологічного, 

соціального; зумовив урахування впливу на досліджуваний предмет усієї сукупності 

чинників; вимагав виявлення і дослідження всіх джерел, що містять відомості про 

нього. 
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Дотримання принципу наступності сприяло встановленню співвідношення 

старих і нових знань, взаємозв'язку між набутим досвідом і теорією, виявленню 

тенденцій розвитку і виробленню висновків, дозволило уникнути непослідовності та 

відірваності від історичних реалій. 

Використання принципу детермінізму дозволило врахувати конкретні 

суспільно-політичні умови, в яких відбувався процес становлення та розвитку ІПЗ у 

ВМС ЗС України; виявити причинно-наслідкові зв'язки між історією предмету 

дослідження та процесами і явищами, що відбувалися і мали місце в державі та ЗС 

України. 

Принцип історизму зорієнтував дисертанта на дослідження обраного предмету 

у чіткій хронологічній послідовності. Також дотримання зазначеного принципу 

вимагало послідовного дослідження подій, процесів і явищ, урахування умов, у яких 

створювалося та розвивалося ІПЗ у ВМС ЗС України; розгляд предмету дослідження 

у взаємозв'язку з іншими процесами та явищами (політичними, економічними, 

військовими, інформаційними, соціальними, релігійними), які відбувалися в державі 

та районах базування (дислокації) ВМС ЗС України. Це дало змогу з'ясувати, коли і 

за яких обставин виникло ІПЗ у ВМС ЗС України, в яких умовах розвивалося, які 

основні етапи у своєму становленні пройшло і яким стало тепер. 

Застосування діалектичного підходу, дотримання притаманних йому 

принципів наукового пізнання дало змогу виявити тенденції розвитку ІПЗ у ВМС ЗС 

України у досліджуваний період, а також проблемні питання в його організації. У 

свою чергу виявлені тенденції та практика організації ІПЗ у ВМС ЗС України 

дозволили запропонувати рекомендації, які найбільше сприятимуть досягненню 

мети інформаційно-пропагандистського забезпечення в сучасних умовах [105]. 

Також для дослідження інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

ВМС ЗС України дисертант використовував інші підходи наукового пізнання. Так, 

застосування системного підходу дозволило розглянути ІПЗ у ВМС ЗС України як 

складову (підсистему нижчого порядку) національної системи військового 

виховання, системи всебічного забезпечення ЗС України; системи виховної роботи у 

ЗС України та морально-психологічного забезпечення операцій (бойових дій); а 
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також як цілісну систему (сукупність об'єднаних єдиною метою та 

взаємопов'язаних між собою елементів - сил, засобів, форм і методів), що 

функціонувала у соціокультурному середовищі держави (районів базування та 

дислокації ВМС ЗС України) відповідно до певних принципів та з певною метою. 

Застосування системного підходу включало також дослідження усіх аспектів 

системи ІПЗ у ВМС ЗС України: виявлення складових даної системи та внутрішніх 

зв'язків між ними (структури системи); визначення мети, завдань та функцій 

системи; виявлення ресурсів, потрібних для функціонування системи; опис зв'язків 

системи з іншими системами; з'ясування умов та чинників, які в окреслений період 

вплинули на виникнення досліджуваної системи, виокремлення етапів розвитку, 

з'ясування сучасного стану та можливих перспектив розвитку. Зокрема було 

виокремлено низку притаманних системі ІПЗ у ВМС функцій - історичну, 

символоутворюючу, іміджеутворюючу, рекламну, функцію утвердження державної 

мови, - на які до цього часу не звернули уваги вітчизняні науковці [106]. 

Цивілізаційний, конфліктологічний, аксеологічний, інформаційний, 

термінологічний підходи використовувалися для вивчення умов і виявлення 

чинників впливу на предмет дослідження. Зокрема застосування цивілізаційного 

підходу дозволило врахувати висновки науковців про знаходження України на межі 

цивілізацій, відмінності між якими відображалися в системі цінностей населення 

районів дислокації ВМС ЗС України; дало змогу врахувати погляди вітчизняних 

вчених на російську агресію проти України як боротьбу між суспільствами різної 

ментальності, політичної та культурної орієнтації, історичної пам'яті та традицій, 

що носить не міждержавний, а цивілізаційний («смисловий») характер [107-111]. 

Застосування конфліктологічного підходу дало змогу досліджувати становлення та 

розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. крізь призму російсько-

українського політичного протистояння, розглядати українсько-російські відносини 

в окреслений період як важливий чинник впливу на предмет дослідження та 

характеризувати їх як стан перманентного конфлікту, в основі якого лежить 

зіткнення російської та української ідентичностей і намагання зміни ідеологічного 

та соціально-психологічного статусу українців шляхом перетворення їх на частину 
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«русского мира». Однією з форм цього конфлікту стало проведення РФ 

інформаційних і психологічних операцій проти України у районах дислокації ВМС 

ЗС України, об'єктом впливу яких став особовий склад ВМС ЗС України. 

Використання інформаційного підходу дозволило краще зрозуміти особливості 

розвитку інформаційного суспільства, загальні властивості та закономірності 

інформаційних процесів, і на основі цього визначити роль і місце інформаційно-

пропагандистського забезпечення в системах державної інформаційної політики та 

забезпечення військ (сил), розкрити його особливості у мирний час і в умовах 

ведення бойових дій. Врахування того, що головним об'єктом впливу інформаційно-

пропагандистського забезпечення є людина, її свідомість і поведінка, а потреба в 

інформації є однією з найважливіших у людській діяльності; а також того, що 

інформація є засобом впливу на морально-психологічний стан особового складу та 

формування цінностей і смислів, вимагало застосування антропоцентричного, 

аксеологічного та діяльнісного підходів, положень психології та соціології. Аналізу 

та уточненню понятійного апарату дослідження сприяло дотримання 

термінологічного підходу. 

У студіюванні становлення та розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України 

використовувалися історичні (історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-типологічний, історико-системний, періодизації, біографічний) та 

загальнонаукові (логічні) методи дослідження (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

аналогія, опис, порівняння, узагальнення). 

Використання історичних методів дозволило висвітлити реальну історію 

предмету дослідження, зіставляти окремі події з загальним процесом організації 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України; 

вимагало розглядати розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України як поступовий перехід від 

радянської моделі до моделі західних держав, а також як систему, що пройшла 

періоди становлення та розвитку. 

Застосування історико-генетичного методу дало змогу послідовно розкрити 

зміни в організації ІПЗ у ВМС ЗС України. Історико-порівняльний метод, логічною 

основою якого є аналогія (умовивід, під час якого на основі подібності певних ознак 
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досліджуваних об'єктів в певні історичні періоди робиться висновок про подібність 

більшості чи усієї сукупності ознак в інші періоди і в майбутньому), дав змогу 

виявити характерні особливості предмету дослідження у різний час і в різних 

умовах; порівняти розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України з аналогічними процесами, що 

відбувалися в організації інформаційного впливу на особовий склад збройних сил 

інших держав, співставити між собою різні типи (моделі) інформаційного впливу та 

проаналізувати переваги й недоліки кожного з них; порівняти форми і методи ІПЗ у 

ВМС ЗС України у різні періоди. Одним з важливих інструментів стала 

типологізація, яка дозволила виділити властиві предмету дослідження 

характеристики й ознаки. Історико-типологічний метод дозволив впорядкувати та 

узагальнити історичні факти, виділити якісні ознаки в організації ІПЗ у ВМС ЗС 

України та збройних силах інших держав; запропонувати типологію організації 

інформаційного впливу на особовий склад збройних сил та обґрунтувати належність 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 рр. до одного з зазначених типів (моделей). 

Упорядкування хронології предмету дослідження, його розмежування на певні 

часові періоди, межами яких слугували історичні моменти зміни якісного стану ІПЗ 

у ВМС ЗС України, дозволив здійснити метод періодизації. Використання цього 

методу дало змогу надати цілісну характеристику предмету дослідження через опис 

виокремлених станів (просторово-часової сукупності подій), які хронологічно 

змінювали один одного. Історико-системний метод дав змогу дослідити ґенезу 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України в якості цілісного системного утворення, визначити його 

функції та виділити структурні елементи (складові), з'ясувати місце у системах 

вищого порядку. 

Загальнонаукові (логічні) методи дослідження стали важливим доповненням 

до історичних методів. Їх застосування дозволило відобразити історичний процес у 

теоретичній формі. Під час дослідження активно використовувалися аналіз, синтез, 

індукція, дедукція, аналогія, опис, порівняння, узагальнення. Ці методи 

застосовувалися як самостійно, так і в сукупності з історичними. Зокрема 
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хронологічні межі дослідження та нерівномірне висвітлення предмету дослідження 

у різних джерелах зумовили використання методу порівняльного аналізу наукових 

праць, який дав змогу шляхом співставлення поглядів науковців, державних та 

військових діячів установити реальний приріст наукових знань за даною 

проблематикою, виявити новизну та оригінальність у трактуванні тих чи інших 

проблем, підходи до їх дослідження. Компаративний аналіз нормативно-правових 

актів з питань організації інформаційно-пропагандистського забезпечення (ІПЗ) 

дозволив відстежити зміни поглядів на нього керівництва держави та ЗС України, 

виявити суперечності у трактуванні сутності та функціонального призначення ІПЗ, 

визначити основні етапи змін в організації структур, на які покладалися завдання 

організації інформаційно-пропагандистського забезпечення. 

Вивченню історії термінів і позначуваних ними понять, уточненню їх змісту 

сприяло використання термінологічного аналізу. Застосування категоріального 

синтезу дозволило на основі емпіричних даних (наявної наукової інформації та 

практичного досвіду) та їх підведення під існуючі поняття виокремити 

інформаційний вакуум як специфічний чинник впливу на предмет дослідження під 

час анексії АР Крим Російською Федерацією [112]. 

Використання результатів оцінювання морально-психологічного стану 

особового складу розкрило можливості визначення ефективності інформаційно-

пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України напередодні окупації 

Кримського півострова та після їх виведення з тимчасово окупованої території, а 

застосування контент-аналізу у дослідженні тематичних планів гуманітарної 

підготовки дало можливість на основі кількісних показників встановити 

спрямованість заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення. 

Роботу над дисертаційним дослідженням можна умовно поділити на два 

взаємопов'язаних етапи. На етапі емпіричного дослідження проводилося виявлення, 

збір та узагальнення фактів про події, які містяться в історичних джерелах, наукових 

та інших виданнях, і розкривають об'єкт і предмет дослідження. Використання у 

дослідженні усних історичних джерел зумовило використання методів інтерв'ю та 

письмового опитування. Результатом емпіричного етапу дослідження став опис 
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історичних фактів, тобто їх фіксація з метою розкриття змісту предмету 

дослідження та формування цілісного уявлення про події. Як логічна операція, опис 

виконував функцію позначення та систематизації фактів. 

Емпіричне дослідження склало необхідну передумову для теоретичного 

узагальнення та створення теорії подій, яке проводилося на другому етапі 

дослідження. Його основу становить пояснення фактів на підставі знання перебігу 

історії військового будівництва у державі, організації виховної роботи та морально-

психологічного забезпечення операцій (бойових дій), становлення та розвитку 

структур, на які покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (далі - структур 

ІПЗ). Отримані у результаті пояснення теоретичні положення в узагальненому 

вигляді викладені у висновках до розділів і загальних висновках дослідження. 

Обрані підходи і методи дослідження дозволили всебічно дослідити 

становлення та розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 рр., узагальнити та 

систематизувати накопичений досвід [113-114]. 

Понятійний апарат дисертації охоплює такі основні поняття, як «інформація», 

«пропаганда», «інформаційне забезпечення», «інформаційна робота», 

«інформаційно-пропагандистське забезпечення», «агітація», «ідеологічна робота», 

«морально-психологічний стан особового складу», «суспільно-політична 

обстановка», «захист особового складу від негативного інформаційно-

психологічного впливу», «інформаційна боротьба», «інформаційні операції» та 

«психологічні операції» [70; 73, с. 8-13; 75, с. 15, 17; 115, с. 213, 216, 372; 116-118; 

119, с. 67-70; 120-121; 122, с. 7, 981; 123, с. 16, 354; 124, с. 52-53, 123, 139, 158; 125, 

с. 118; 126, с. 144; 127, с. 69, 352; 128, с. 221; 129, с. 17-20; 130; 131, с. 34-39, 50-76; 

132, с. 111; 133, с. 103-106; 134-154]. Встановлено, що понятійний апарат 

інформаційно-пропагандистського забезпечення почав формуватися у 1992 р. і в 

цілому завершився до 2014 р. Аналіз понятійного апарату дисертації детально 

висвітлено у додатку Б. 
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Висвітлення теоретико-методологічних засад інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України у 1992-2014 рр. передбачало з'ясування його сутності, змісту, мети та 

завдань, визначення складових, виокремлення основних функції та напрямів [106; 

155 -156]. Встановлено, що ІПЗ у ВМС ЗС України в цілому не відрізнялося від ІПЗ 

у ЗС України, та являло собою спеціально організований інформаційний вплив 

командирів та структур ІПЗ на свідомість військовослужбовців. Цей вплив 

спрямовувався на формування у особового складу стійкого і керованого морально-

психологічного стану, необхідних морально-бойових якостей, адекватного 

розуміння суспільно-політичної обстановки, завдань військової частини (корабля, 

підрозділу) та умов їх виконання. 

Суб'єктами ІПЗ у ВМС ЗС України були командири усіх рівнів, штаби, 

посадові особи структур ІПЗ, а також представники громадських, культурних і 

релігійних організацій. Об'єктами ІПЗ були усі категорії особового складу, 

свідомість військовослужбовців, а також цивільне населення в районах дислокації 

ВМС ЗС України. Тобто сутність ІПЗ полягала в цілеспрямованій діяльності 

суб'єктів ІПЗ щодо інформаційного впливу на об'єкти інформаційно-

пропагандистського забезпечення. 

Являючись відносно самостійним процесом інформаційного впливу на 

особовий склад ВМС ЗС України, інформаційно-пропагандистське забезпечення у 

1992-2014 рр. мало чітко визначені мету і завдання. Метою інформаційно-

пропагандистського забезпечення було формування у військовослужбовців 

національної свідомості та патріотизму; формування та підтримання морально-

психологічного стану особового складу, необхідного для виконання поставлених 

завдань; задоволення інформаційних, культурних, соціально-правових та духовних 

потреб особового складу. 

Проведений аналіз показав, що напрямами інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 

роках були: ідеологічний (роз'яснення ідеологічних засад української державності, 

поширення ідей та поглядів щодо необхідності збройного захисту України); 
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інформаційний (своєчасне доведення необхідної інформації до особового складу); 

культурно-виховний (підвищення рівня загальної, професійної та особистої 

культури військовослужбовців, їх долучення до культурних цінностей українського 

народу, здорового способу життя, формування військових традицій та ритуалів); 

правовиховний (правовове виховання військовослужбовців, спрямоване на 

досягнення належного стану військової дисципліни); медійний (інформаційний 

вплив через засоби масової інформації ВМС ЗС України на особовий склад і 

цивільне населення); інформаційно-аналітичний (оцінювання суспільно-політичної 

обстановки у районах базування та дислокації ВМС ЗС України та вироблення 

відповідних рекомендацій командирам (штабам) щодо його врахування у 

діяльності); контрпропагандистський (захист сил (військ) від негативного 

інформаційно-психологічного впливу противника) [106]. 

Завдання інформаційно-пропагандистського забезпечення полягали: у 

вихованні в особового складу почуття патріотизму, вірності Військовій присязі та 

флотським традиціям, дисциплінованості, готовності до самопожертви в ім'я 

Батьківщини; у мобілізації (мотивації) військовослужбовців на безумовне виконання 

поставлених завдань; у формуванні взірцевості командирів (начальників) у 

виконанні обов'язків військової служби та культури поведінки поза її умовами; у 

доведенні рішень керівництва держави та Збройних Сил України, роз'ясненні 

наказів командувача Військово-Морських Сил, командирів (начальників), 

формуванні у особового складу впевненості у правильності прийнятих 

командуванням рішень; в оцінюванні суспільно-політичної обстановки у регіоні 

(районах дислокації та виконання завдань за призначенням) з метою роз'яснення 

особовому складу та врахування її впливу на виконання поставлених завдань; в 

організації занять з гуманітарної (воєнно-ідеологічної) підготовки особового складу; 

в організації інформаційного забезпечення (інформаційної роботи) з метою 

всебічного та систематичного інформування особового складу; здійсненні 

індивідуального інформаційного впливу посадових осіб органів військового 

управління, командирів (начальників) на особовий склад з метою формування 

необхідних переконань та відповідної моделі поведінки (індивідуально-виховна 



57 
робота); у формуванні в особового складу впевненості у надійності та ефективності 

штатного озброєння і військової техніки; формуванні у військовослужбовців високої 

культури, забезпечення культурологічних потреб особового складу шляхом 

проведення культурно-освітніх заходів; військово-патріотичному вихованні 

особового складу; пропаганді здорового способу життя серед військовослужбовців і 

цивільного персоналу; формуванні високої правової свідомості 

військовослужбовців, доведенні до особового складу інформації щодо соціально-

правових, фінансових, матеріально-технічних, кадрових питань; організаціі 

задоволення релігійних потреб (душпастирській опіці) військовослужбовців; участі 

у протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника; 

забезпеченні військовослужбовців періодичними друкованими виданнями; 

забезпеченні та використанні технічних засобів пропаганди; здійсненні методичного 

забезпечення заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення; участі у 

військово-патріотичному вихованні допризовної молоді; рекламуванні військової 

служби за контрактом; участі в історичній роботі кораблів (військових частин); 

участі у розробленні та впровадженні національної військово-морської символіки 

[106] (додаток В). 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України організовувалося в єдиній системі всебічного забезпечення 

ЗС України, у різні періоди свого розвитку було однією зі складових соціально-

психологічного забезпечення, виховної роботи, гуманітарного та соціального 

розвитку, морально-психологічного забезпечення ведення операцій (бойових дій), 

ідеологічної роботи [134; 137-138; 143; 145]. Тобто ІПЗ у ВМС ЗС України було 

підсистемою нижчого рівня у системі всебічного забезпечення ЗС України та 

функціонувало на усіх нижчих рівнях (у з'єднаннях, військових частинах (кораблях) 

та підрозділах) (рисунок Г.1). Як система воно являло собою сукупність 

функціонально взаємопов'язаних єдиною метою і завданнями сил, засобів, форм і 

методів впливу на свідомість особового складу за допомогою інформації. 

Під силами розуміються структури та посадові особи, які безпосередньо 

організовували інформаційно-пропагандистське забезпечення. До них відносилися 
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командири та штаби усіх рівнів, структури ІПЗ, військові засоби масової інформації, 

а також штатні підрозділи й установи (клуби військових частин, будинки офіцерів та 

військові музеї). Упродовж 1992-2014 рр. завдання організації інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України покладалися на структури Соціально-психологічної служби (1992-1993 

рр.), органи виховної роботи (1994-2003 рр.), органи з гуманітарних питань (2003¬ 

2005 рр.), органи з виховної та соціально-психологічної роботи (2008-2012 рр.), 

органи по роботі з особовим складом (2013-2014 рр.) [148; 151; 153; 157-159]. Саме 

вони виступали безпосередніми суб'єктами інформаційного впливу на особовий 

склад. 

До засобів інформаційно-пропагандистського забезпечення відносимо усю 

сукупність каналів доведення інформації до особового складу (радіо і телебачення, 

кіновідеофільми та відеоролики, друковані видання (газети, журнали, блискавки, 

бойові аркуші, бюлетені, пам'ятки), Інтернет-ресурси, технічні засоби пропаганди, 

наочна агітація, матеріально-технічна база для проведення занять з гуманітарної 

(воєнно-ідеологічної) підготовки. 

Для ІПЗ у ВМС ЗС України були характерними змістовні (лекції, розповіді-

бесіди, виступи, доповіді, семінари, повідомлення, покази, огляди, перегляди, 

читання і обговорення, обмін досвідом роботи) та організаційні форми (заняття, 

інформування, Дні інформування, Дні відкритих дверей, єдині дні правовиховної 

роботи, декади та тематичні тижні, відкриті судові засідання тощо). 

Основними методами ІПЗ у ВМС ЗС України були методи прямого (агітаційні 

за характером методи переконання, обґрунтування, особистого прикладу, 

емоційного зараження) та непрямого (пропагандистські за характером методи 

інформування та роз'яснення) інформаційного впливу. 

ІПЗ у ВМС ЗС України поєднувало у собі комплекс інформаційних заходів: 

занять, інформувань, додаткових інформаційних заходів, інформаційний вплив 

через військові засоби масової інформації та наочну агітацію. Основними заходами 

ІПЗ у ВМС ЗС України були гуманітарна (воєнно-ідеологічна) підготовка, 

інформаційне забезпечення (інформаційна робота), інформаційний вплив на 



59 
особовий склад через військові засоби масової інформації, зв'язки з громадськістю 

[8, с. 61; 137-138; 141-144]. Також до заходів ІПЗ відносимо індивідуальний 

інформаційний вплив командирів на своїх підлеглих - індивідуально-виховну 

роботу [127, с. 359]. 

У рамках ІПЗ у ВМС ЗС України в досліджуваний період проводилися 

інформаційні заходи інших складових і напрямів виховної роботи та морально-

психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій): 

культурно-виховної і просвітницької роботи, правової підготовки, військово-

соціальної роботи й інформаційно-психологічної протидії, задоволення релігійних 

потреб особового складу (духовної підтримки) [137-138; 160]. У подальшому в 

2016-2017 рр. відбулося об'єднання цих складових у єдине ціле - інформаційно-

пропагандистське забезпечення у Збройних Силах України, яке на сьогоднішній 

день поєднує у собі внутрішньо-комунікаційну роботу (усі види занять та 

інформувань), військово-патріотичну роботу, культурологічну роботу, сприяння в 

забезпеченні духовних потреб військовослужбовців (душпастирську опіку), 

забезпечення технічними засобами пропаганди та методичними матеріалами [161]. З 

огляду на це дослідження правової підготовки, культурно-виховної і просвітницької 

роботи, військово-патріотичного виховання, задоволення релігійних потреб 

особового складу, забезпечення технічними засобами пропаганди як аспектів ІПЗ у 

ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. є логічним і виправданим. 

Більш повному та цілісному розумінню ІПЗ у ВМС ЗС України сприяло 

визначення його функцій - сукупності взаємозв'язків складових системи 

інформаційно-пропагандистського забезпечення та сукупності заходів 

інформаційного впливу, спрямованих на реалізацію мети інформаційно-

пропагандистської діяльності у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. 

У визначенні функцій, крім положень нормативно-правових актів і поглядів 

вітчизняних учених на інформаційно-пропагандистське забезпечення у Збройних 

Силах України, враховував характер практичної діяльності з організації ІПЗ у ВМС 

ЗС України. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що функціями ІПЗ у 

ВМС ЗС України у 1992-2014 роках були: функція управління, світоглядна 
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(генетична) функція, комунікативна функція, інформаційно-пропагандистська 

функція, роз'яснювальна функція, виховна функція, мобілізаційна (спонукальна) 

функція, захисна (контрпропагандистська) функція, логіко-гносеологічна функція, 

правовиховна функція, культурологічна (відновлююча) функція, функція 

задоволення релігійних потреб військовослужбовців, соціально-правова функція, 

функція моніторингу, функція забезпечення, методична функція, функція 

консолідації з місцевим населенням, рекламна функція, інформаційно-гігієнічна 

функція [106]. Практика організації інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України та характер завдань структур 

ІПЗ ВМС ЗС України дали змогу виокремити низку функцій, притаманних системі 

ІПЗ у ВМС ЗС України, на які до цього часу не звернули уваги вітчизняні науковці -

історичну, символоутворюючу, іміджеутворюючу, рекламну, інформаційно-

гігієнічну, функцію утвердження державної мови [106; 162]. Більш детально функції 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 рр. розкрито у додатку Д. 

Важливе значення мало визначення ролі та місця ІПЗ у ВМС ЗС України в 

інформаційній та інших сферах України. Враховуючи те, що ІПЗ у ВМС ЗС України 

у 1992-2014 рр. здійснювало реалізацію права громадян України на інформацію під 

час проходження ними військової служби [116] та повернення в обіг значного 

масиву історичних знань, а завдання організації задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців покладалися на структури ІПЗ ВМС ЗС України [163-166], 

інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 рр. було частиною державної інформаційної 

політики, складовою історичної політики в Україні [167; 168, с. 154-155; 169] та 

реалізовувало конституційне право громадян України щодо забезпечення свободи 

світогляду і віросповідання під час проходження ними військової служби. 

Також, ураховуючи погляди вітчизняних науковців [168, с. 39; 170, с. 15-26] 

та характер діяльності структур ІПЗ ВМС ЗС України щодо військово-патріотичного 

виховання військовослужбовців та молоді в районах базування та дислокації ВМС 

ЗС України, вважаємо, що ІПЗ у ВМС ЗС України здійснювало формування 
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національної свідомості та української національної ідентичності у громадян 

України під час проходження ними військової служби на третьому (після сім'ї та 

навчальних закладів) рівні загальнодержавної системи національно-патріотичного 

виховання. 

На сьогоднішній день інформаційно-пропагандистське забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України є частиною стратегічних 

комунікацій Збройних Сил України, продовжує виконувати широкий спектр завдань 

щодо інформаційного впливу на особовий склад, донесення достовірної інформації 

до військовослужбовців, забезпечення їхніх культурологічних та задоволення 

релігійних потреб [161; 171-173], що підтверджує правильність зроблених вище 

висновків. 

Враховуючи історичний досвід організації ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 

рр. та його сучасний стан, вважаємо за доцільне уточнити його визначення та 

стосовно ВМС ЗС України викласти в такій редакції: «Інформаційно-

пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України - це складова системи стратегічних комунікацій та морально-

психологічного забезпечення у Збройних Силах України, в межах якої у ВМС ЗС 

України реалізуються державна інформаційна політика, історична політика в 

Україні, інформаційна політика Міністерства оборони України та конституційне 

право громадян України щодо забезпечення свободи світогляду і віросповідання під 

час проходження ними військової служби. ІПЗ у ВМС ЗС України являє собою 

спеціально організований інформаційний вплив командирів та структур морально-

психологічного забезпечення на свідомість особового складу з метою формування 

та підтримання стійкого і керованого морально-психологічного стану, необхідних 

морально-бойових якостей, адекватного розуміння суспільно-політичної 

обстановки, завдань корабля (військової частини, підрозділу) та умов їх виконання». 

Таким чином, висвітлення теоретико-методологічних засад інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України у 1992-2014 рр. вказує на міждисциплінарний характер дослідження. Тому 

методологічні підходи визначалися специфікою об'єкту та предмету дослідження, 
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метою та завданнями ІПЗ у ВМС ЗС України у досліджуваний період. Обрана 

методологія дозволила досягти поставленої мети та виконати наукові завдання 

дослідження. 

Висновки до розділу 1 

Таким чином, аналіз історіографії дає підстави стверджувати, що вітчизняні 

науковці цілеспрямовано не досліджували процес розвитку інформаційно-

пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр., торкаючись 

теми дослідження доволі фрагментарно або оглядово висвітлюючи окремі 

проблемні питання. Найбільш повно інформаційно-пропагандистське забезпечення 

у ВМС ЗС України висвітлене у навчальній літературі вищих військових навчальних 

закладів, які готували фахівців морально-психологічного забезпечення для 

Збройних Сил України. Відтак відсутнє комплексне історичне дослідження 

становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС 

України у 1992-2014 роках. Тому дисертація має на меті заповнити цю прогалину у 

вітчизняній історичній науці. 

Джерельна база дослідження достатньо репрезентативна та є підґрунтям для 

об'єктивного вивчення предмету дослідження, формування достовірних суджень і 

висновків. У сукупності історіографія за темою дослідження та використання 

різноманітних за характером і змістом історичних джерел дозволили поглиблено 

вивчити історію становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у ВМС ЗС України у 1992-2014 роках. 

Методологічною основою дослідження були обрані усталені практикою 

підходи, принципи і методи наукового пізнання, які використовуються у 

вітчизняних історичних розвідках, дотримання яких дало змогу всебічно дослідити 

й об'єктивно висвітлити предмет дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-

ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ 

СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 1992-2014 РОКАХ 

У 1991 - на початку 1992 р. склалися необхідні історичні передумови для 

створення інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України: було 

накопичено значний досвід організації ідеологічної роботи у ВМФ СРСР; тривав 

процес національного відродження в Україні; відбувся розпад Радянського Союзу та 

проголошення незалежності України; розпочалося створення ЗС України та 

декларування створення у їх складі ВМС України на базі ЧФ СРСР; державне та 

військове керівництво України усвідомлювало необхідність розбудови у ЗС України 

загалом і ВМС України зокрема відмінної від радянської моделі інформаційного 

впливу на особовий склад через впровадження передових на той час форм і методів і 

створення нової, повністю деполітизованої та деідеологізованої структури, фахівці 

якої б здійснювали інформаційний вплив на основі національно-патріотичних 

традицій українського народу; наявність на Чорноморському флоті (у тому числі в 

органах по роботі з особовим складом) патріотично налаштованих офіцерів, які 

стали б кадровою основою структур ІПЗ ВМС України; наявність на території 

України навчальних закладів з підготовки фахівців для структур ІПЗ (у тому числі 

одного військово-морського) та їх перехід під юрисдикцію України. 

Виокремленню чинників, які здійснювали вплив на предмет дослідження, 

сприяло врахування досвіду вітчизняних учених [1]. Встановлено, що ІПЗ у ВМС ЗС 

України у 1992-2014 рр. розвивалося під впливом сукупності чинників 

цивілізаційного, геополітичного, аксеологічного (ціннісного), 

внутрішньополітичного, військового характеру [2]. Найбільший вплив на 

становлення та розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках здійснювали: 

використання радянського досвіду організації ідеологічної роботи; врахування 

досвіду організації інформаційної впливу на особовий склад у збройних силах інших 
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держав; проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти України; 

суспільно-політична обстановка в районах базування та дислокації ВМС ЗС 

України; розвиток нормативно-правової бази з питань інформаційно-

пропагандистського забезпечення; зміни в організації структур, на які покладалися 

завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС 

України. Також на предмет дослідження впливали характер покладених на ВМС ЗС 

України завдань, зміни у підготовці ВМС ЗС України та способі їх комплектування 

[2-3]. 

2.1. Організація інформаційного впливу на особовий склад у Військово-

Морському Флоті СРСР до 1992 р. 

В умовах розпаду Радянського Союзу та його військової організації, способом 

утворення ЗС України стало підпорядкування дислокованих на території України 

об'єднань, з'єднань та військових частин збройних сил СРСР [4, с. 10; 5, с. 47-48; 6, 

с. 232; 7, с. 36-37; 8]. Тому розбудова як ЗС України, так і системи інформаційного 

впливу на особовий склад, розпочалась з використання радянського досвіду [5, с. 

42]. Вітчизняні вчені відзначали стійку (принаймні до 2000 р.) тенденцію до 

наслідування радянських схем у військовому будівництві України [5, с. 37; 8, с. 86¬ 

87]. Відтак, актуальним бачиться проаналізувати організацію інформаційного 

впливу на особовий склад у Військово-Морському Флоті СРСР (далі ВМФ). 

Встановлено, що у збройних силах СРСР важливим напрямом діяльності 

командування була партійно-політична робота - складова загальнодержавної 

системи партійно-політичної роботи, що являла собою науково обґрунтовану 

ідеологічну та організаційну діяльність по впровадженню у життя політики 

комуністичної партії в армії і на флоті, вихованню особового складу на ідеях 

марксизму-ленінізму, мобілізації військовослужбовців на виконання поставлених 

завдань. Ідейно-теоретичною основою партійно-політичної роботи були марксизм-

ленінізм, ленінське вчення про партію та політика КПРС [9, с. 4-5]. Підсистемами 

партійно-політичної роботи у збройних силах СРСР, на нашу думку, були: 
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підсистема повсякденної діяльності (партійно-політична та ідеологічна робота, 

індивідуально-виховна робота, військове виховання, партійно-політична робота по 

зміцненню військової дисципліни, партійно-політична робота по підвищенню 

бойової готовності), підсистема підготовки до бойових дій (морально-політична і 

психологічна підготовка особового складу до бойових дій), підсистема ведення 

бойових дій (партійно-політична робота у бойовій обстановці, партійно-політична 

робота серед військ і населення противника) (рисунок Е.1). 

Інформаційний вплив на особовий склад ВМФ до початку 1991 р. 

здійснювався у вигляді ідеологічної роботи, яка була складовою партійно-

політичної роботи у збройних силах, входила до підсистеми повсякденної діяльності 

та організовувалася у рамках заходів інших підсистем. Метою цієї роботи було 

«формування марксистсько-ленінського світогляду, високих ідейно-політичних 

якостей, норм комуністичної моралі». Ідейно-теоретичною основою ідеологічної 

роботи було марксистсько-ленінське вчення [10, с. 17-20; 11; 12, с. 34-39, 50-76]. 

Ідеологічна робота являла собою об'єднаний єдиною метою комплекс заходів: 

занять, інформувань, заходів культурно-просвітницької роботи, додаткових 

інформаційних заходів, інформаційного впливу за допомогою військових ЗМІ 

(рисунок Е.2). 

Сукупність занять охоплювала усі категорії особового складу і включала в 

себе марксистсько-ленінську підготовку офіцерів, політичне навчання мічманів і 

прапорщиків, політичні заняття з матросами та старшинами. Формами 

марксистсько-ленінської підготовки офіцерів флоту були лекції, семінарські заняття, 

теоретичні конференції, самостійна робота [9, с. 126-140; 12, с. 54-56]. Формами 

політичного навчання мічманів і прапорщиків були лекції, семінари та самостійна 

підготовка [12, с. 56]. В організації політичних занять матросів основним був 

лекційно-семінарський метод. По кожній темі слухачі слухали лекцію, після чого в 

часи самостійної підготовки працювали над літературою і конспектами. Закріплення 

отриманих знань відбувалося під час семінарського заняття. Допускалося 

проведення занять у формі розгорнутої бесіди (розповіді-бесіди) [9, с. 126-140; 12, с. 

57-59]. На кораблях (у військових частинах) для проведення занять створювалися 
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групи (як правило у складі штатних підрозділів) чисельністю до 30 

військовослужбовців. Заняття проводили керівники груп із числа офіцерів, їх 

помічниками призначали сержантів чи найбільш підготовлених матросів. Порядок 

проведення занять і керівники груп визначалися наказами відповідних командирів 

[12, с. 55-58]. 

Усі інформування були об'єднані в агітаційно-пропагандистську роботу, 

метою якої були: впровадження в життя політики КПРС, мобілізація особового 

складу на покращення бойової і політичної підготовки, зміцнення дисципліни, 

підвищення бойової готовності, виховання комуністичних переконань, радянського 

патріотизму, пролетарського інтернаціоналізму, ненависті до ворогів комунізму. 

Агітаційно-пропагандистська робота включала в себе проведення заходів усної 

агітації і пропаганди (політичної інформації, доповідей, бесід, консультацій), 

розповсюдження друкованих матеріалів (книги, брошури, листівки), випуск 

стінного друку та використання наочної агітації. Політична інформація була 

основною формою агітаційно-пропагандистської роботи, розкривала актуальні 

питання міжнародної обстановки та внутрішнього життя держави, і проводилася у 

вільні від політичних занять дні. Вона проводилася: з офіцерами - два рази на 

місяць по 1 годині, з мічманами (прапорщиками) та військовослужбовцями 

понадстрокової служби - один раз на тиждень упродовж 50 хвилин, зі старшинами 

та матросами строкової служби - два рази на тиждень по 30 хвилин [9, с. 141-151; 

12, с. 63-66]. Також практикувалася робота у військових частинах (на кораблях) 

груп доповідачів чи агітаційно-пропагандистських груп вищих органів військового 

управління [12, с. 71]. Стінний друк був представлений стінними, сатиричними та 

фотогазетами, бойовими аркушами та блискавками [12, с. 69; 13]. 

Культурно-просвітницька робота проводилася з метою пропаганди 

комуністичної ідеології, формування наукового матеріалістичного світогляду, 

розповсюдження наукових знань і досягнень культури серед військових моряків та 

їх естетичного виховання. Формами культурно-просвітницької роботи були: 

відвідування музейних установ та театрів, художня самодіяльність, 
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кінообслуговування особового складу та робота бібліотек кораблів (військових 

частин) [12, с. 72-76]. 

Інформаційний вплив за допомогою військових ЗМІ здійснювався через 

розгалужену систему радянської військової преси. Він включав у себе 

розповсюдження військових газет і журналів, перегляд телепрограм і 

прослуховування радіопрограм. ВМФ мав свої друковані органи: на 

Тихоокеанському флоті - «Боевая вахта», на Балтійському флоті - «Страж 

Балтики», на Чорноморському флоті - «Флаг Родини» [14, с. 297-301; 15-18]. На 

кораблях і в підрозділах велися підшивки газет і журналів, які зберігалися у 

ленінських каютах (кімнатах) і слугували методичними матеріалами для підготовки 

до політичних занять з особовим складом. Практикувався запис радіопрограм з 

подальшою їх ретрансляцією у випадках, коли особовий склад не мав можливості їх 

прослухати [12, с. 69-70; 13]. 

Додатковими інформаційними заходами були партійна освіта, правова робота, 

мітинги, тематичні вечори, диспути та вікторини, індивідуальна виховна робота 

командирів з підлеглими, підбиття підсумків бойової і політичної підготовки, 

партійні і комсомольські збори як форми впливу партійних організацій і соціальних 

інститутів (зборів, рад тощо) [12, с. 59-62; 19]. 

Також додатково проводилися загальні збори особового складу під 

керівництвом командирів та їх заступників по політичній частині. Для висвітлення 

політичних, правових, побутових питань проводилися вечори запитань та відповідей 

керівного складу з військовослужбовцями кораблів (військових частин) [12, с. 66¬ 

69]. 

Важливе місце у вихованні військовослужбовців посідав індивідуальний 

інформаційний вплив командирів на своїх підлеглих - індивідуальна виховна 

робота. Вона являла собою «цілеспрямований політичний і педагогічний вплив 

командирів, політпрацівників, партійних і комсомольських активістів на свідомість, 

почуття і поведінку конкретних військовослужбовців з урахуванням їх вікових, 

соціальних, психологічних та інших особливостей, в інтересах їх всебічного 

розвитку і успішного виконання військового обов'язку» [20, с. 5-6]. 
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Планування ідеологічної роботи здійснювалося у загальній системі 

планування партійно-політичної роботи та прив'язувалося до бойової підготовки 

[12, с. 39; 20, с. 21-25; 21, с. 42-59, 99-107]. Підсумки бойової та політичної 

підготовки за навчальний рік відображалися у відповідних наказах командирів 

військових частин (кораблів) [22]. Також у військових частинах щомісячно 

підводилися підсумки стану військової дисципліни з виданням наказів і 

визначенням інформаційно-пропагандистських заходів щодо його покращення [23¬ 

26]. Важливим елементом ідеологічної роботи була звітність про проведену роботу, 

яка включала у себе надання заступниками по політичній частині у встановлені 

строки «політдонесень» - доповідей про «морально-політичний стан» на кораблях (у 

підрозділах), а також відпрацювання значного переліку документів: планів, 

протоколів засідань партійних і комсомольських організацій, план-конспектів 

проведення занять. Особлива увага приділялася відпрацюванню особистих 

планувальних документів. Зокрема усі офіцери мали письмово планувати свою 

роботу на наступний тиждень й затверджувати плани у безпосередніх начальників; 

керівники політичних занять мали письмово готувати конспекти для проведення 

занять з підлеглими, а військовослужбовці усіх категорій - вести письмові 

конспекти з предметів командирської та марксистсько-ленінської (політичної) 

підготовки. Старшини (сержанти) та матроси в обов'язковому порядку вели 

конспекти політичних занять, мічмани й офіцери мали готувати реферати чи 

доповіді [13; 27, с. 144; 28]. Таким чином, наявність звітних документів слугувала 

показником ефективності ідеологічної роботи. 

До 1991 р. організація ідеологічної роботи у ВМФ покладалася на партійно-

політичні органи, які являлися частиною загальнодержавного партійного апарату. 

На флотах функціонували політичні управління, у з'єднаннях (дивізіях, бригадах) та 

військово-навчальних закладах - політвідділи, в полках (на кораблях 1 і 2 рангу) -

відділення. У батальйонах, дивізіонах, бойових частинах кораблів 1 і 2 рангу, ротах, 

батареях, ескадрильях передбачалися посади заступників командирів по політичній 

частині. Також у військових частинах і підрозділах функціонували партійні та 

комсомольські організації. Особливістю партійно-політичних органів була їх 
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поліфункціональність - вони виконували усю сукупність завдань партійно-

політичної роботи у збройних силах. Важливими напрямами діяльності вказаних 

органів були ідеологічна, організаційно-партійна та комсомольська робота. Вони 

відповідали за створення у військових частинах (на кораблях) партійних і 

комсомольських організацій, комплектування груп політичних занять та контроль 

за ідейним наповненням занять (інформувань), здійснювали керівництво діяльністю 

закладів культури [9, с. 27-33; 10, с. 17-20; 27, с. 31, 381; 29-32]. Крім того, на 

партійно-політичні органи покладалося завдання аналізу «военно-политической и 

боевой обстановки» [9, с. 357; 21, с. 17-19]. На кораблях 1 рангу до апарату 

партполітроботи зазвичай входили заступник командира корабля по політичній 

частині, пропагандист, редактор корабельної газети, секретар партійного комітету, 

секретар комсомольської організації, начальник клубу, заступники командирів 

бойових частин (підрозділів) по політичній частині [9, с. 27-33; 12; 21; 27, с. 129]. 

Осередками ідеологічної роботи були Будинки офіцерів, клуби військово-

морських баз, музеї, бібліотеки, клуби військових частин і кораблів, кімнати бойової 

слави та ленінські кімнати (каюти) [12, с. 73]. 

Методичне забезпечення ідеологічної роботи здійснювалося у загальній 

системі партійно-політичної роботи у збройних силах шляхом централізованого 

видання навчально-методичної літератури, методичної підготовки фахівців 

партійно-політичних органів та керівників груп політичних занять. Основний обсяг 

навчально-методичної літератури надходив з військових видавництв. Важливе місце 

відводилося методичній підготовці фахівців політичних органів, основними 

формами якої були дні політпрацівників, інструкторсько-методичні та показові 

заняття, збори. Особливістю підготовки заступників командирів по політичній 

частині була їх обов'язкова участь на рівні з командирами у командно-штабних і 

тактичних навчаннях, походах кораблів, бойових стрільбах, тренуваннях з 

управління вогнем, водінні бойових машин, несенні бойового чергування і 

самостійному управлінні кораблями [21, с. 65-69]. Методична підготовка керівників 

груп політичних занять здійснювалася політичними органами під час триденних 
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зборів перед початком нового навчального року та одноденного семінару перед 

кожним періодом навчання [9, с. 128]. 

Забезпечення ВМФ технічними засобами пропаганди здійснювалося в єдиній 

для всіх збройних сил системі забезпечення політпросвітмайном. Ця система 

характеризувалася наявністю довольчих органів (баз, складів і структурних 

підрозділів забезпечення) та власної виробничої бази (заводів з виробництва ТЗП). 

Майно, яке не випускалося на власній виробничій базі, закуповувалося на інших 

підприємствах відповідно до державного оборонного замовлення. Структурні 

підрозділи забезпечення ТЗП були частиною партійно-політичних органів. У ВМФ 

функції довольчих органів виконували відділ технічних засобів пропаганди 

політичного управління ВМФ, відділ технічних засобів управління і забезпечення 

політичного управління ЧФ, відділення технічних засобів управління і забезпечення 

політичних відділів військово-морських баз, речові служби тилу берегових баз і 

військових частин (кораблів 1 і 2 рангу) [33]. 

Партійно-політичні органи мали свою систему підготовки фахівців. З 1967 р. 

підготовка фахівців тактичного рівня здійснювалася у політичних училищах, 

оперативно-тактичного - у Військово-політичній орденів Леніна і Жовтневої 

революції Червонопрапорній академії імені В. І. Леніна та Вищих академічних 

курсах при ній [10, с. 15-16; 27, с. 362; 34-38]. Політичні училища 

підпорядковувалися відділу вищих військових навчальних закладів управління 

кадрів Головного політичного управління Радянської Армії і Військово-Морського 

Флоту, та територіально перебували під управлінням воєнних округів (флотів). 

Єдиним училищем, яке готувало політпрацівників для ВМФ, було Київське вище 

військово-морське політичне училище (КВВМПУ), яке територіально 

підпорядковувалося Чорноморському флоту [27, с. 9-11, 29]. 

Підготовка фахівців для партійно-політичних органів у КВВМПУ включала в 

себе оволодіння формами і методами партійно-політичної роботи у повсякденній 

діяльності та бойовій обстановці, планування партійно-політичної роботи й 

організації роботи партійних і комсомольських організацій; отримання вмінь і 

навичок поводження з технічними засобами пропаганди, випуску радіогазет і 
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телепрограм, оформлення наочної агітації, ведення спеціальної пропаганди. 

Характерною особливістю підготовки фахівців у політичних училищах було 

врахування специфіки діяльності видів і родів Збройних Сил СРСР. Тому майбутнім 

фахівцям партійно-політичних органів одночасно з предметами за напрямом 

підготовки викладався комплекс дисциплін відповідно до специфіки виду збройних 

сил (роду військ). Зокрема у КВВМПУ поряд з кафедрами за напрямом підготовки 

(історії КПРС, партійно-політичної роботи, марксистсько-ленінської філософії, 

наукового комунізму, воєнної педагогіки і психології) функціонували кафедри 

військово-морських дисциплін: кораблеводіння, тактики ВМФ, технічних засобів 

кораблеводіння, теорії влаштування, живучості та електрообладнання корабля [27, с. 

34-35]. Завдяки цьому підготовка заступників командирів по політичній частині у 

збройних силах колишнього СРСР була співмірною з рівнем фахової підготовки 

їхніх командирів [10, с. 380-381; 27, с. 37-42; 39]. 

Отже, ідеологічній роботі у ВМФ СРСР у період до 1991 р. були притаманні 

такі характерні риси: партійна спрямованість усіх інформаційно-пропагандистських 

заходів; наявність партійно-політичних органів на усіх рівнях військового 

управління (до бойової частини (підрозділу) включно); поліфункціональність 

партійно-політичних органів, діяльність яких охоплювала не лише ідеологічну 

роботу, а усю сукупність заходів партійно-політичної роботи у збройних силах 

(партійна робота; психологічні, соціальні, правові заходи); наявність власної 

системи підготовки фахівців; функціонування цілісної системи військових засобів 

масової інформації, складовою якої були редакції флотських газет; функціонування 

єдиної для усіх збройних сил системи забезпечення технічними засобами 

пропаганди та методичного забезпечення ідеологічної роботи; відсутність 

душпастирської опіки військовослужбовців. Умови функціонування ідеологічної 

роботи у збройних силах СРСР у період до 1991 р. також характеризувалися 

функціонуванням єдиної державної ідеології, яка була основою усієї системи 

партійно-політичної роботи серед населення СРСР (у т.ч. серед 

військовослужбовців); відсутністю альтернативних державним офіційних джерел 

отримання інформації про суспільно-політичні процеси та міжнародну обстановку 
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[40-41]; використанням у військовій сфері виключно російської мови; вищим 

порівняно з іншими верствами населення рівнем соціального захисту та 

матеріального забезпечення військовослужбовців (перш за все офіцерського 

складу); привілейованим становищем партійно-політичних органів у силах 

(військах); чіткою регламентацією життя військовослужбовців, що знаходило своє 

відображення в партійно-політичній роботі. 

З початку 1991 р. і до квітня 1992 р. у СРСР відбулися важливі суспільно-

політичні зміни (відмова від державного статусу комуністичної ідеології, 

національне відродження в Україні) та погіршення економічної ситуації, що 

вплинуло на організацію інформаційного впливу на особовий склад ВМФ. Так, на 

початку 1991 р. партійно-політичні органи збройних сил колишнього СРСР 

перестали бути структурами КПРС - у квітні 1991 р. Головне політичне управління 

Радянської Армії і Військово-Морського Флоту було переформоване в Головне 

військово-політичне управління Збройних Сил СРСР [42], а політичні управління та 

відділи - у військово-політичні управління та відділи. 

Суспільно-політичні процеси у СРСР та Україні відобразилися на підготовці 

фахівців для партійно-політичних органів флоту - з 1991 р. КВВМПУ було 

перейменоване в Київське вище військово-морське училище (КВВМУ). Навчання 

було організоване за новими програмами (зокрема замість історії КПРС стали 

викладати історію України та історію політичних партій). 28 червня 1991 р. КВВМУ 

здійснило останній за часів СРСР випуск офіцерів. Випускники училища стали 

отримувати спеціальність «соціальний педагог - психолог» [10, с. 211; 27, с. 392]. 

Також у 1991 р. курсанти училища почали носити на одностроях українську 

символіку - тризуб [27, с. 392]. 

Після невдалої спроби державного перевороту у серпні 1991 р., тодішнім 

керівництвом СРСР було припинено діяльність військово-політичних органів у 

збройних силах [43; 44-45]. Цей процес не оминув і ЧФ, у військових частинах 

якого діяльність військово-політичних органів припинялася з 1 вересня 1991 р. [46]. 

На їх заміну в листопаді 1991 р. було створено органи по роботі з особовим складом 

і запроваджено посади помічників командирів по роботі з особовим складом в усій 



92 
управлінській вертикалі до підрозділу включно [45]. Основними напрямами роботи 

цих органів визначались інформаційне, соціально-правове та соціально-

психологічне забезпечення бойової (навчально-бойової) діяльності військ, 

проведення соціально-виховної та культурно-дозвільної роботи (рисунок Е.3). 

Однак за своєю сутністю органи не стали новими - організацією інформаційного 

впливу на особовий склад на ЧФ займалися колишні заступники командирів по 

політичній частині, перепризначені на нові посади [43, с. 10-11; 45]. 

Втрата привілейованого становища представниками партійно-політичних 

(військово-політичних) органів породила невизначеність їх становища, про що 

засвідчують архівні документи однієї з авіаційних частин ЧФ. Колишні заступники 

командирів військових частин по політичній частині продовжували виконувати 

обов'язки, однак у нових умовах іменувалися просто заступниками командирів 

частин [47-48]. Слід зазначити про відсутність системності в організації 

інформаційного забезпечення особового складу наприкінці 1991 - на початку 1992 

р. у порівнянні з періодом до середини 1991 р. Зокрема відзначаємо припинення 

підведення підсумків бойової і політичної підготовки, стану військової дисципліни, 

регламентацію наказами командирів військових частин лише окремих напрямів 

інформаційного впливу, продовження відзначення знаменних дат з історії 

колишнього СРСР [49-51]. Також українські та російські науковці вважали, що, 

попри департизацію інформаційного впливу на особовий склад, багато офіцерів у 

той час продовжували дотримуватися комуністичних поглядів [52, с. 19; 53]. 

В умовах суспільно-політичних змін в Україні у 1991 - на початку 1992 рр. 

почали виникати осередки українського національного відродження. Зокрема у 

Севастополі ще на початку 1989 р. виникло Севастопольське товариство української 

мови імені Тараса Шевченка «Просвіта», засновниками якого стали діючі офіцери та 

офіцери запасу ЧФ. З початку 1990 р. до севастопольської «Просвіти» почали 

вступати діючі офіцери ЧФ. У вересні 1991 р. патріотично налаштованими 

офіцерами ЧФ було створено Севастопольську організацію Спілки офіцерів 

України. Серед них були й офіцери органів по роботі з особовим складом ЧФ [54, 

с.17-53; 55, с. 81 -83]. У подальшому на початку 1992 р. багато з них стали 
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ініціаторами складання присяги на вірність народу України, а після створення ВМС 

України - кадровою основою структур ІПЗ [55, с. 30, 55, 58, 70-71]. 

Слід зазначити, що суспільно-політичні зміни в СРСР наприкінці 1991 р. 

вплинули на систему підготовки фахівців по роботі з особовим складом, а відтак, і 

структур ІПЗ. Зокрема, рішення керівників держав-учасниць СНД передбачало, що 

курсанти військових училищ колишнього СРСР набору 1991 р., у тому числі й 

КВВМУ, мали завершити підготовку за діючими на момент вступу програмами і 

спеціалізацією; після випуску вони могли обирати державу, в якій бажали 

проходити службу. Також знаковим стало складання військової присяги на вірність 

українському народові особовим складом КВВМУ 16 лютого 1992 р. [10, с. 369-371; 

27, с. 400]. 

Таким чином, інформаційний вплив на особовий склад у ВМФ до 1992 р. 

поєднував у собі комплекс занять та інформувань, культурно-просвітницькі заходи, 

індивідуальну роботу командирів з підлеглими та інформаційний вплив за 

допомогою військових ЗМІ. Системі інформаційного впливу були притаманні певні 

риси, зокрема: функціонування в умовах замкненості інформаційного простору 

держави як складової загальнодержавної системи партійно-політичної роботи; 

наявність ідейно-теоретичної основи для здійснення інформаційного впливу; 

безпосереднє здійснення інформаційного впливу не командирами, а спеціально 

створеними для цього партійно-політичними органами; систематичність та 

масовість заходів інформаційного впливу; наявність власної системи підготовки 

фахівців; значна формалізованість організації інформаційного впливу (необхідність 

відпрацювання значного переліку документів); відсутність душпастирської опіки 

військовослужбовців. 

Вітчизняні вчені зазначають, що після розпаду СРСР на руїнах радянської 

системи виховання було створено лише локальні «острівці» ефективного впливу на 

настрої, вподобання та соціальну орієнтацію молодого покоління [56]. Одним із 

таких «острівців» стали ЗС України, головним елементом впливу на особовий склад 

у яких виступало інформаційно-пропагандистське забезпечення [57, с. 196]. 
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Досвід організації інформаційного впливу на особовий склад у ВМФ СРСР 

суттєво впливав на становлення та розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України. Його 

використання дозволяло відносно довгий час застосовувати відпрацьовані роками 

форми та методи організації інформаційного впливу на особовий склад і систему 

підготовки фахівців для структур ІПЗ [5, с. 37-42; 8, с. 86-87; 56; 57, с. 171]. 

Фактично ІПЗ у ВМС ЗС України унаслідувало майже весь комплекс заходів 

ідеологічної роботи у збройних силах колишнього СРСР [58]. 

Широке використання радянського досвіду пояснюється й тим, що структури 

ІПЗ ВМС ЗС України від керівного складу до низової ланки довгий час 

комплектувалися фахівцями, підготовленими ще за часів СРСР. У ВМС ЗС України 

ці структури у різний час очолювали випускники КВВМПУ - Анатолій Данілов 

(випускник 1972 р.), Віталій Литвиненко (випускник 1972 р.), Юрій Караваєв 

(випускник 1971 р.), Сергій Данілєвський (випускник 1985 р.), Микола Куліш 

(випускник 1977 р.) [10, с. 257, 261, 262, 284, 318, 394, 514, 568]. Винятком стали 

Анатолій Пахля (заступник Головнокомандуючого Військово-Морськими Силами 

України з виховної роботи - начальник управління виховної роботи у 1998-2002 

рр.), який закінчив Свердловське вище військово-політичне танко-артилерійське 

училище у 1975 р. [59], та Андрій Урсол (випускник Донецького вищого військово-

політичного училища інженерних військ і військ зв'язку 1992 р.). Зазначене було 

загальною тенденцією. Як відзначають українські вчені, тривале перебування 

населення в комуністичній реальності (наявність носіїв «радянських» стереотипів і 

свідомості) спричиняло подальше використання отриманих знань і життєвих 

поглядів у багатьох сферах розвитку українського суспільства [7, с. 12-14, 204, 209; 

60; 61, с. 7; 62, с. 90]. 

Також варто зазначити, що ЗС України успадкували від збройних сил СРСР 

деякі негативні аспекти, які в подальшому впливали на предмет дослідження. Одним 

із них вітчизняні фахівці вважають низьку підготовку командирів (начальників) до 

проведення заходів виховної роботи, у тому числі інформаційно-пропагандистських 

[4, с. 48]. Пояснюється це тим, що наприкінці ХХ ст. домінантним типом 

військового керівника в західних державах був управлінець, обізнаний у питаннях 
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психології, управлінської діяльності і мотивації, управління інформацією та 

взаємодії зі ЗМІ [8, с. 120]. Натомість командний склад колишнього СРСР 

залишився технократичним, особливо не переймався питаннями виховання, що 

зумовило збереження у ЗС України схожої на радянську системи виховної роботи, 

дистанціювання командирів від питань інформаційного впливу на особовий склад 

[4, с. 48; 57, с. 167]. Низький рівень підготовки командирів до виховання підлеглих 

упродовж 1992-2014 рр. компенсувався наявністю структур, на які покладалися 

завдання організації виховної роботи та морально-психологічного забезпечення (у 

тому числі інформаційно-пропагандистського забезпечення). 

Наслідувана від збройних сил СРСР система підготовки молодших командирів 

з числа військовослужбовців строкової служби нівелювала їх здатність до 

керівництва підлеглими та спричинила слабкість старшинського (сержантського 

складу) [8, с. 178] щодо впливу на соціально-психологічні процеси у військових 

колективах і забезпечення належного рівня військової дисципліни. Це призводило 

до того, що обов'язки старшин (сержантів) де-факто перекладалися частково на 

мічманів (прапорщиків) та офіцерів (у тому числі фахівців структур ІПЗ), тим самим 

збільшуючи їхнє службове навантаження та відволікаючи від прямих посадових 

обов'язків. 

Збройним Силам України дісталася у спадок і традиція створення та 

функціонування громадських інститутів - рад офіцерів, мічманів, старшин 

сержантів, загальних зборів, жіночого активу з метою вирішення соціально-

правових та побутових питань особового складу [12, с. 66-69]. 

Отже, досвід організації інформаційного впливу на особовий склад у ВМФ 

СРСР суттєво впливав на становлення та розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України. 

Радянський досвід знайшов відображення у застосуванні форм і методів проведення 

заходів ІПЗ і підготовці фахівців для структур ІПЗ. Унаслідок цього ІПЗ у ВМС ЗС 

України успадкувало майже весь комплекс заходів ідеологічної роботи у збройних 

силах СРСР. 
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2.2. Досвід організації інформаційного впливу на особовий склад у 

збройних силах інших держав у 1992-2014 роках 

Проведене нами дослідження організації інформаційного впливу на особовий 

склад у збройних силах інших держав під час локальних війн і збройних конфліктів 

другої половини ХХ ст. та у період 1992-2014 рр.; використання підходу, 

застосованого російським військовим фахівцем В. Крисько для типологізації 

апарату (органів) психологічної війни, дає підстави стверджувати про наявність в 

досліджуваний період двох типів (моделей) організації інформаційного впливу на 

особовий склад збройних сил - так званих «західної» та «східної» (далі - західна та 

східна моделі) [41; 63-69; 70, с. 62-67]. Принциповими відмінностями між ними 

визначено місце інформаційного впливу в системі забезпечення військ (сил) і 

порядок його здійснення, а також організація структур, на які покладалася 

організація інформаційного впливу на особовий склад; мали місце відмінності в 

організації задоволення релігійних потреб особового складу. 

Виходячи з поглядів вітчизняних науковців, слід зазначити, що кожна із 

зазначених моделей відповідала певному політичному режиму (демократичному, 

тоталітарному або авторитарному) та певній моделі взаємовідносин держави і 

збройних сил (об'єктивному або апаратному контролю над збройними силами) [71¬ 

72], а також певному типу інформаційного простору та інформаційної політики 

держав із різними ідеологічними засадами (інформаційного ринку або 

інформаційного режиму) [40; 73]. Також припускаємо, що кожна з зазначених 

моделей була орієнтована на певний спосіб комплектування збройних сил (на 

професійній основі чи на основі загальновійськового обов'язку) та певні способи їх 

застосування (швидкоплинні конфлікти із застосуванням обмежених військових 

контингентів та високоточної зброї, чи затяжні конфлікти з застосуванням усіх 

збройних сил і потенціалу всього суспільства) [74, с. 130-137]. 

Організація інформаційного впливу на особовий склад у збройних силах 

інших держав у досліджуваний період зберігала ознаки однієї з зазначених вище 

моделей. Західна модель була й дотепер залишається характерною для більшості 
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держав (зокрема держав-членів НАТО та стратегічних партнерів США), а східна -

для Російської Федерації, Китаю, КНДР, Ірану та деяких колишніх радянських 

республік [41, с. 110-112; 69, с. 194-205]. 

Приклад США засвідчує, що у збройних силах держав із західною моделлю 

(передусім держав-членів НАТО) обсяг завдань, характерний для ІПЗ у ВМС ЗС 

України, реалізовувався у рамках всебічного забезпечення (Sustainment) та зв'язків з 

громадськістю (суспільних відносин, Public Affairs, РА), які є окремими функціями 

командування всіх рівнів та здійснюються окремими структурами. Всебічне 

забезпечення включає у себе логістику, забезпечення особового складу та медичне 

забезпечення [75, с. 3, 9]. У системі забезпечення особового складу (підтримка 

персоналу, personnel services) реалізуються окремі аспекти інформаційного впливу 

на особовий склад: забезпечення книгами та кіно-, відеопродукцією, забезпечення 

газетами і журналами, надання послуг телефонного зв'язку та доступу до 

електронної пошти і мережі Інтернет (у тому числі обладнання Інтернет-кафе в 

районах виконання місій), організація дозвілля та розважальних заходів, підтримка 

сімей та сприяння «сімейному благополуччю» [76-77]. Організація забезпечення 

здійснюється структурами персоналу (J-1) та логістики (J-4) штабів [75, с. 10-11; 

76-86]. У більшій мірі завдання інформаційного впливу реалізовуються через 

зв'язки з громадськістю (суспільні відносини, Public Affairs, РА), які здійснюються 

управлінням зв'язків з громадськістю, що репрезентоване на всіх рівнях управління 

(до військової частини включно) [87, с. 37-38, 84-86; 88, с. 9-16] (рисунок Г.2). 

Функція зв'язків з громадськістю включає в себе взаємодію з засобами масової 

інформації (використання державних, приватних та іноземних ЗМІ для 

розповсюдження вигідної інформації), роботу з внутрішніми цільовими аудиторіями 

(інформаційний вплив на військовослужбовців, членів їх сімей, цивільний персонал 

та резервістів з метою роз'яснення дій керівництва держави і збройних сил, 

пропаганди військової служби, військово-патріотичного виховання) та зв'язки з 

громадськістю (співпраця з міжнародними і цивільними організаціями, місцевими 

елітами і цивільним населенням у зоні ведення операцій) [89]. 
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На структури зв'язків з громадськістю покладаються функції висвітлення 

діяльності збройних сил у військових і цивільних засобах масової інформації, 

підготовки прес-релізів та інших матеріалів про діяльність збройних сил, 

проведення прес-конференцій (брифінгів) за участю військового командування, 

організації роботи представників ЗМІ в зонах бойових дій, співпраці з 

громадськими, молодіжними і ветеранськими організаціями, реклами військової 

служби. Також ці структури здійснюють розробку інструкцій з організації 

інформаційного впливу, підготовку заходів інформаційного впливу на особовий 

склад і методичних матеріалів для їх проведення, розроблення інформаційних 

бюлетенів і доведення їх до військ [90-93; 94, с. 541]. Наявність у складі міжвидових 

штабів зазначених структур підкреслює важливість їх функціонування в умовах 

сучасних збройних конфліктів [95-96]. Координацію діяльності з усіх питань, що 

стосуються особового складу, здійснюють структури J-1, які можуть узгоджувати 

діяльність фахівців зв'язків з громадськістю (public affairs officers) та оркестрової 

служби, розвідки (intelligence analysts, hum an intelligence (HUMINT) collectors) та 

контррозвідки (the HUMINT/counterintelligence officers and collection managers), 

фахівців цивільно-військового співробітництва (civil affairs officers), фахівців 

інформаційних операцій з підтримки (military information support operations officers), 

фахівців медичної служби (medical personnel), військових юристів (staff judge 

advocate/legal advisors), капеланів (chaplains), представників державної влади та 

представників іноземних держав (interagency representatives, multinational 

representatives) [76-77]. 

Отже, інформаційний вплив на особовий склад збройних сил західної моделі є 

окремим напрямом діяльності командування усіх рівнів. Інформаційний вплив на 

особовий склад доповнює заходи із забезпечення особового складу. Зазначені 

функції реалізуються різними структурами, які можуть узгоджувати свою спільну 

діяльність [83-85; 97]. Відтак, характерною рисою західної моделі є відсутність 

єдиної поліфункціональної структури, на яку б покладалися завдання здійснення 

інформаційного впливу на особовий склад, підтримання військової дисципліни, 

організації психологічного забезпечення, культурологічної роботи та дозвілля, 
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соціально-правового захисту та задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців. Ці функції виконують структури персоналу, зв'язків з 

громадськістю, військові психологи та капелани, служби соціальної підтримки та 

організації дозвілля, кожна з яких має вузьке функціональне призначення. Ще 

однією особливістю є відсутність у підрозділах і військових частинах (на кораблях) 

посадових осіб (заступників командирів), які безпосередньо відповідають за 

здійснення інформаційного впливу на особовий склад та реалізацію програм моралі, 

добробуту та відпочинку. За моральний дух, дисципліну та психологічну готовність 

підлеглих, забезпечення потреб особового складу відповідають їх безпосередні 

командири, які також проводять заходи інформаційного впливу. Характерним для 

більшості держав-членів НАТО був і залишається наступний порядок здійснення 

інформаційного впливу на особовий склад: 

командири підрозділів - безпосередньо відповідають за моральний дух, 

дисципліну, комунікацію з підлеглими та проведення заходів інформаційного 

впливу в підпорядкованих підрозділах; 

структури персоналу - відповідають за забезпечення особового складу, 

здійснюють координацію діяльності структур (офіцерів) зв'язків з громадськістю та 

душпастирської опіки (капеланів); 

структури зв'язків з громадськістю - відповідають за цілеспрямований 

інформаційний вплив за допомогою інформації на внутрішню (військовослужбовці і 

цивільний персонал збройних сил) та зовнішню (громадськість - населення власної 

держави, цивільне населення в районах бойових дій, міжнародне співтовариство) 

аудиторії, випуск періодичних видань та матеріалів для проведення заходів 

інформаційного впливу, організацію роботи представників засобів масової 

інформації у військах (силах); 

структури душпастирської опіки (капелани) - відповідають за задоволення 

релігійних потреб особового складу, а також частково за організацію комунікацій, 

індивідуальну роботу з військовослужбовцями, психологічну допомогу та роботу із 

сім'ями військовослужбовців. 
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Основою інформаційного впливу на особовий склад у збройних силах США є 

внутрішня комунікація між командирами і підлеглими (командирське 

інформування, Command Information) - заняття та інформування, які проводяться 

командирами з підлеглим особовим складом у формі розповіді-бесіди чи відкритого 

обміну думками. Метою цих занять є роз'яснення завдань, які стоять перед силами 

(військами), створення обстановки взаємної довіри між командирами та підлеглими. 

Крім того, до внутрішньої комунікації залучаються головні сержанти кораблів 

(підрозділів), до обов'язків яких належить проведення з підлеглими бесіди з питань 

військової дисципліни, бойової підготовки, виконання інших обов'язків служби. 

Зокрема основна мета внутрішньої комунікації у ВМС США полягає в тому, щоб 

гарантувати розуміння внутрішньою цільовою аудиторією (діючий особовий склад, 

резерв, цивільний персонал (у тому числі найнятий за контрактом для виконання 

певних завдань чи надання послуг на певний період), звільнені зі служби ветерани 

та члени їх сімей), що вона є основою готовності до дій та їх ефективності. Цілями 

внутрішньої комунікації визначаються: згуртування військових моряків, морських 

піхотинців та їх командирів через вільний обмін новинами та інформацією, 

зворотній зв'язок персоналу і командування, допомога військовослужбовцям у 

розумінні своєї ролі в морській місії, роз'яснення політики держави та дій 

командування, визначення ролі і місця особового складу в операціях, виховання 

гордості за приналежність до флоту, культивування громадянських почуттів та 

обов'язків [86]. Важливою складовою внутрішньої комунікації є аналіз проведених 

дій (after action review, AAR) - підбиття підсумків діяльності підрозділів шляхом 

нерепресивного обговорення проведених дій, визначення позитивних і негативних 

наслідків дій кожного військовослужбовця та врахування помилок у плануванні 

подальшої діяльності [98-101]. Зокрема аналіз проведених дій є складовою 

підготовки підрозділів спеціального призначення ВМС США (Navy SEAL) [102]. 

Внутрішня комунікація й аналіз проведених дій проводилися як у мирний час, 

так і під час ведення бойових дій, тож комплекс основних заходів не мав 

відмінностей у ході підготовки до застосування та власне застосування військ (сил). 

Відтак, система інформаційного впливу на особовий склад не потребувала 
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перебудови на воєнний час. Вітчизняні дослідники вважають, що основні форми 

інформаційного впливу на особовий склад у збройних силах США за характером є 

інформаційно-психологічними, адаптованими перш за все до умов ведення бойових 

дій, та спрямовувалися на формування атмосфери взаємної довіри у підрозділах, 

недопущення створення «інформаційного вакууму» навколо своїх військ (сил), 

запобігання розповсюдженню чуток і пропаганди противника [103-104]. 

Важливим засобом інформаційного впливу на особовий склад і населення 

держави залишалися військові засоби масової інформації США. Для потреб 

збройних сил США видавалися близько 1850 військових періодичних видань, у тому 

числі 366 журналів, що складає близько 5% видань. Кожне 20-те видання в державі 

відносилося до розряду військових. Крім того, Пентагон регулярно надавав 

інформаційні матеріали для близько 1700 щоденних цивільних газет [105, с. 193; 

106]. Також у США видаються комерційні видання, орієнтовані на певну цільову 

аудиторію збройних сил. Низку видань випускають військово-навчальні заклади 

збройних сил США та науково-дослідні центри на їхній базі. Право випуску власних 

друкованих видань (так званої «польової преси») мають бригади, авіаносці та 

військові бази за кордоном. Такі газети виходять два-три рази на тиждень з 

розрахунку один примірник на двох-трьох військовослужбовців [105, с. 193; 107]. 

Управління зв'язків з громадськістю збройних сил США забезпечує випуск 

Інтернет-версій друкованих видань видів збройних сил, організовує діяльність 

близько 300 телерадіостанцій на території США та інших держав, де розташовані 

американські військові бази [108]. З них на кораблях флоту функціонує близько 70 

теле- і радіостанцій [64]. 

Разом з тим, інформаційний вплив на особовий склад збройних сил США 

здійснюють військові священики (капелани). Вони несуть відповідальність за 

задоволення релігійних потреб та індивідуальну роботу з військовослужбовцями. До 

їх обов'язків також входить консультування командирів з питань релігії, релігійної 

обстановки та звичаїв населення у районах виконання завдань, встановлення 

зв'язків з громадськими і релігійними організаціями [109-133; 134, с. 16-19]. 

Капелани є головними радниками командирів з питань релігії, задоволення 
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релігійних потреб і підтримання морального духу, та входять до штабів усіх рівнів 

[87, с. 84-86]. Капелани проводять щоденні молитви та недільні служби, бесіди на 

релігійні та моральні теми, роботу з попередження алкоголізму, наркоманії та 

самогубств, беруть участь у церемоніях з нагоди державних свят, організовують 

роботу солдатських бібліотек і клубів, проводять роботу з сім'ями 

військовослужбовців (особливо загиблих під час виконання бойових завдань). 

Також до їхніх обов'язків належить проведення з військовослужбовцями 

щотижневої години капелана. Традиційними для збройних сил США стали 

щотижневі трансляції виступів військових капеланів (у тому числі з використанням 

електронних ресурсів чи у вигляді вільного інтерактивного обміну думками). 

Видаються щомісячний журнал «Військовий капелан» (Military Chaplain), 

інформаційні бюлетені головних капеланів видів збройних сил та оперативних 

об'єднань армії і флоту, малоформатні матеріали (брошури, тексти молитв і 

псалмів). Однак основною формою інформаційного впливу є індивідуальна робота з 

військовослужбовцями та їх сповідування (тобто застосування людиноцентричного 

підходу до задоволення релігійних потреб військовослужбовців). Зазначені форми 

роботи капеланів застосовувалися як у мирний, так і у воєнний час, тобто були 

одразу адаптованими до умов ведення бойових дій. Для держав із західною моделлю 

характерними були американська (притаманна збройним силам США, 

Великобританії, Канади, Норвегії, Греції, Ізраїлю, Республіки Корея, держав Балтії) 

та європейська (характерна для ФРН, Франції, Італії, Австрії, Хорватії, Угорщини, 

Іспанії, Нідерландів, Грузії, Туреччини) моделі задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців (додаток Ж). 

Значна увага приділяється військово-патріотичному вихованню 

військовослужбовців і цивільної молоді на бойових традиціях збройних сил США. 

Велику роль у цій роботі відіграють військові музеї (всього у збройних силах США 

нараховується 84 музеї, з них 19 - у військово-морських силах) [135]. 

Також у збройних силах США значна увага приділялася підготовці майбутніх 

командирів і фахівців структур зв'язків з громадськістю до організації 

інформаційного впливу на особовий склад. Серед головних вимог до майбутніх 
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командирів важливе місце займало володіння методами виховання підлеглих, 

уміння згуртовувати військові колективи та створювати атмосферу взаємної довіри, 

мотивувати підлеглих на виконання поставлених завдань. Випускник військового 

навчального закладу у першу чергу мав бути високоінтелектуальним, освіченим 

офіцером, володіти вмінням налагоджувати комунікацію з підлеглими, у зв'язку з 

чим обсяг фахових дисциплін не перевищував 15 % від загального навчального часу, 

а на гуманітарні дисципліни в залежності від року підготовки відводилося від 30 до 

70%. Реалізовувалися спеціальні навчальні програми з ораторського мистецтва 

задля вміння майбутніх офіцерів виступати перед різноманітними аудиторіями [93; 

136-138]. Майбутні офіцери ВМС, крім того, вивчали історію та традиції 

американського флоту [139]. Фахівців з організації інформаційного впливу для 

збройних сил США (журналістів військових видань, радіо і телебачення, офіцерів 

зв'язків з громадськістю) готували в школі інформації - Defense Information School 

(Fort George G. Meade), яка була підпорядкована управлінню зв'язків з 

громадськістю збройних сил [136]. Свою систему підготовки кадрів (навчальні 

заклади і систему підвищення кваліфікації) і власні засоби масової інформації мали 

структури душпастирської опіки збройних сил США, що також є особливістю 

західної моделі. Підготовка капеланів здійснювалася у спеціальних школах (зокрема 

капеланів для ВМС готували в школі Ньюпорт, Род-Айленд), а перепідготовка - у 

центрі підготовки Форт-Манмут, Нью-Джерсі, де капелани спочатку проходили 

тримісячний курс підвищення кваліфікації, а впродовж наступних 6-10 років служби 

- курс підготовки тривалістю до 1 року [132-133]. 

Усі питання організації інформаційного впливу на особовий склад у збройних 

силах США регулювалися відповідними нормативно-правовими актами -

настановами та посібниками, які мали чітку ієрархію, високий ступінь 

взаємоузгодженості та не допускали подвійного тлумачення термінів і понять [140]. 

Зміна поглядів військового керівництва на організацію інформаційного впливу на 

особовий склад оперативно відображалася у настановах для військ. Зокрема спільні 

публікації (Joint Publication) Комітету об'єднаних штабів оновлювалися кожні три-

п'ять років [76-85]. Також систематично оновлювалися публікації й інструкції армії, 

http://www.dinfos.dma.mil/
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флоту, морської піхоти та берегової охорони з питань діяльності капеланів [115¬ 

130]. 

Схожою впродовж досліджуваного періоду була організація інформаційного 

впливу на особовий склад у збройних силах інших європейських держав (переважно 

членів НАТО), у складі яких є ВМС: Великобританії [109; 141-162], Франції [94, с. 

549-553; 107; 109; 113; 163-169; 170, с. 152; 171-179], Німеччини [180, с. 29; 107; 

109; 113; 131; 138; 181; 182, с. 103-104; 183-192], Іспанії [109; 193-202], Італії [203], 

Данії [204], Греції [205], Норвегії [206-207], Туреччини [208-210]. Не мала значних 

відмінностей організація інформаційного впливу у збройних силах Ізраїлю та 

Південної Кореї, які є стратегічними партнерами США [211-214]. Стандарти НАТО 

з питань організації інформаційного впливу на особовий склад збройних сил у 1992¬ 

2014 рр. активно впроваджували держави колишнього Варшавського договору та 

колишні радянські республіки, які в досліджуваний період стали членами НАТО і 

які мають військово-морські сили - Польща [113; 215-216], Румунія [134, с. 151; 

217-229], держави Балтії [229-233]. Західну модель обрали також держави 

колишнього соціалістичного табору - Хорватія та Грузія, які в досліджуваний 

період створювали та розвивали власні збройні сили (у тому числі ВМС) в умовах 

воєнно-політичних конфліктів гібридного характеру на своїй території [229-249]. 

Отже, дослідження організації інформаційного впливу в збройних силах 

держав із західною моделлю у період 1992-2014 рр. дало можливість визначити 

основні тенденції розвитку цього напряму діяльності. 

По-перше, починаючи з 1992 р., у додаток до чотирьох традиційних (земля, 

вода, повітряний і космічний простір), американське військове командування, а 

згодом і керівництво НАТО, почали розглядати інформаційний простір п'ятим 

виміром ведення бойових дій [250-251]. Єдиний інформаційний простір розглядався 

одним із компонентів бойового (оперативного) середовища та включав 

інформаційно-технічну й інформаційно-психологічну складові. Однією з необхідних 

умов досягнення мети воєнної операції стало домінування в інформаційному 

просторі, створення умов для розповсюдження вигідної інформації серед населення 

та збройних сил як власної держави, так і противника, союзників і нейтральних 
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держав [252-253]. Ці погляди знайшли своє відображення в Концепції стратегічних 

комунікацій (Strategic Communications, StratCom). Стратегічні комунікації являли 

собою поєднання усіх інформаційних ресурсів та їх узгоджене використання в 

інтересах проведення воєнних операцій. Їх метою було оперативне доведення 

правдивої (чи вигідної для себе) інформації до дружніх, ворожих і нейтральних 

цільових аудиторій, що дозволить їм правильно розуміти й оцінювати дії 

політичного та військового керівництва, та поєднували у собі публічну дипломатію 

(public diplomacy), зв'язки з громадськістю (public affairs, PA), інформаційні операції 

(information operations, Info Ops) та психологічні операції (psychological operations, 

PSYOPS) [95; 254-255], координувалися радниками (заступниками) командувачів зі 

стратегічних комунікацій [88, с. 6-16]. 

Розвиток інформаційних технологій окреслив другу тенденцію, яка полягала у 

поступовому переході інформаційного впливу на особовий склад у віртуальний 

простір (мережу Інтернет). Основною тенденцією розвитку військових ЗМІ в США 

стали поступовий перехід у мережу Інтернет періодичних друкованих видань та 

індивідуалізація інформаційного впливу на особовий склад. Переважна більшість 

військових періодичних видань мали електронні Інтернет-версії [107]. Аналогічні 

процеси відбувалися з військовими ЗМІ інших держав із західною моделлю (власні 

електронні версії створили періодичні друковані видання (в тому числі флотські) 

збройних сил Великобританії [107; 146-150], Німеччини [107; 192], Франції [107], 

Іспанії [200], Румунії [225], Литви [231], Хорватії [244], Грузії [241]). Також 

інформаційний вплив на особовий склад збройних сил іноземних держав із західною 

моделлю почав здійснюватися через Інтернет-сайти та соціальні мережі [150; 192; 

201-202; 227; 244; 256, с. 79]. Крім того, через мережу Інтернет почав здійснюватися 

інформаційний вплив структурами душпастирської опіки, що засвідчує приклад 

флоту та морської піхоти США [109; 257-260]. Розвиток інформаційних технологій 

змусив військових фахівців держав із західною моделлю запровадити правила 

комунікації військовослужбовців у соціальних мережах (такі правила діють в арміях 

і флотах США і Великобританії) [105, с. 194; 156-159; 260-263]. 
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Третя тенденція полягала у розширенні застосування поліконфесійного 

підходу до задоволення релігійних потреб військовослужбовців (духовна підтримка 

на основі спільних ідей і смислів незалежно від конфесійної приналежності). Такий 

підхід покладено в основу душпастирської опіки у збройних силах багатьох держав, 

зокрема США та Великобританії. Збільшення кількості віруючих 

військовослужбовців різних релігій сприяло розширенню числа військових 

священиків нехристиянського спрямування. Так, перший капелан-мусульманин у 

збройних силах США з'явився у 1993 р., а капелан-буддист - у 2004 р. [109]. Перша 

у військово-морських силах США мечеть була відкрита на авіаносці «Ентерпрайз» у 

2001 році з початком операції в Афганістані [134, с. 33]. У збройних силах США з 

близько 2700 капеланів, які репрезентують 120 релігійних конфесій, переважну 

більшість складають протестанти і католики, 30 - іудаїсти, 10 - мусульмани, 2 -

буддисти, що дозволяє охопити релігійною підтримкою практично весь особовий 

склад [109; 113]. А наявність військовослужбовців, які відносять себе до різних 

модерних сект і релігійних напрямів (зокрема сатанистів) зумовлює постійне 

обговорення питань релігійної підтримки у Пентагоні [113]. Релігійні особливості 

особового складу (зокрема у гуркхських полках) ураховують і в збройних силах 

Великобританії [141-142]. 

Активне поєднання заходів інформаційного впливу та матеріального 

стимулювання, соціального захисту військовослужбовців і підвищення їх добробуту 

складають четверту тенденцію. Задоволеність від військової служби, належні умови 

служби і гідний рівень життя сприяли позитивній мотивації військовослужбовців 

[208-210]. Тому інформаційний вплив на військовослужбовців у державах із 

західною моделлю не виступав у ролі компенсуючого чинника недоліків інших 

видів забезпечення, а навпаки - гідне матеріальне забезпечення 

військовослужбовців слугувало підґрунтям для ефективного інформаційного впливу 

та давало змогу зосереджуватися на ідеологічному та військово-патріотичному 

вихованні військовослужбовців. Також інформаційний вплив не розглядався як 

головний засіб підтримання дисципліни військовослужбовців попри те, що 

правопорушення мали місце в арміях багатьох держав [206-207; 264-274; 275, с. 13-
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34]. Проблеми з дисципліною вирішувалися переважно адміністративними, 

матеріальними, психологічними чи лікувальними (у випадку алкоголізму та 

наркотичної залежності) засобами. 

Для держав із східною моделлю характерним було функціонування 

інформаційного впливу на особовий склад як частини загальнодержавної системи 

ідеологічної роботи або як одного з елементів системи всебічного забезпечення 

військ (рисунок Г.1). У першому варіанті інформаційний вплив на особовий склад 

виступав складовою загальнодержавної системи партійно-політичної роботи, що 

було притаманним збройним силам СРСР (рисунок Е.1) та після 1991 р. збереглося у 

збройних силах комуністичних Китаю та Північної Кореї [276, с. 13]. Другий варіант 

передбачав включення інформаційного впливу на особовий склад до системи 

всебічного забезпечення військ (сил) як частини морально-психологічного 

забезпечення (МПЗ). МПЗ інтегрувало в собі виключно моральні аспекти 

забезпечення особового складу. Такий варіант був характерним для збройних сил 

посткомуністичних держав - Російської Федерації та Республіки Білорусь (зокрема 

у збройних силах РФ у досліджуваний період складовою морально-психологічного 

забезпечення була інформаційно-виховна робота, яка поєднувала в собі заходи 

інформаційного впливу на особовий склад) [277, с. 68-70; 278; 279, с. 10]. 

Ще однією характерною рисою східної моделі була організація структур, на 

які покладалися завдання здійснення інформаційного впливу на особовий склад. На 

відміну від притаманних західній моделі вузькоспеціалізованих структур, у 

збройних силах держав зі східною моделлю ці структури були поліфункціональними 

та виконували увесь обсяг завдань МПЗ (інформаційних, психологічних, соціальних, 

культурно-виховних, підтримання військової дисципліни, організації дозвілля та 

задоволення релігійних потреб особового складу). На всіх рівнях управління ці 

структури були репрезентовані заступниками командирів, які безпосередньо 

виконували увесь обсяг завдань морально-психологічного забезпечення. При цьому 

від військової частини і вище ці заступники мали відповідний апарат (відділення, 

відділи, управління), який включав фахівців з відповідних напрямів діяльності 

(інформаційного, психологічного, правовиховного, соціального, культурно-



108 
виховного тощо). Командири усіх рівнів здійснювали лише загальне керівництво 

МПЗ. Для прикладу, у збройних силах РФ починаючи з 1993 р. загальне керівництво 

заходами інформаційного впливу на особовий склад на кораблі (у військовій 

частині) було покладено на командира, а безпосередня організація - на заступника 

командира з виховної роботи. За планування, методичне забезпечення занять, 

комплектування навчальних груп, добір і розстановку їх керівників, а також за 

створення навчально-матеріальної бази для проведення занять ніс відповідальність 

офіцер із суспільно-державної підготовки та інформування корабля (військової 

частини) [280, с. 1-5]. Зазначені вище особливості були характерними для партійно-

політичних органів збройних сил СРСР. 

Відмінним від західної моделі був і порядок здійснення інформаційного 

впливу на особовий склад, що поєднував у собі комплекс інформаційних заходів 

(заняття, інформування, заходи культурно-виховної роботи, інформаційний вплив 

через військові засоби масової інформації, наочну агітацію). Значна увага 

приділялася індивідуальному інформаційному впливу командирів на своїх підлеглих 

у вигляді індивідуально-виховної роботи. Зокрема у збройних силах РФ 

інформаційно-виховна робота включала в себе заняття з суспільно-державної 

підготовки; інформування; прослуховування і перегляд інформаційних 

телерадіопрограм, відео та аудіоматеріалів; тематичні вечори та збори особового 

складу; звернення командирів до особового складу; обмін досвідом учасників 

бойових дій; індивідуально-виховну роботу [277, с. 68-70]. Аналогічним був 

порядок організації інформаційного впливу на особовий склад у збройних силах 

Республіки Білорусь [281-285]. Описаний порядок був характерним для збройних 

сил СРСР. Слід зазначити, що такий перелік заходів інформаційного впливу 

здійснювався в умовах мирного часу. Під час бойових дій, навчань, походів кораблів 

перелік заходів значно зменшувався [277, с. 68-70]. Тобто в організації 

інформаційного впливу на особовий склад збройних сил держав зі східною моделлю 

доцільно виділити дві підсистеми - підготовки до застосування і застосування сил 

(військ), кожна з яких мала свій перелік заходів. На нашу думку, такий порядок 
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здійснення інформаційного впливу на особовий склад був менш адаптованим до 

умов бойових дій. 

Суттєвою особливістю держав зі східною моделлю була модель задоволення 

релігійних потреб військовослужбовців, яку вітчизняні фахівці назвали світською 

(додаток Ж). Вона орієнтувалася на збройні сили, що комплектувалися за призовом, 

і була характерною для Білорусі [286] та до певного часу РФ [287]. Зокрема, до 2009 

р. у російському ВМФ священників запрошували на кораблі та у військові частини 

за необхідності, лише на великих кораблях під час походів розгортали похідні 

церкви [10, с. 584-585]. Тільки для Ірану була характерною де в чому схожа на 

американську, однак побудована на моноконфесійній основі ісламська модель [134, 

с. 16-19; 288, с. 500]. 

Дослідження інформаційного впливу на особовий склад збройних сил держав 

зі східною моделлю дозволило визначити основні тенденції його розвитку [41, с. 92¬ 

111]. Вони в більшій мірі відображали розвиток інформаційного впливу у збройних 

силах РФ та Республіки Білорусь, оскільки були спричинені геополітичними та 

суспільно-політичними змінами внаслідок розпаду СРСР, погіршенням соціально-

економічних умов, зміною ставлення населення до військової служби та зниження її 

престижу. Зокрема після ліквідації партійно-політичних органів у збройних силах 

СРСР та руйнування системи ідеологічної роботи спостерігалося значне зниження 

стану військової дисципліни, що, на думку військових фахівців РФ і Білорусі, 

спричинило «девальвацію духовних цінностей суспільства загалом та особистості 

зокрема» [281; 289]. 

Перша тенденція полягала у посиленні використання інформаційного впливу 

на особовий склад як компенсуючого фактору незадовільного матеріального 

забезпечення та соціального захисту. Так, упродовж тривалого часу внаслідок 

економічного занепаду, в РФ та Білорусі не могли забезпечити задекларовані 

соціальні стандарти для військовослужбовців та мотивувати їх на сумлінне 

виконання обов'язків військової служби [282; 290]. Відтак, здійснювався 

наполегливий пошук нематеріальних форм і способів впливу на свідомість 

військовослужбовців, які мали компенсувати недостатній рівень забезпечення. У 
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той же час для Китаю була актуальною організація дозвілля військовослужбовців і 

членів їх сімей (особливо у віддалених гарнізонах), тому інформаційний вплив та 

організація дозвілля поєднувалися з торгівельно-побутовим обслуговуванням 

шляхом створення у гарнізонах торгівельно-дозвільних центрів для сімейного 

відпочинку [291]. 

Посилення використання інформаційного впливу на особовий склад і 

зосередження зусиль структур морально-психологічного забезпечення на 

підтриманні військової дисципліни окреслило другу тенденцію. Оскільки 

деструктивні процеси розпаду СРСР проявилися у збільшенні кількості 

правопорушень [281], то у збройних силах РФ значна увага в організації 

інформаційного впливу зосереджувалася на правовиховній роботі. Комплекс заходів 

інформаційного впливу включав у себе щотижневе правове інформування та 

проведення єдиних днів правовиховної роботи [277, с. 68-70; 292]. У той же час 

керівництву збройних сил Республіки Білорусь вдалося створити досить ефективну 

та дієву систему виховного впливу на військовослужбовців [275, с. 61-62; 281]. Для 

збройних сил Китайської Народної Республіки з початком економічних реформ і 

впливом «західного способу життя» характерними були нестатутні взаємовідносини 

та корупція, що зумовило спрямування інформаційного впливу на їх подолання 

[293-294]. 

Третя тенденція полягала у посиленні реформування структур, на які 

покладалися завдання здійснення інформаційного впливу на особовий склад, та 

оновленні нормативно-правової бази, яка регулювала діяльність цих структур. 

Зокрема, такі зміни досить часто відбувалися у збройних силах РФ (в 1995 р. 

структури було перейменовано в органи виховної роботи, у 2016 р. - в органи по 

роботі з особовим складом, у 2018 р. - у воєнно-політичні органи; а в 1995, 2004, 

2005, 2016 і 2018 роках було оновлено нормативно-правову базу їх діяльності) [277, 

с. 68-70; 290; 292; 295-297]. Аналогічні процеси відбувалися у збройних силах 

Республіки Білорусь (улітку 1992 р. органи по роботі з особовим складом було 

перейменовано в органи виховної роботи, в 2003 р. - в органи морально-

психологічного забезпечення, у 2004 р. - в органи ідеологічної роботи) [281-283]. 
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При цьому організація та обсяг покладених на ці структури завдань практично не 

змінювалися. 

Четверта тенденція проявилася в розвитку у збройних силах окремих держав зі 

східною моделлю нового напряму діяльності - задоволення релігійних потреб 

особового складу, спочатку у вигляді світської моделі, а в подальшому - у 

поступовому переході до американської моделі. Зазначене було характерним для 

збройних сил РФ (у тому числі ВМФ) [10, с. 584-585; 299-301]. 

З розвитком інформаційних технологій, зокрема у використанні мережі 

Інтернет в інтересах інформаційного впливу на особовий склад була пов'язана п'ята 

тенденція [10, с. 584; 285; 294; 302]. 

Шостою тенденцією стало формування в РФ та Білорусі пострадянської 

державної ідеології, положення якої застосовувалися в організації інформаційного 

впливу на особовий склад. Так, на думку російських фахівців, поряд з іншими 

чинниками формування морально-психологічного стану військ (мораль, віра, право, 

громадська думка), державна ідеологія мала відігравати узагальнюючу роль у 

згуртуванні та духовній мобілізації особового складу на виконання бойових завдань. 

Нова російська державна ідеологія (ідеологія «русского мира»), яка сформувалася у 

середині 2000-х років, опиралася на православ'я, державні інтереси, військово-

патріотичні традиції, національну психологію і культуру, історичний досвід 

збройних сил Росії і слугувала державно-патріотичною доктриною нової системи 

виховання військовослужбовців [277, с. 14-15; 303-304]. 

Особливістю східної моделі можна вважати збереження успадкованої від 

збройних сил СРСР недостатньої підготовленості командирів (начальників) до 

проведення заходів інформаційного впливу на особовий склад [4, с. 48; 8, с. 120]. 

Обсяг гуманітарних дисциплін, які викладалися майбутнім офіцерам у ВВНЗ, був 

меншим, ніж у навчальних закладах збройних сил держав із західною моделлю [10, 

с. 217]. На нашу думку, цей негативний аспект упродовж досліджуваного періоду 

компенсувався наявністю притаманних східній моделі структур, на які покладалися 

завдання організації інформаційного впливу, та інституту «заступників командирів з 

виховання підлеглих». 
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Також у досліджуваний період у збройних силах РФ мала місце проблема 

комплектування сил (військ) фахівцями структур виховної роботи тактичного рівня. 

Зокрема, після розформування в 1995 р. КВВМУ (колишнього КВВМПУ), 

керівництву збройних сил РФ довгий час не вдавалося організувати підготовку 

фахівців структур виховної роботи тактичної ланки для флоту. Лише у 2001 р. було 

розпочато підготовку офіцерів для органів виховної роботи ВМФ [10, с. 217]. 

Дослідження процесу розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. вказує 

на те, що крім активного використання радянського досвіду, у практику ІПЗ 

впроваджувався досвід інших держав як зі східною, так і західною моделлю. 

Зокрема у період 1992-1993 рр. відзначаємо намагання військового керівництва 

України створити відмінну від радянської систему ІПЗ. У період 1994-2006 рр. 

відбулося: повернення до притаманної східній моделі організації структур ІПЗ, 

нормативне визначення ІПЗ складовою виховної роботи (підсистема підготовки до 

застосування) та морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення 

операцій (бойових дій) (підсистема застосування військ (сил)). У 2006-2012 рр. у 

ВМС ЗС України було здійснено спробу перейти на притаманну західній моделі 

організацію структур ІПЗ та адаптувати систему ІПЗ для забезпечення 

інформаційних потреб військовослужбовців служби за контрактом. Період 2013¬ 

2014 рр. відзначився поступовим поверненням структур ІПЗ ВМС ЗС України до 

організації, притаманної східній моделі, а також впровадженням білоруського 

досвіду організації ідеологічної роботи [305]. Також відзначаємо намагання РФ 

поширювати власний досвід організації інформаційного впливу на особовий склад 

задля його впровадження у державах-членах СНД (в т.ч. Україні) [306]. 

Порівняння організації ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. з організацією 

інформаційного впливу на особовий склад у збройних силах інших держав свідчить 

про те, що за основними ознаками (місце ІПЗ у системі всебічного забезпечення та 

порядок його здійснення; організація структур ІПЗ, особливості організації 

задоволення релігійних потреб особового складу), ІПЗ у ВМС ЗС України було 

здебільшого відображенням східної моделі. Процес становлення та розвитку ІПЗ у 

ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. був багато в чому схожим з аналогічними 
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процесами у збройних силах РФ та Республіки Білорусь. Разом із тим, мали місце 

спроби перейти до схожої на західну моделі інформаційного впливу на особовий 

склад. Тому вважаємо, що ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. являло собою 

перехідну від східної до західної модель організації інформаційного впливу на 

особовий склад. Опираючись на власні дослідження розвитку ІПЗ у ВМС ЗС 

України у період 2014-2018 рр., вважаємо, що процес переходу до західної моделі 

наразі триває [41, с. 46-54; 307-314]. 

Також відзначаємо стійку повторювану залежність обраної у тій чи іншій 

державі моделі організації інформаційного впливу на військовослужбовців від 

політичного режиму, форми державного правління та зовнішньополітичних 

пріоритетів. Зокрема на пострадянському просторі на кінець 2013 р. демократичні 

режими у формі парламентських республік стали реальністю у державах Балтії, 

перехідні режими (в переважній більшості напівавторитарні у формі президентських 

республік) склалися у Грузії, Азербайджані, Вірменії, Молдові й Україні, режими з 

чіткими ознаками авторитаризму - у Білорусі, Росії, Казахстані [62, с. 88-89; 315, с. 

44]. При цьому держави з демократичним режимом у формі парламентських 

республік обирали євроатлантичне середовище міжнародної безпеки, а республіки з 

президентською формою державного правління підтримували російські воєнно-

політичні проєкти [7, с. 224; 315, с. 10]. Це накладало свій відбиток на вибір моделі 

організації інформаційного впливу на особовий склад, окреслило залежність цієї 

моделі від політичного режиму та форми державного правління. У державах з 

демократичним режимом (держави Балтії, Грузія) було обрано західну модель, тоді 

як східна модель була притаманна державам з авторитарними режимами (РФ, 

Республіка Білорусь) [41, с. 112-116]. Підтвердженням залежності моделі організації 

інформаційного впливу на особовий склад від політичного режиму є дослідження 

організації цієї діяльності у збройних силах мусульманських держав - Ірану та 

Туреччини [208-210; 288, с. 11-12, 378-381, 499-500]. 

Слід зазначити, що впродовж 1992-2014 рр. наша держава та українське 

суспільство перебували в умовах перманентної посткомуністичної трансформації. 

Політичний режим в Україні хоча й зазнав певних змін, однак і досі залишається 
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посттоталітарним (змішаним) - перехідним від тоталітарного до демократичного 

[316]. Періодична зміна парламентсько-президентської та президентсько-

парламентської різновидностей форми державного правління в Україні 

опосередковано впливали на розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України, зокрема у періоди 

функціонування парламентсько-президентської форми відзначаємо намагання 

наблизити ІПЗ у ВМС ЗС України до західної моделі [317]. Також до спроб 

наблизити ІПЗ у ВМС ЗС України до західної моделі в окремі періоди призвела 

орієнтація України на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур. І 

навпаки, періоди співпраці України з РФ характеризувалися поверненням ІПЗ у 

ВМС ЗС України до східної моделі [317]. Це також підтверджує перехідний від 

східної до західної моделі характер розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. 

Досвід організації інформаційного впливу на особовий склад у збройних силах 

інших держав доволі активно вивчався фахівцями ЗС України. Вивчення іноземного 

досвіду здійснювалося переважно фахівцями ВВНЗ, відображалося в окремих 

публікаціях і (в більшій мірі) навчальній літературі для підготовки фахівців за 

відповідним напрямом [132; 134; 171; 182, с. 95-137; 284; 289; 318, с. 87-154; 319¬ 

320; 321-322; 323, с. 23-36; 324, с. 143-152; 325, с. 36-51; 326, с. 334-355; 327, с. 

37-46; 328]. Варто зазначити, що в навчальній літературі відображався досвід інших 

держав, узагальнений переважно російськими військовими фахівцями ще на початку 

2000-х років, або який опирався на російську джерельну базу. 

Впровадження іноземного досвіду у практику ІПЗ у ВМС ЗС України 

відбувалося в контексті змін в інформаційно-пропагандистському забезпеченні в 

усіх Збройних Силах України, з періодичним чергуванням досвіду держав із 

західною та східною моделями. При цьому вітчизняні вчені (зокрема А. Кобзар та В. 

Осьодло) відзначають намагання ширше використовувати досвід саме західних 

держав [5, с. 81-82, 84]. 

Також відзначаємо доволі незначну кількість джерел, які вказують на 

вивчення іноземного досвіду власне фахівцями ВМС ЗС України [329-330]. Однак 

мали місце випадки, коли іноземний досвід знаходив відображення у нормативно-

правових актах виключно ВМС ЗС України - на відміну від інших видів ЗС України, 
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лише у ВМС духовна підтримка (задоволення релігійних потреб особового складу) 

визначалася частиною системи всебічного забезпечення бойових дій [331; 332, с. 

202]. 

2.3. Інформаційні та психологічні операції інших держав проти України у 

районах базування та дислокації Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України у 1992-2014 роках 

Однією з особливостей розвитку людства на сучасному етапі є широке 

використання в усіх сферах життя інформації та інформаційних технологій. Не стала 

винятком і збройна боротьба. Форми і способи збройної боротьби з широким 

використанням інформації та інформаційних технологій дістали назву 

інформаційної боротьби. Наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. застосування вказаних 

форм і способів у збройних конфліктах поступово змінило характер збройної 

боротьби - «летальний» характер війни перетворився у менш безкровне збройне 

протистояння із застосуванням інформаційних систем - інформаційну боротьбу. 

Інформаційний простір став п'ятим (поряд із землею, водою, повітряним і 

космічним простором) виміром ведення бойових дій, а інформаційна перевага 

(домінування) над противником стала вирішальним чинником досягнення перемоги 

в сучасній війні [89; 94-95; 105, с. 112; 250-251; 254; 333, с. 23; 80, с. 125; 335-338]. 

Окреслилися дві сфери застосування «інформаційної зброї» - інформаційно-

технічна (об'єктом впливу є системи управління військами та зброєю, розвідки, 

зв'язку, захисту інформації, а також радіоелектронні засоби противника) та 

інформаційно-психологічна (об'єктом впливу є особовий склад збройних сил та 

населення держави противника) [339-340]. При цьому останнім часом у якості 

об'єкту інформаційного впливу на перше місце виходить людина, її свідомість і 

поведінка. Відтак, у ХХІ ст. головною метою інформаційної боротьби стала зміна 

мислення особового складу збройних сил і населення держави противника (чи 

певних груп населення і категорій військовослужбовців) [341, с. 402]. 
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Разом із тим, новим явищем у збройній боротьбі стали гібридні війни -

збройні конфлікти з максимальним використанням конфліктного потенціалу 

населення держави противника, які проводяться з метою спонукання громадян до 

зради власної держави та підтримки дій агресора [342, с. 26-40]. Вітчизняні вчені 

зазначають, що Україна також стала ареною інформаційної боротьби. На думку Г. 

Почепцова, боротьбу за інформаційний простір нашої держави різними способами 

ведуть РФ і західні держави [341, с. 482]. При цьому саме регіони України, в яких 

базувалися (дислокувалися) Військово-Морські Сили, стали своєрідним полігоном 

для апробування усього спектру засобів гібридної війни [342, с. 26-40; 343, с. 171]. 

Відтак, інформаційну боротьбу доцільно розглядати вагомим чинником впливу на 

предмет дослідження. 

Розглядаючи теоретичні основи інформаційної боротьби на сучасному етапі, 

слід відзначити відсутність одностайного тлумачення її сутності серед вітчизняних 

науковців [105; 334, с. 125; 335; 341, с. 366, 403; 342, с. 6-14; 344, с.14; 345, с. 4-5; 

346, с. 268; 347, с.18-19; 348; 349, с. 5-6; 350, с. 6-7, 39, 48; 351, с. 28-29, 75; 352, с. 

56-60, 406; 353, с. 45-49; 354-355; 356, с. 4-7; 357-359; 360, с. 4; 361, с. 7; 362, с. 17¬ 

19; 363-367]. На нашу думку, узагальнюючи погляди вітчизняних фахівців свідчить, 

що змістом інформаційної боротьби є здійснення інформаційно-психологічного 

впливу на визначені об'єкти, а також інших дій, які сприяють здійсненню цього 

впливу. Погоджуючись із поглядами В. Муляви, можна стверджувати, що 

інформаційно-психологічний вплив - це комплекс спеціально спланованих та 

підготовлених дій, акцій, операцій (заходів, форм і методів) впливу на цивільну та 

військову інформаційну інфраструктуру, морально-психологічний стан особового 

складу військ (сил) та населення противника для досягнення воєнних, політичних, 

економічних і психологічних цілей. Передусім - це вплив на індивіда інформаційно-

психологічними або іншими засобами, який трансформує психіку, змінює погляди, 

думки, відносини, цінності [368, с. 12]. 

Крім інформаційно-психологічного впливу, складовими інформаційної 

боротьби, на думку вітчизняних вчених, є демонстрація військової сили; організація 

несанкціонованих мітингів і демонстрацій, акцій громадянської непокори цивільним 



117 
населенням; розробка та реалізація спеціальних програм у сфері освіти, культури, 

економіки, міжнародного співробітництва, у військовій сфері [356, с. 4-7]. Зокрема 

Г. Почепцов напрямами інформаційної війни визначає діяльність щодо порушення 

управління військами противника, психологічну війну, економічну війну, війну у 

кіберпросторі. Формою ведення інформаційної війни вчений вважає спеціальні 

операції, спрямовані на підрив національного духу, довіри до керівного складу, 

деморалізацію особового складу конкретних військових частин чи підрозділів, а 

також культурні конфлікти [341, с. 403]. Сутність зазначених операцій більш точно 

розкрив В. Мулява, який визначав інформаційно-психологічну операцію як 

сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданнями, місцем і часом 

інформаційно-психологічних акцій та дій щодо впливу на морально-психологічний 

стан воєнно-політичного керівництва, особового складу військ і населення 

противника, щодо вогневого ураження (знищення) об'єктів інформаційної 

інфраструктури, радіоелектронного придушення його телекомунікаційних систем, а 

також протидії інформаційно-психологічному впливу на власні сили та засоби, які 

проводять одночасно і послідовно за єдиним задумом і планом для вирішення 

визначених завдань в установлений період часу [368, с. 15-16]. 

Схожі погляди висловлюють і російські науковці. Зокрема А. Манойло вказує, 

що «таємні інформаційно-психологічні операції» однієї держави проти іншої є 

основною формою «інформаційно-психологічної війни». Ці операції охоплюють 

широкий спектр інформаційних, а також політичних, дипломатичних, економічних, 

правових, воєнних засобів впливу на противника. Науковець вказує, що державна 

система інформаційного протиборства РФ має включати в себе розробку стратегій 

проведення таємних інформаційно-психологічних операцій, в тому числі й у мирний 

час [70, с. 5-47; 369-371]. С. Макаренко вказує, що елементами таких операцій є 

інформаційно-психологічний вплив та інші дії (демонстративні дії, радіоелектронна 

боротьба, фізичне знищення елементів інформаційної інфраструктури противника) 

[372-373]. 

Сучасна українська довідкова література тлумачить визначення 

«інформаційно-психологічна операція» як головну складову інформаційної та 
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психологічної війни. Ці операції включають політичні, воєнні, економічні, 

дипломатичні та безпосередньо інформаційно-психологічні заходи, спрямовані на 

конкретні групи населення та військ противника з метою створення у них чужих 

ідеологічних і соціальних установок, формування хибних стереотипів поведінки, 

трансформації у необхідному напрямі їхніх настроїв, почуттів, волі, схилення 

військовослужбовців до відмови від бойових дій, зрадництва, здачі в полон або 

дезертирства [374, с. 216, 225; 375, с. 22-25, 66, 181; 376, с. 369-371; 377]. 

Також зазначаємо, що інформаційно-психологічні операції у науковій та 

довідковій літературі розглядаються не тільки складовою інформаційної боротьби, а 

й елементом більш ширших за масштабом понять [374, с. 216, 225; 375, с. 22-25, 66, 

181; 376, с. 369-371; 377]. Зокрема ці операції відносять до складових політики 

«м'якої сили» та «стратегічних комунікацій». На думку вчених, інформаційно-

психологічні операції являлися складовими цивілізаційного конфлікту між Росією і 

Заходом та російської експансії на пострадянському просторі, елементом гібридної 

війни проти сусідніх держав, інструментом просування ідеології «русского мира» та 

стратегії ліквідації української державності [378, с. 6-57; 379-380]. Зокрема аналіз 

праць вітчизняних і зарубіжних науковців дає підстави стверджувати, що 

інформаційно-психологічні операції являються основною складовою гібридної 

війни, з якою після агресії РФ проти України та окупації нею АР Крим пов'язують 

саме російсько-українські відносини [342, с. 26-40; 363; 366; 381, с. 16-18, 53-58; 

382, с. 20-31; 383-389]. 

У нормативно-правових актах та практиці діяльності як ЗС України, так і 

збройних сил інших держав, замість інформаційно-психологічних операцій 

застосовуються терміни «інформаційні операції» та «психологічні операції». 

Зокрема ці терміни відображені у чинних з 1992 р. по теперішній час документах 

армії і флоту США. Відповідно до поглядів військових фахівців США, інформаційні 

операції являють собою операції прямої або опосередкованої підтримки дій 

збройних сил США. Вони проводяться з метою впливу на процеси отримання 

інформації й інформаційні системи противника, процеси прийняття рішень 

керівництвом, свідомість і психіку його особового складу, і покликані сприяти 
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застосуванню збройних сил США. Інформаційні операції проводяться на 

стратегічному, оперативному і тактичному рівнях, охоплюють вплив на противника 

за допомогою інформації й інші дії (політичні, економічні, воєнні), та включають в 

себе психологічні операції, радіоелектронну боротьбу, операції у комп'ютерних 

мережах, військовий обман та охорону власних інформаційних систем. Завданням 

психологічних операцій як складової інформаційних операцій є зниження 

морального духу військ і населення противника, створення серед них протиріч і 

невдоволення. Також у документах збройних сил США застосовується поняття 

«військові інформаційні операції з підтримки» (Military information support 

operations, MISO), що позначає інформаційні операції стосовно союзників і 

нейтральних партнерів під час вирішення широкого кола завдань, таких як 

стабілізаційні операції у районах ведення бойових дій, миротворчі й антипіратські 

операції, операції з надання гуманітарної допомоги, заходи міжнародного 

співробітництва у сфері безпеки тощо [250-251; 390-396]. Аналогічні погляди 

містяться й у документах збройних сил Великобританії [397]. Чинні нині 

нормативно-правові акти ЗС України наразі не різняться у визначеннях від 

перерахованих вище [398-399]. Тому вважаємо за доцільне використовувати 

закладену у них термінологію. 

На думку О. Власюка та Г. Пєвцова, у досліджуваний період США, РФ, 

Румунія та Туреччина проводили інформаційні та психологічні операції проти 

України [334, с. 109-110, 177-178; 342, с. 201-209]. 

Дії США стосовно ВМС ЗС України доцільно охарактеризувати як військові 

інформаційні операції з підтримки (MISO). Вони були спрямовані на поглиблення 

співпраці ВМС ЗС України із флотами держав-членів НАТО, сприяння 

впровадженню процесів прийняття рішень під час спільних операцій, обмін 

керівними документами, залучення до участі в міжнародних миротворчих і 

антипіратських операцій із застосуванням ВМС ЗС України, створення сприятливих 

умов для інтеграції ВМС ЗС України в структуру НАТО. Такі дії проводилися у 

рамках міжнародних домовленостей України та сприяли подальшому розвитку ВМС 

ЗС України [400, с. 327]. Підсумком співпраці України з НАТО стало врегулювання 
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проблемних питань із сусідніми державами (зокрема спірних територіальних питань 

із Румунією), проведення заходів бойової підготовки в умовах обмеженого 

фінансування, ознайомлення з іноземними технологіями та теорією застосування 

сил (військ), зміцнення дружніх відносин із військовослужбовцями колись ворожих 

держав, вивчення досвіду організації інформаційного впливу на особовий склад 

[329-331; 332, с. 202; 401]. 

Дії Румунії (у тому числі в інформаційному просторі України) вітчизняні 

фахівці визначали однією із загроз національній безпеці нашої держави [334, с. 109¬ 

110; 342, с. 201-209]. Попри конфліктогенність українсько-румунських відносин у 

1992-2014 рр., в історичних джерелах знаходимо лише поодинокі відомості про 

здійснення інформаційно-психологічного впливу безпосередньо на 

військовослужбовців ВМС ЗС України. Зокрема, за інформацією Соціально-

психологічної служби ЗС України, у 1992-1993 рр. мало місце поширення 

матеріалів антиукраїнської спрямованості деякими румунськими ЗМІ щодо 

посилення антирумунського екстремізму у ЗС України та близько 30 випадків 

загибелі військовослужбовців румунської національності. За інформацією 

вітчизняних фахівців, один випадок загибелі військовослужбовця румунської 

національності дійсно мав місце в одній з військових частин ЧФ унаслідок 

необережного поводження зі зброєю [402]. Також мали місце відкриті недружні дії 

румунської сторони щодо порушення судноплавства на р. Дунай, які не носили 

систематичного характеру, однак потенційно могли призвести до застосування ВМС 

ЗС України (зокрема, у 2004 р. румунський прикордонний катер перешкодив 

проходу українського пасажирського лайнера «Волга») [403]. Інформаційний вплив 

Румунії спрямовувався передусім на дискредитацію України на міжнародній арені 

як держави, що порушує права національних меншин [334, с. 109-110; 342, с. 201 -

209]. Метою інформаційно-психологічного впливу Румунії було вирішення на свою 

користь виключно територіальних питань з метою отримання доступу до 

енергоресурсів Чорного моря, забезпечення домінуючого положення у гирлі Дунаю, 

а також «румунізація» окремих районів Одеської області та поступове створення 

суспільно-політичних і етнонаціональних передумов для висування Україні 
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територіальних претензій [403-408]. Об'єктами інформаційно-психологічного 

впливу з боку Румунії було румунське та молдавське населення Одеської області. 

Потенційною загрозою безпосередньо для ВМС ЗС України було те, що ця 

діяльність здійснювалася в одному з районів їхньої дислокації, а також наявність у 

збройних силах Румунії підрозділів інформаційно-психологічних операцій [409]. 

Діяльність Туреччини проявлялася у здійсненні гуманітарного, релігійного та 

культурно-інформаційного впливу на райони базування та дислокації ВМС ЗС 

України. Основною цільовою аудиторією впливу стало мусульманське населення 

південних регіонів України (кримські татари в АР Крим, гагаузи в окремих районах 

Одеської обл.). У досліджуваний період Туреччина стала головним 

зовнішньополітичним союзником кримськотатарських політичних сил в Україні, 

здійснювала фінансування культурних, релігійних і соціальних проєктів кримських 

татар і надавала підтримку розвитку кримськотатарських ЗМІ. Також відзначаємо 

доволі активне співробітництво Туреччини й України на міжнародній арені, що 

відзначалося взаємною підтримкою у міжнародних організаціях. Разом із тим не 

виключаємо, що потенційною метою інформаційно-психологічного впливу 

Туреччини у районах базування та дислокації ВМС ЗС України, насамперед на 

території АР Крим, могло стати створення передумов для їх подальшого 

приєднання, про що зокрема свідчать погляди певної частини населення Криму (за 

результатами соціологічних досліджень 2008-2010 рр. серед жителів Криму 4,3% 

бажали бачити півострів самостійною кримськотатарською державою, а 0,5% -

частиною Туреччини) [334, с. 169-174; 410-419]. 

Після анексії Криму Російською Федерацією США, Румунія та Туреччина 

висловлюють підтримку територіальної цілісності України. Цей факт у поєднанні з 

аналізом наукової літератури дозволяє зробити висновок, що визначальний і 

деструктивний характер на розвиток України здійснювали інформаційні та 

психологічні операції саме з боку РФ [341, с. 403; 342, с. 26-40; 344, с. 35-36, 41; 

349, с. 7; 352, с. 482; 361, с. 212, 326; 363; 420, с. 188; 421; 422, с. 8]. І хоча окремі 

аспекти цих операцій (проведення інформаційно-психологічних заходів із 

дестабілізації суспільно-політичної обстановки, міжетнічних і міжконфесійних 
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відносин в Україні або її окремих регіонах і місцях компактного проживання 

національних меншин; втручання у внутрішні справи України з боку інших держав 

задля захисту історичних, релігійних, культурних цінностей, порушень прав і свобод 

людини в Україні; активізація розвідувальної діяльності спеціальних служб інших 

держав, а також іноземних організацій проти України; протиправна діяльність 

релігійних, сепаратистських і терористичних організацій та рухів; дії підрозділів 

збройних сил інших держав, які тимчасово перебувають на території України, 

спрямовані на порушення умов їхнього перебування в Україні) у досліджуваний 

період розглядалися керівництвом України як загрози національній безпеці [423¬ 

424], однак визнання проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти 

України на державному рівні відбулося лише у 2015 році [425-426]. 

Вітчизняні фахівці різняться у поглядах щодо термінів початку проведення 

інформаційних і психологічних операцій РФ проти України. Одні вказують на 

інформаційні загрози Україні з боку сусідніх держав (в т.ч. РФ) у 1992-2014 рр., або 

констатують здійснення тривалого інформаційно-психологічного впливу з боку РФ 

на населення АР Крим та особовий склад ВМС ЗС України до початку окупації 

півострова у 2014 р. [334, с. 109-119; 342, с. 26-40; 345, с. 115-116; 422, с. 8; 427, с. 

33; 428-430]. Інші вказують на конкретний час початку інформаційних і 

психологічних операцій. Зокрема, О. Гапеєва констатує, що пропагандистські дії РФ 

в інформаційному просторі України здійснювалися з перших років проголошення 

незалежності [431-432]. На тривалий час підготовки РФ до «смислової» війни з 

Україною (щонайменше з 2003 р.) вказує Є. Магда [346, с. 40-41]. Деякі науковці 

вказують, що перші ознаки проведення інформаційних і психологічних операцій з 

боку РФ почали з'являтися після парламентських виборів 2006 р. На офіційному 

рівні занепокоєння незадовільним станом справ в інформаційній сфері було 

висловлене 30 травня 2008 р. під час засідання колегії Держкомтелерадіо у ході 

розгляду питання «Про стан інформаційного простору Автономної Республіки 

Крим», де було зроблено висновок, що «територія півострова перебуває під 

потужним інформаційним впливом сусідніх країн», і що «на території автономії 

проводяться інформаційно-психологічні кампанії, які дезінформують суспільство, 
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несуть загрозу територіальній єдності країни, стоять на заваді проведенню 

державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції» [349, с. 5¬ 

7]. П. Гай-Нижник підкреслює, що РФ готувалася до конфлікту з Україною 

щонайменше сім років - від часу промови В. Путіна у лютому 2007 р. на 

конференції з безпеки у Мюнхені. Науковець зазначає, що російській агресії 

передувала «активна пропагандистська кампанія, диверсійна й агентурна 

діяльність», яка здійснювалася спецслужбами РФ. Головним завданням агентів 

Кремля була деморалізація особового складу ЗС України та спонукання до відмови 

від озброєного спротиву агресору. Одним із головних об'єктів ідеологічного впливу 

став особовий склад ВМС ЗС України [347, с. 8; 361, с. 338]. На думку В. Горбуліна, 

РФ впродовж 1997-2014 рр. фактично застосовувала до України «м'яку силу», 

поступово втягуючи її у сферу свого впливу, а період 2006-2007 рр. можна умовно 

вважати початком «війни смислів/сенсів» РФ проти України. Реальним же початком 

«гібридної інформаційної агресії» науковець вважає 2007-2008 рр. [366; 382, с. 237¬ 

241, 245-248, 255-256, 261-264]. 2008 рік часом початку пропагандистської 

підготовки до агресії проти України вважає також О. Власюк [334, с. 177-178]. 

Висвітлюючи основні етапи гібридної війни РФ проти України, аналітики Центру 

глобалістики «Стратегія XXI» дійшли висновку, що у період 2003-2013 рр. тривала 

підготовча фаза («крипто-війна»), а з 14 серпня 2013 р. до 20 лютого 2014 р. - фаза 

безпосередньої підготовки до агресії («проксі-фаза»), після чого розпочалося 

безпосереднє вторгнення військ РФ у Крим [362, с. 17-18]. Деякі вітчизняні та 

зарубіжні фахівці відзначають, що інформаційну операцію як складову гібридної 

війни РФ проти України було розпочато взимку 2014 р. [363; 365; 433, с. 5; 434; 435, 

с. 5]. 

Натомість, російські науковці не вказують на проведення РФ інформаційних і 

психологічних операцій проти України у 1992-2014 рр., а зосереджують увагу лише 

на спірних питаннях двосторонніх відносин [436-441]. Більше того, у нормативно-

правових актах РФ проведення інформаційних і психологічних операцій іншими 

державами вважається загрозою національній безпеці Росії [442-446], а у працях 

російських науковців вказується на намагання інших держав нанести збитки з 
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використанням засобів інформаційної боротьби самій Російській Федерації, 

фактично зображуючи її як жертву [370; 447-454]. Разом із тим, як зазначають 

вітчизняні фахівці, проблема інформаційної боротьби постійно знаходилася у центрі 

уваги російських науковців, які впродовж досліджуваного періоду розробляли 

теорію інформаційних і психологічних операцій [368, с. 8] та практично 

застосовували її у збройних конфліктах на пострадянському просторі [378, с. 9]. 

Отже, у досліджуваний період РФ проводила інформаційні та психологічні 

операції проти України, які впливали на інформаційну сферу діяльності 

українського суспільства та ЗС України, та торкалися політичної, економічної, 

культурної, історичної, соціальної, релігійної, етнічної сфер [7, с. 448-453, 458-459]. 

Проведенню інформаційних і психологічних операцій РФ проти України сприяли: 

посилення міжцивілізаційного розколу у Чорноморському регіоні; буферне 

геополітичне положення України [7, с. 448-453, 458-459]; геополітична 

невизначеність України, нестабільність, непередбачуваність і часті зміни векторів її 

зовнішньої політики [455, с. 116]; чисельна перевага етнічного російського 

населення (від 30-50% у південних регіонах до 70% в Криму); проблеми 

ідентичності (зокрема функціонування у південних регіонах та в Криму російської, 

слов'янської та радянської ідентичностей), домінування регіональної ідентичності 

над загальнонаціональною, тяжіння значної частини мешканців південно-східних 

регіонів України до російського цивілізаційного простору [7, с. 209; 60; 61, с. 4-7; 

62, с. 90; 456, с. 76]; домінування в інформаційному просторі Півдня України 

російської мови, штучне культивування питання щодо її дискримінації та 

використання мовного чинника у маніпулятивних цілях [7, с. 99; 457, с. 81; 458, с. 9¬ 

10; 459]; переважний вплив у південних регіонах України УПЦ МП, використання 

релігії як роз'єднуючого чинника у міжнаціональних відносинах [7, с. 448-453, 458¬ 

459]; маніпуляція історією, використання РФ певних наративів історичної пам'яті 

для ідеологічного обґрунтування своїх агресивних дій, намагання РФ створити 

єдине бачення спільної з Україною історії та впливати на історичну політику в 

Україні [7, с. 448-453, 458-459; 428; 460; 461]; економічна криза в Україні, постійна 

залежність від поставок російських енергоносіїв і поступки стратегічного характеру 
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перед РФ задля їх збереження; неспроможність у повній мірі забезпечити 

матеріальні потреби та соціально-правовий захист військовослужбовців [7, с. 32-33; 

57, с. 200; 61, с. 72, 103; 459; 462, с. 53, 116-117; 463, с. 40; 464; 465, с. 442-450; 

466]; невизначеність змісту національної ідеї, відсутність в Україні цілеспрямованої 

ідеологічної роботи та політичної освіти, слабкість ідеологічного напряму у 

вихованні військовослужбовців ЗС України [56; 57, с. 196-198, 205; 462, с. 91-92; 

467, с. 34-35, 206]; російська військова присутність на території України (базування 

в Криму ЧФ РФ) та наявність в АР Крим та м. Севастополь значної кількості 

колишніх радянських і російських військовослужбовців [7, с. 209; 62, с.90]. 

У силу історичних, етнонаціональних, культурних і релігійних особливостей, 

основними місцями проведення інформаційних і психологічних операцій РФ проти 

України стали райони базування та дислокації ВМС ЗС України, [7, с. 41 -89; 455, 

с.67; 456, с. 76-77; 459], а вплив «російського» чинника у певній мірі можна вважати 

вирішальним на предмет дослідження [456, с. 97-123]. 

Проведений нами аналіз джерел [468-614] дає підстави стверджувати, що 

метою інформаційних і психологічних операцій РФ проти України у районах 

базування та дислокації ВМС ЗС України були сприяння поверненню України у 

сферу своїх геополітичних інтересів і створення передумов для окупації та анексії 

цих районів. Завданнями інформаційних і психологічних операцій РФ у районах 

базування та дислокації ВМС ЗС України були: збереження та подальша 

пролонгація військової присутності, посилення домінування в інформаційному 

просторі та дестабілізація суспільно-політичної обстановки, підтримка 

проросійських сил з метою зміни політичного статусу АР Крим, зниження 

потенціалу ВМС ЗС України, інформаційно-психологічний вплив на особовий склад 

ВМС ЗС України та місцеве населення, підрив міжнародного авторитету України як 

морської держави. Інформаційні і психологічні операції РФ у районах базування та 

дислокації ВМС ЗС України здійснювалися шляхом пропаганди серед 

військовослужбовців, членів їх сімей та місцевого населення; розпалювання серед 

місцевого населення міжетнічних і релігійних протиріч; організації проросійськими 

силами мітингів та акцій непокори чинній владі; та поєднувалися з економічним 
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тиском на Україну і застосуванням в окремі періоди військ (сил). Більш детально 

спрямованість інформаційних і психологічних операцій РФ проти України у 

районах базування та дислокації ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. та їх вплив на 

предмет дослідження розкрито в додатку И.1. 

Історичними наслідками проведення інформаційних і психологічних операцій 

РФ проти України у 1992-2014 рр. стали тимчасова окупація нею території АР Крим 

і міста Севастополя, дестабілізація суспільно-політичної обстановки у південних 

регіонах України, значне зниження спроможностей ВМС ЗС України щодо оборони 

держави з морського напрямку (переважно через зниження морально-

психологічного стану особового складу та перехід значної його частини на бік 

противника) [425-426; 615]. Події лютого - березня 2014 р. виявили неготовність 

ВМС ЗС України та їхньої системи ІПЗ до нових реалій збройної боротьби [7, с. 

446-447, 743; 594]. Командування ВМС ЗС України змушене було констатувати 

втрату ідеологічної ініціативи на території АР Крим та м. Севастополя у проведені 

суспільно значущих заходів, роботі з органами влади, громадськими організаціями, 

правоохоронними органами; відсутність ресурсів для протидії потужній 

антидержавній пропаганді в умовах переваги противника в інформаційному полі 

[548; 616]. ІПЗ у ВМС ЗС України, являючись частиною державної інформаційної та 

історичної політики, у досліджуваний період не змогло компенсувати усіх недоліків 

і прорахунків цієї політики у районах базування та дислокації ВМС (особливо в АР 

Крим). В умовах фактичної відсутності державної інформаційної політики у районах 

базування та дислокації ВМС ЗС України як вагомого чинника інформаційного 

впливу на особовий склад, ефективність ІПЗ у ВМС ЗС України значно 

знижувалася. Особливо це проявилося на початку збройної агресії РФ у 2014 р. [548; 

594]. 

Значно підвищив ефективність інформаційних і психологічних операцій РФ 

економічний тиск на Україну, фактично ставши потужним чинником впливу на 

предмет дослідження [61, с. 72, 103; 62, с. 115; 463, с. 40; 464; 617, с. 41-42]. 

Економічний тиск РФ на Україну посилював економічну кризу всередині держави, 

що спричинило систематичне недофінансування потреб ЗС України та не дозволило 
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забезпечити належний соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей [57, 

с. 200; 462, с. 79]. Дослідження вітчизняних науковців вказують на те, що 

несприятливі економічні умови здатні руйнувати структуру особистості та 

посилювати ефективність інформаційно-психологічного впливу [618, с. 242-243, 

249]. Тому складна економічна ситуація в Україні негативно впливала на 

боєздатність сил (військ) та морально-психологічний стан особового складу [462, с. 

216]. Саме невирішеність соціальних потреб військовослужбовців ВМС ЗС України 

підштовхнула частину з них перейти на бік противника під час окупації Криму РФ 

[462, с. 53, 116-117]. Неспроможність держави у повній мірі забезпечити 

задекларовані матеріальні та соціальні гарантії породила намагання командування 

компенсувати зниження морально-психологічного стану особового складу 

посиленням інформаційного впливу. Це призвело до використання ІПЗ у ВМС ЗС 

України як компенсуючого фактору недоліків інших видів забезпечення, що було 

грубим порушенням нормативно визначених принципів морально-психологічного 

забезпечення в умовах бойових дій [616; 619]. 

Таким чином, у районах базування та дислокації ВМС ЗС України іншими 

державами проводилися інформаційні та психологічні операції. Найбільший вплив 

на предмет дослідження у 1992-2014 рр. чинила діяльність РФ проти України, яка 

носила ознаки інформаційних і психологічних операцій. Ці операції були головною 

складовою гібридної війни РФ проти України та частиною більш широких за 

масштабами стратегії РФ щодо ліквідації української державності та цивілізаційного 

конфлікту між Росією та Заходом. Основною ареною проведення інформаційних і 

психологічних операцій РФ проти України у 1992-2014 рр. стали райони базування 

та дислокації ВМС ЗС України. Метою зазначених операцій була дестабілізація 

суспільно-політичної обстановки, зниження морально-психологічного стану 

особового складу ВМС ЗС України шляхом здійснення інформаційно-

психологічного впливу та створення сприятливих умов для застосування військ 

(сил) РФ у визначений час. Об'єктами інформаційно-психологічного впливу з боку 

РФ стали особовий склад ВМС ЗС України та місцеве населення. Найбільшої 
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ефективності інформаційних і психологічних операцій РФ вдалося досягнути у 

лютому - березні 2014 р. 

Проведення інформаційних і психологічних операцій у районах базування та 

дислокації ВМС ЗС України було вагомим чинником негативного впливу на 

розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України, 

оскільки у 1992-2014 рр. його основними завданнями були формування та 

підтримання морально-психологічного стану особового складу, недопущення 

(зниження) негативного інформаційно-психологічного впливу противника. 

Зниження МПС особового складу ВМС ЗС України та зрадництво значної його 

частини у 2014 р. вказують на недостатню ефективність ІПЗ у ВМС ЗС України в 

зазначених умовах. Також аналіз проведення інформаційних і психологічних 

операцій РФ проти України дозволяє зробити висновок, що найбільш схожими за 

спрямованістю та характером цих операцій були періоди 1992-1994 рр. і лютий -

березень 2014 р. (додаток И.1). Зокрема у 1992 р. та 2014 р. шляхом дестабілізації 

суспільно-політичної обстановки військово-політичне керівництво РФ намагалося 

створити передумови для анексії АР Крим через проведення референдуму, і таким 

чином вирішити питання своєї військової присутності на півострові. Також у ці 

періоди одночасно зі створенням інформаційного вакууму та здійсненням 

інформаційно-психологічного впливу РФ активно застосовувала проти українських 

ВМС дислоковані на півострові підрозділи морської піхоти. Крім того, схожими 

були 1993 р. та 2008 р., коли всупереч українсько-російським домовленостям без 

урахування позиції української сторони дислоковані в Криму сили ЧФ 

використовувалися у збройних конфліктах з Грузією, що негативно впливало на 

імідж України. Слід відзначити, що керівництво України та командування ВМС ЗС 

України мало враховувало історичні уроки проведення інформаційних і 

психологічних операцій РФ у районах базування та дислокації українських ВМС. 

Відповіддю на інформаційні та психологічні операції РФ мали б стати: повна 

відмова від використання в ІПЗ радянсько-ностальгічного наративу історичної 

памяті; активне формування засобами ІПЗ образу ворога з РФ та 

військовослужбовців ЧФ; нарощування зусиль військових ЗМІ ВМС ЗС України; 
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завчасна підготовка структур ІПЗ у ВМС ЗС України до дій в умовах потужного 

негативного інформаційно-психологічного впливу противника. На противагу цьому 

російським військово-політичним керівництвом під час проведення інформаційних і 

психологічних операцій у лютому - березні 2014 р. у повній мірі було враховано 

досвід та недопрацювання попередніх років. Зокрема враховуючи те, що у період 

1992-1993 рр. однією з причин, яка не дозволила певній частині офіцерського 

складу ЧФ СРСР перейти на службу до ВМС України, була необхідність складати 

присягу на вірність народу України [55, с. 74-76], у березні 2014 р. російське 

військове командування підійшло доволі гнучко до створення сприятливих умов для 

переходу військовослужбовців ВМС ЗС України на свій бік, надавши гарантії 

збереження військових звань і посад, визнавши українські дипломи про закінчення 

ВВНЗ, створивши спрощений режим отримання російського громадянства, а також 

уникнувши такого психологічного бар'єру як складання присяги на вірність Росії. 

2.4. Суспільно-політична обстановка в районах базування та дислокації 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України у 1992-2014 роках 

Одним з основних завдань інформаційних і психологічних операцій РФ проти 

України у 1992-2014 рр. була дестабілізація суспільно-політичної обстановки (далі 

СПО) в районах базування та дислокації ВМС ЗС України з метою створення 

сприятливих умов для застосування військ (сил) РФ. При цьому під сприятливими 

слід розуміти такі умови, які створювали ідеологічне та правове обґрунтування 

застосування збройних сил РФ на території України. 

Виходячи з того, що у досліджуваний період (особливо з 2000 р.) Російська 

Федерація розглядала як воєнні загрози наявність (виникнення) збройних 

конфліктів, міжнаціональної (міжконфесійної) напруженості та діяльність 

міжнародних озброєних радикальних угруповань на території сусідніх держав; 

наближення військової інфраструктури НАТО до своїх кордонів, демонстрацію 

військової сили у ході проведення навчань на території суміжних держав; напади 

(провокації з застосуванням зброї) на військові об'єкти РФ на території інших 
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держав; дискримінацію (утиски) громадян РФ у інших державах, і вважала 

правомірним застосування своїх збройних сил для забезпечення безпеки своїх 

громадян поза межами РФ [444-445; 620]; такі воєнні загрози для РФ, як збройні 

конфлікти та зони міжнаціональної (міжконфесійної) напруженості на території 

сусідніх держав, створювалися або підтримувалися нею штучно з метою збереження 

домінування на пострадянському просторі та військової присутності у державах 

колишнього СРСР [466; 621]; створення суспільно-політичної нестабільності (у 

тому числі дестабілізації обстановки легально діючими політичними силами чи 

створення хаосу шляхом масових протестів громадян) стало одним із основних 

засобів для досягнення воєнно-політичних цілей у сучасних гібридних війнах [385; 

622]; дестабілізація СПО могла слугувати сприятливою умовою для застосування 

збройних сил РФ у районах базування та дислокації ВМС ЗС України. Тому 

оцінювання суспільно-політичної обстановки слід вважати важливим аспектом 

діяльності сил (військ). 

У 1992-2014 рр. завдання оцінювання суспільно-політичної обстановки в 

районах базування та дислокації ВМС ЗС України та роз'яснення її особовому 

складу вирішувало інформаційно-пропагандистське забезпечення. Вказане було 

одним із нормативно визначених завдань ІПЗ, а його виконання - важливою умовою 

успішного виконання силами (військами) завдань за призначенням [623-630]. За 

твердженням вітчизняних науковців, зміст та ефективність ІПЗ обумовлюються 

характером воєнно-політичної обстановки у світі, суспільно-політичної обстановки 

в державі чи певних її регіонах, і настроїв населення в пунктах постійної дислокації 

та районах виконання завдань. СПО та інформованість особового складу про неї 

чинить безпосередній вплив на морально-психологічний стан особового складу [631, 

с. 22]. Також вітчизняні фахівці небезпідставно вважають, що в умовах збройної 

боротьби основне джерело високого морально-психологічного стану особового 

складу знаходиться не всередині збройних сил держави, а в суспільстві, інтереси 

якого вони захищають, що являється своєрідною умовою суспільного розвитку [632, 

с. 183, 222; 633]. Тому вважаємо за доцільне розглядати СПО у районах базування та 
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дислокації ВМС ЗС України як чинник впливу на предмет дослідження, а процес її 

оцінювання - як важливу функцію системи ІПЗ у ВМС ЗС України [58]. 

У досліджуваний період проблемними питаннями були відсутність у ЗС 

України усталеного понятійного апарату [619; 623-630; 634, с. 8-13; 635-637] та 

єдиної методики оцінювання суспільно-політичної обстановки [633; 638, с. 98], 

нормативне визначення яких відбулося лише наприкінці 2014 р. (додаток Б). Через 

це ми скористалися положеннями Інструкції з організації проведення оцінювання 

суспільно-політичної обстановки у Збройних Силах України, затвердженої наказом 

Міністерства оборони України від 10 грудня 2014 року № 875, як найбільш 

наближеної до періоду дослідження. Відповідно до неї СПО визначалася як 

«сукупність соціально-економічних умов, внутрішньополітичних, релігійних, 

історико-культурних, міжнаціональних (міжетнічних) відносин та інших суспільних 

факторів у визначеному регіоні країни в певний період часу» [639]. 

Студіювання СПО у районах базування та дислокації ВМС ЗС України за 

визначеними елементами (відображено в додатку И.2) дозволило визначити її вплив 

на предмет дослідження. Встановлено, що найбільший вплив на розвиток ІПЗ у 

ВМС ЗС України чинили міжнаціональні відносини та демографічна ситуація, 

релігійна і криміногенна обстановка, інформаційний простір та економічна ситуація 

[640-691]. 

Міжнаціональні відносини та демографічна ситуація (зокрема переважання 

етнічних росіян серед населення АР Крим) сприяли здійсненню зовнішнього впливу 

РФ на райони базування та дислокації ВМС ЗС України. Також етнічний склад 

населення відображав вплив національної приналежності на готовність до захисту 

України у разі збройної агресії (у 2014 р. етнічні українці більшою мірою були 

готові до захисту Батьківщини, ніж громадяни України російської національності 

(46% показників проти 21%) [29], а в Криму патріотичні почуття до України 

проявляла майже половина кримських татар [553, с. 224]). Крім того, внаслідок 

зовнішнього впливу РФ з метою дестабілізації СПО, в Криму штучно розв'язувався 

етнічний конфлікт, сутністю якого було створення в особі кримських татар 

локального образу ворога [54, с. 257; 7, с. 93, 338, 530; 457, с. 12-13, 83; 553, с. 238; 
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642, с. 137-139; 657]. Кримські татари у 1992-2014 рр. були найбільш 

проукраїнською національною силою в Криму та третьою за чисельністю етнічною 

групою у ВМС ЗС України (їх частка складала близько 7% особового складу [553, с. 

224; 658-666]). Не дивлячись на це, до представників кримськотатарської 

національності у силах (військах) формувалося доволі упереджене ставлення, що 

було наслідком зовнішнього впливу РФ. В окремі роки структури ІПЗ ВМС ЗС 

України навіть вели облік військовослужбовців кримськотатарської національності 

та подавали ці відомості за підпорядкованістю, чого не робилося стосовно інших 

національностей [667]. Водночас якої-небудь цілеспрямованої інформаційної роботи 

з висвітлення кримськотатарської військової історії, надання кримськими татарами 

допомоги українцям у боротьбі за незалежність не проводилося, або такі заходи 

носили епізодичний характер. Незважаючи на специфіку регіону, в ІПЗ у ВМС ЗС 

України майже не висвітлювалися особливості ісламу. 

Несприятливим чинником у міжнаціональних відносинах було розділення 

населення за мовною ознакою [549, с. 5-7, 107, 168-169, 180, 224; 553, с. 239; 642, с. 

153, 163-165, 389-390]. Мовне питання у досліджуваний період слугувало 

інструментом розколу суспільства на «український захід» і «російські південь і 

схід», та активно використовувалося проросійськими політичними силами для 

впливу на російськомовне населення [359, с. 76; 458, с. 9-10; 642, с. 216, 353]. За 

твердженням А. Савченка (колишнього начальника прес-центру ВМС України), 

вказане сприяло здійсненню негативного інформаційно-психологічного впливу з 

боку РФ, а російське та російськомовне населення стало головною цільовою 

аудиторією проросійських ЗМІ [55, с. 61]. На противагу вказаному, у ВМС ЗС 

України у досліджуваний період здійснювалося активне впровадження державної 

мови. У 1992-2014 рр. на структури ІПЗ ВМС ЗС України покладалося завдання 

впровадження української мови у силах (військах), а роз'яснювальна робота щодо її 

використання проводилася у межах заходів ІПЗ (зокрема у середині 2000-х років 

практикувалося проведення тижнів української мови як додаткових заходів ІПЗ). 

Релігійна обстановка у районах базування та дислокації ВМС ЗС України 

характеризувалася домінуванням УПЦ МП, що дало можливість РФ 
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використовувати її як інструмент ідеологічного впливу на російськомовне 

населення. УПЦ МП стала ключовим компонентом «м'якої сили» й інструментом 

формування спільної «російської» цивілізаційної ідентичності [7, с. 298, 306-307; 

645, с. 25-27; 647; 651, с. 122; 668, с. 191; 669-672]. Маючи найбільшу кількість 

релігійних громад і церковних споруд, УПЦ МП прагнула активно впливати на 

політичне, економічне, культурне, релігійне життя в Україні, що доцільно вважати 

частиною інформаційно-психологічної експансії РФ у районах базування та 

дислокації ВМС ЗС України. Краще матеріальне становище й активна діяльність 

представників УПЦ МП щодо співпраці з військовими частинами ВМС ЗС України, 

невбачання УПЦ МП як деструктивної ідеологічної сили та світська модель 

задоволення релігійних потреб особового складу сприяли наданню переваги 

представникам цієї церкви у питаннях задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців ВМС ЗС України [134, с. 16-19; 668, с. 147, 193; 674, с. 271¬ 

274; 675-676]. Цьому сприяла нечисленність громад УПЦ КП та їх гірше 

матеріальне становище (адже представники УПЦ МП могли матеріально 

забезпечити святкування релігійних свят у військових частинах). Натомість 

заходами ІПЗ практично не висвітлювалися особливості ісламу, що посилювало 

недовіру до кримських татар. Зокрема у 2007 р. в одній з дислокованих у 

Сімферополі військових частин військ берегової оборони (далі ВБО) ВМС ЗС 

України з усієї кількості військовослужбовців, які потребували спілкування з 

представниками релігійних організацій, 38% бажали спілкуватися зі священиками 

УПЦ МП, 3,8% - зі священиками УПЦ КП, 9,5% - з представниками 

мусульманського духовенства [677]. 

Криміногенна обстановка у районах базування та дислокації ВМС ЗС України 

у досліджуваний період характеризувалася зростанням криміналізації населення (в 

першу чергу молодь) внаслідок швидкої зміни моральних цінностей і пріоритетів, 

чому сприяла інформаційно-психологічна експансія з боку РФ [368, с. 15; 530; 533]. 

Вплив криміногенної обстановки негативно відобразився на стані військової 

дисципліни та правопорядку у ЗС України загалом [5, с. 44; 678, с. 3-5] та у ВМС ЗС 

України зокрема [57, с. 200-201; 679, с. 361 -365]. Цьому сприяла система 
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комплектування ВМС ЗС України з урахуванням територіального принципу, яка 

дозволяла залишати для проходження служби 40-60% призовників у межах регіонів 

[680-681]. З власного досвіду проходження служби у ВБО ВМС ЗС України 

зазначаємо, що у 2006-2009 рр. їх комплектування здійснювалося переважно з 

південних і східних областей України - АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, 

Луганської, Одеської, Миколаївської [682-685]. Співставлення цих даних з 

кількісними показниками рівня злочинності у ВБО ВМС ЗС України дозволило 

виявити залежність стану військової дисципліни у ВМС ЗС України від регіонів 

комплектування. Зокрема з 18 облікованих у 2009 р. злочинів 8 було вчинено 

військовослужбовцями, призваними з Криму, 4 - з Дніпропетровської області, 3 - з 

Донецької області, по 1 було вчинено призваними з Київської, Хмельницької та 

Черкаської областей. За І півріччя 2010 р. у ВБО було обліковано 14 злочинів, з них 

7 скоєно військовослужбовцями, призваними з Криму, 2 - з Луганської області, по 1 

було вчинено призваними з Івано-Франківської, Запорізької, Київської, 

Миколаївської і Хмельницької областей. Відзначаємо високий відсоток скоєння 

злочинів призваними з південних і східних регіонів України та відсутність серед 

злочинців представників кримськотатарської національності. Погіршення стану 

військової дисципліни викликало занепокоєння військового керівництва, на довгий 

час зробивши забезпечення військової дисципліни пріоритетним напрямом роботи 

структур ІПЗ ВМС ЗС України. Тому зусилля ІПЗ у більшій мірі спрямовувалися на 

покращення стану військової дисципліни, ніж на ідеологічне та національно-

патріотичне виховання. 

Особливістю криміногенної обстановки в Криму було входження 

організованих злочинних угруповань в органи влади та їх тісний взаємозв'язок з 

проросійськими політичними силами півострова, що в 2014 р. сприяло окупації 

Криму РФ [381, с. 60; 553, с. 124-169, 304]. 

Істотно впливав на настрої особового складу ВМС ЗС України та ефективність 

ІПЗ інформаційний простір районів базування та дислокації ВМС ЗС України. 

Прикладом можуть слугувати результати проведених у 2008-2009 рр. соціологічних 

опитувань військовослужбовців окремої бригади берегової оборони ВМС ЗС 
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України стосовно їх відношення до вступу України в НАТО. Їх результати дещо 

відрізнялися від результатів аналогічних опитувань в масштабах ЗС України, 

зокрема частка противників вступу в НАТО виявилася більшою [687-690]. Якщо 

врахувати райони базування та дислокації ВМС ЗС України та регіони, звідки 

переважно здійснювалося їх комплектування особовим складом, то погляди 

військовослужбовців у цілому відображали настрої населення [7, с. 344; 422 с. 20¬ 

26, 27-39]. При цьому інформацію про євроінтеграційні процеси та перспективи 

вступу України в НАТО 100% офіцерів, 80% військовослужбовців військової 

служби за контрактом і 100% військовослужбовців строкової служби отримували з 

телебачення; 80% офіцерів, 20% військовослужбовців військової служби за 

контрактом і 40% військовослужбовців строкової служби - з радіо; і лише 60% 

офіцерів, 40% військовослужбовців військової служби за контрактом і 40% 

військовослужбовців строкової служби - у процесі військово-професійної діяльності 

(тобто з заходів ІПЗ) [7, с. 344; 422 с. 20-26, 28; 687-690]. Вказане має 

безпосередній зв'язок з ефективністю ІПЗ у ВМС ЗС України. Розвиток 

інформаційних технологій у 2005-2008 рр. (доступність мережі Інтернет, розвиток 

послуг мобільного зв'язку, наявність індивідуального доступу до Інтернету через 

мобільні термінали) у поєднанні зі зміною способу комплектування призвели до 

збільшення тривалості знаходження військовослужбовців в інформаційному 

просторі району дислокації й доступності джерел інформації. До 2006 р. 

військовослужбовець строкової служби ВМС ЗС України мав доступ до інформації 

про суспільно-політичні процеси майже виключно із заходів ІПЗ (занять, 

інформувань, перегляду телевізійних новин та кінофільмів, спілкування з родиною 

по телефону) - інформаційне навантаження на військовослужбовця строкової 

служби (у разі проведення усіх визначених заходів) становило близько 9,5 год. на 

тиждень та могло збільшуватися у разі проведення додаткових заходів (днів 

інформування, тематичних декад і тижнів). Для офіцерів обсяг інформаційного 

навантаження був дещо нижчим, однак службове навантаження та виконання ряду 

функцій (виконання обов'язків по контролю за виконанням розпорядку дня у 

військових частинах (підрозділах), несення служби в добовому наряді, проведення 
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службових розслідувань, службові відрядження, приймання та передавання 

озброєння і техніки в умовах постійного реформування) значно обмежували його 

можливості черпати інформацію з інформаційних джерел району дислокації 

(додаток И.3, таблиця И.4). З 2006 р., в умовах проведення експерименту з 

комплектування військовослужбовцями служби за контрактом і переходу у 2013 р. 

виключно на добровільний спосіб комплектування обсяги, інформаційного 

навантаження за рахунок заходів ІПЗ різко зменшилися (таблиця И.4, додаток И.5). 

У поєднанні з майже необмеженим доступом до різних джерел інформації у 

позаслужбовий час, переважанням в інформаційному просторі російського і 

російськомовного інформаційного продукту за відсутності продукту національно-

патріотичного, це впливало на свідомість військовослужбовців і сприяло 

формуванню у них певних світоглядних орієнтацій. Під впливом інформаційного 

простору в офіцерів ВМС ЗС України формувалися погляди на окремі питання 

суспільно-політичного життя Криму. У рамках військово-соціологічного 

дослідження «Відношення офіцерів ВМС ЗС України до подій 2014 р. в АР Крим», 

проведеного за нашої участі у навчальних цілях у 2015 р., було встановлено, що 47% 

опитаних офіцерів позитивно відносилися до перебування ЧФ РФ (переважно через 

отримання економічних вигод); лише 14% респондентів вважали 

військовослужбовців ЧФ РФ потенційними противниками, ще 40% вважали 

військовослужбовців ЧФ РФ потенційними противниками лише за певних обставин, 

20% ні в якому разі не вважали їх противниками; лише 20% опитаних вважали 

політику РФ стосовно України впродовж 1991-2013 р. вкрай ворожою, що свідчило 

про не сформованість образу військовослужбовця ЧФ РФ як потенційного 

противника в свідомості офіцерів ВМС ЗС України; 80% офіцерів у лютому-березні 

2014 р. були готові чинити збройний опір агресору, ще 7% були готові чинити 

збройний опір лише на початку окупації, взагалі не були готовими чинити опір 

всього 7% опитаних; 86% респондентів відзначали повну перевагу російських ЗМІ в 

інформаційному просторі півострова, лише 14% відзначали незначну перевагу 

українських ЗМІ; вкрай негативне ставлення до подій на Майдані в 2013-2014 рр. 

висловили близько 7% опитаних, скоріше негативне - 33%; 53% опитаних негативно 
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висловилися щодо відправлення підрозділів ВМС ЗС України для придушення 

Майдану, а 27% респондентів відносилися до цього вкрай негативно. При цьому 

переважна більшість офіцерів співчували представникам кримських підрозділів 

МВС, які були задіяні на Майдані; серед основних чинників, які сприяли окупації 

півострова, 66% відзначили постійний вплив російської пропаганди на 

військовослужбовців ЗС України, 20% - інформаційну блокаду півострова [612, с. 

79]. 

Негативний вплив чинила економічна ситуація в районах базування та 

дислокації ВМС ЗС України. Зокрема складна економічна ситуація після розпаду 

СРСР використовувалася проросійськими силами в антиукраїнській пропаганді та 

сприяла поширенню проросійських поглядів серед населення [55, с. 152-154; 553, с. 

40; 645, с. 27]. Також економічна ситуація безпосередньо впливала на морально-

психологічний стан особового складу [688; 691, с. 23]. Неспроможність держави у 

повній мірі забезпечити задекларовані матеріальні і соціальні гарантії 

військовослужбовцям (перш за все забезпечення житлом) породжувала негативні 

тенденції у військах: зневіру особового складу в спроможність держави забезпечити 

їх усім необхідним для життя, сумніви у необхідності ризикувати власним життям 

задля захисту Вітчизни, звільнення з військової служби. Посилення роз'яснювальної 

роботи щодо соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їх 

сімей заходами ІПЗ давало лише тимчасовий ефект і не могло компенсувати 

недоліки інших видів забезпечення. Економічна ситуація знижувала привабливість 

військової служби за контрактом у районах базування та дислокації ВМС, 

змушувала спрямовувати зусилля ІПЗ на рекламування контрактної служби серед 

військовослужбовців строкової служби і населення у інших регіонах України. У 

березні 2014 р. вищий рівень матеріального забезпечення та соціального захисту у 

збройних силах РФ у порівнянні з тривалим нехтуванням державою соціальних 

потреб українських військовослужбовців став однією з причин переходу значної 

частини особового складу ВМС ЗС України на службу до РФ. Це вказує на 

залежність ефективності інформаційно-пропагандистського забезпечення від 

економічної ситуації в державі та районах базування (дислокації). 
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Отже, суспільно-політична обстановка в районах базування та дислокації 

ВМС ЗС України істотно впливала на предмет дослідження. Вона була середовищем 

функціонування ВМС ЗС України та являла собою сукупність умов і чинників 

впливу на діяльність ВМС, ефективність їх застосування, прийняття рішень 

відповідними командирами та морально-психологічний стан особового складу. СПО 

в районах дислокації ВМС ЗС України мала тенденцію до загострення та 

формувалася внаслідок зовнішнього впливу сусідніх держав. Інструментами цього 

впливу були інформаційні та психологічні операції. Внаслідок впливу СПО 

змінювалися настрої населення, їх відношення до суспільно-політичних процесів у 

державі та регіоні, у тому числі формувалося ставлення до збройного захисту 

держави у випадку агресії та до дій сил (військ) у районах їх базування (дислокації). 

Зокрема у Криму впродовж усього досліджуваного періоду існувало підґрунтя для 

антидержавних настроїв і поширення проросійських поглядів. 

СПО в районах базування та дислокації ВМС у повній мірі відображала 

ступінь реалізації визначених вітчизняними науковцями загроз національній безпеці 

України [334, с. 157-160; 675; 692, с. 15-32], тому результати її оцінювання могли 

стати цінним підґрунтям для прогнозування суспільно-політичних процесів в 

умовах надзвичайного чи воєнного стану. На основі цих загроз науковці 

обґрунтовували чинники впливу на СПО та навіть надавали рекомендації щодо 

зменшення їх впливу на командування і особовий склад ВМС ЗС України [334, с. 

177-178; 524, с. 76-80]. 

Також СПО була вагомим чинником впливу на ефективність ІПЗ у ВМС ЗС 

України, оскільки на морально-психологічний стан особового складу безпосередньо 

впливали інформаційний простір і економічна ситуація, опосередкований вплив 

здійснювали діяльність політичних сил, національний склад населення, релігійна та 

криміногенна обстановка. Зокрема у березні 2014 р. відбулося соціально-

психологічне роз'єднання населення АР Крим і військовослужбовців ВМС ЗС 

України через різне ставлення до дій РФ. Мала місце відсутність розуміння 

продовження опору військ російській агресії з боку місцевої влади та частини 

місцевого населення. Спрямованість заходів ІПЗ не знаходила продовження в 
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інформаційно-культурних заходах районів дислокації. Фактично одночасно 

функціонувало два інформаційних середовища, в яких військовослужбовці ВМС ЗС 

України перебували почергово - створене заходами ІПЗ інформаційне поле 

всередині корабля (військової частини), яке мало національно-патріотичну 

спрямованість, та інформаційне поле району базування (дислокації) з відкритим або 

прихованим антиукраїнським спрямуванням. Попри це, з власного досвіду 

зазначаємо, що тривалий та цілеспрямований інформаційний вплив на особовий 

склад міг принести позитивні результати [612, с. 73]. Перебування особового складу 

ВМС у проросійському інформаційному середовищі у поєднанні з низьким рівнем 

матеріального забезпечення і соціально-правового захисту військовослужбовців 

зменшувало ефективність заходів ІПЗ. В умовах початку російської агресії проти 

України це призвело до переходу значної частини особового складу ВМС ЗС 

України на бік противника. Суттєве зниження морально-психологічного стану 

особового складу ВМС ЗС України внаслідок негативного інформаційно-

психологічного впливу з боку РФ стало одним із чинників, який зумовив 

передислокацію військ з Криму і Севастополя до інших регіонів України [615; 693]. 

Оцінювання СПО та доведення її до особового складу були нормативно 

визначеними завданнями інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС 

України та структур ІПЗ ВМС ЗС України [58]. Процес оцінювання мав як позитивні 

сторони, так і певні вади. Позитивною була практична реалізація закріпленого 

положення щодо забезпечення вищим штабом нижчих рівнів управляння 

інформацією про СПО [628, с. 40, 86]. Тож під час командно-штабних навчань 

структура ІПЗ командування ВМС надавала доволі розгорнуті відомості про СПО в 

районах базування та дислокації. Проблемними питаннями оцінювання СПО були: 

недостатня увага командування до цього процесу (в умовах мирного часу СПО 

оцінювалася переважно під час командно-штабних навчань), доволі формальне 

ставлення фахівців структур ІПЗ до цього процесу (наслідком чого ставав 

поверхневий характер висновків з оцінювання СПО), відсутність єдиних підходів до 

оцінювання СПО та нормативно закріпленої методики цього процесу, недостатня 

об'єктивність результатів оцінювання СПО, використання застарілих відомостей 
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про суспільно-політичні процеси в районах базування та дислокації, недостатнє 

врахування прогнозованих загроз національній безпеці України та тенденцій 

розвитку суспільно-політичних процесів у районах базування та дислокації, 

недостатнє використання результатів соціологічних досліджень [694]. Процес 

оцінювання СПО базувався переважно на аналізі відкритої інформації з мережі 

Інтернет, місцевих ЗМІ та даних статистичних служб органів влади з подальшим 

узагальненням у вигляді пропозицій відповідним командирам. Тому результати 

оцінювання СПО в районах базування та дислокації ВМС не стали підґрунтям для 

змін в організації ІПЗ у ВМС ЗС України. Зокрема у 2010-2013 рр. в умовах 

прихованої підготовки РФ до збройної агресії проти України проводилися спільні 

заходи військово-патріотичного спрямування з ЧФ РФ та з органами влади, у 

системі ІПЗ поступово зменшувалося інформаційне навантаження на особовий 

склад, у задоволенні релігійних потреб особового складу перевага надавалася 

представникам УПЦ МП, мало місце упереджене ставлення до представників 

кримськотатарської національності серед військовослужбовців та місцевого 

населення, у друкованих ЗМІ ВМС фактично припинилося формування з ЧФ РФ 

образу ворога. 

2.5. Розвиток нормативно-правової бази з питань інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України у 1992-2014 роках 

Встановлено, що правове регулювання ІПЗ у ВМС ЗС України здійснювалося 

на основі чинного законодавства України - законів і підзаконних нормативно-

правових актів. Безпосередньо питання ІПЗ у ВМС ЗС України регулювалися 

відомчими нормативно-правовими актами (наказами, директивами, положеннями, 

інструкціями та вказівками Міністерства оборони України, Генерального штабу, 

командувача ВМС ЗС України) [695-696]. За значущістю та змістовним 

наповненням нормативно-правові акти з питань ІПЗ у ВМС ЗС України нами 

умовно поділено на такі групи: 
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конституційно-правові акти, що визначали загальні засади державної 

інформаційної політики; 

нормативно-правові акти, що діяли у військовій сфері та безпосередньо 

регулювали організацію інформаційно-пропагандистського забезпечення у ЗС 

України та ВМС ЗС України (рисунок К.1). 

До першої групи відносяться Конституція України, закони України, 

нормативні акти Президента України та Кабінету Міністрів України. Конституція як 

основний закон України визначає вимоги до функціонування всіх сфер суспільства, 

зокрема щодо національної безпеки України, окреслює завдання ЗС України щодо 

захисту територіальної цілісності та недоторканості держави, права та обов'язки 

громадян України [697-698]. У законах України визначено функції, структуру та 

чисельність ЗС України, основи їх життєдіяльності, підготовки та застосування, а 

також окремі питання суспільно-політичного життя в Україні, що стосуються 

предмету дослідження [699-706]. Укази Президента України визначали механізми 

реалізації тих чи інших напрямів діяльності ЗС України [707-709]. У постановах 

Кабінету Міністрів України знайшли відображення загальнонаціональні програми 

розвитку культури та національно-патріотичного виховання, а також окремі аспекти 

обліку технічних засобів пропаганди [710-712]. Окремі питання, що стосувалися 

предмету дослідження, регламентувалися розпорядженнями Президента України 

[713-716]. 

До другої групи віднесено концептуальні документи, директивні документи 

рівня ЗС України та директивні документи командувача ВМС ЗС України. 

Концептуальні документи відображали погляди вищого державного та 

військового керівництва України на організацію виховної роботи та морально-

психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій), 

визначали перелік складових, їх мету та завдання. У них відображалися найбільш 

загальні підходи до організації інформаційно-пропагандистського забезпечення. 

Зокрема загальні положення соціально-психологічного забезпечення бойової і 

мобілізаційної готовності, бойової підготовки, військової дисципліни та 

повсякденної діяльності у квітні 1992 - грудні 1993 рр. визначала Концепція 
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Соціально-психологічної служби Збройних Сил України [635; 717-718]. Вона була 

результатом пошуку вітчизняними фахівцями альтернативних радянським форм 

інформаційного впливу на особовий склад, і стала першим концептуальним 

документом з питань організації ІПЗ. Відповідно до її положень уперше було 

здійснено об'єднання в один напрям усіх інформаційно-пропагандистських за 

характером і змістом заходів (додаток В). Після затвердження у вересні 1998 р. 

Концепції виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях 

України [719] почало використовуватися визначення «інформаційно-

пропагандистське забезпечення» (додатки Б, В). Особливості інформаційно-

пропагандистського забезпечення особового складу в умовах бойових дій визначала 

затверджена у 1999 р. Концепція морально-психологічного забезпечення підготовки 

та ведення операцій (бойових дій) Збройних Сил України [619]. Отже, починаючи з 

1998 р. інформаційно-пропагандистське забезпечення нормативно визначалося 

основною складовою підсистем мирного (виховної роботи) та воєнного часу 

(морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових 

дій)), включало в себе інформування особового складу та військово-патріотичне 

виховання. Інформаційні за характером заходи проводилися також у рамках інших 

складових виховної роботи. 

Після затвердження у 2004 р. Концепції гуманітарного і соціального розвитку 

у Збройних Силах України [636], інформаційно-пропагандистське забезпечення у 

ВМС ЗС України розглядалося однією зі складових гуманітарного та соціального 

розвитку у Збройних Силах України. У 2013 р. з метою посилення ідеологічної 

складової виховання особового складу, формування світогляду 

військовослужбовців, створення системи ідеологічного впливу на особовий склад 

було впроваджено Концепцію ідеологічної роботи у Збройних Силах України [720]. 

Відповідно до її положень інформаційно-пропагандистське забезпечення визначалося 

складовою ідеологічної роботи (додаток В). 

Отже, станом на березень 2014 р. концептуальні погляди на організацію 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у ЗС України та ВМС ЗС України 

відображалися одразу в декількох чинних нормативно-правових актах, які не були 
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належним чином взаємоузгоджені між собою у визначенні сутності, мети та завдань 

інформаційно-пропагандистського забезпечення (таблиця К.2). 

Конкретні заходи, обов'язкові для виконання у ЗС України, відображалися в 

директивних документах - директивах та наказах Міністра оборони України, 

начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Першим таким документом 

з організації інформаційно-пропагандистського забезпечення стала директива 

Міністра оборони України від 13 грудня 1992 р. № Д-37 «Про гуманітарну 

підготовку особового складу Збройних Сил України», яка регламентувала 

організацію гуманітарної підготовки з військовослужбовцями [721]. Директива 

Міністра оборони України від 20 грудня 1993 р. № Д-40 «Про гуманітарну 

підготовку та інформаційне забезпечення особового складу Збройних Сил України» 

крім проведення занять з гуманітарної підготовки запроваджувала інформаційне 

забезпечення особового складу та визначала порядок його організації [722]. 

Вважаємо, що саме цим керівним документом було визначено комплекс основних 

заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення у ЗС України, який 

залишився майже незмінним до 2017 р. Введення в дію директиви Міністра оборони 

України від 12 вересня 2000 р. № Д-11 «Про організацію гуманітарної підготовки 

особового складу Збройних Сил України», яка доповнювала положення попередньої 

директиви, було зумовлене потребою посилення пропагандистської роботи щодо 

реалізації Державної програми реформування та розвитку Збройних Сил України до 

2005 р. [623]. Порядок організації інформаційно-пропагандистського забезпечення в 

умовах реалізації завдань Державної програми розвитку Збройних Сил України на 

2006-2011 рр., поступового переходу на комплектування військовослужбовцями 

військової служби за контрактом, удосконалення основних форм проведення 

інформаційно-пропагандистських заходів з орієнтацією на взірці держав-членів 

НАТО визначався директивою Міністра оборони України від 13 лютого 2006 р. № 

Д-3 «Про організацію гуманітарної підготовки, суспільно-політичного та правового 

інформування особового складу Збройних Сил України на 2006-2011 роки» [723]. 

У 2010-2014 рр. мета, зміст, порядок організації, основні форми і методи 

інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу ВМС ЗС України 
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визначалися інструкціями з організації інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Збройних Силах України, які затверджувалися наказами 

Міністерства оборони України [624-625; 724-726]. 

У досліджуваний період організація ІПЗ у ВМС ЗС України була основним 

напрямом діяльності відповідних структур - соціально-психологічної служби, 

органів виховної роботи та з гуманітарних питань, з виховної та соціально-

психологічної роботи, по роботі з особовим складом. В окреслений період 

призначення, головні завдання, організація цих структур та обов'язки посадових 

осіб визначалися директивами та наказами Міністра оборони України [626-627; 

629-630; 727-736] (додаток Л). Функціональні обов'язки посадових осіб вказаних 

структур на рівні військових частин (кораблів, підрозділів) визначалися також 

військовими статутами Збройних Сил України [737-738]. Однак ці обов'язки у ВМС 

ЗС України були характерними для військ берегової оборони, морської піхоти та 

морської авіації. Аналогічні питання у надводних і підводних силах та військово -

морських базах унормовувалися Положенням про корабельну службу у Військово-

Морських Силах Збройних Сил України [628]. Також відповідними директивами 

Міністра оборони України упорядковувалися питання професійної та методичної 

підготовки офіцерів вказаних структур [739-740]. 

Дослідження керівних документів із організації інших складових та напрямів 

виховної роботи та морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення 

операцій (бойових дій): військово-патріотичного та правового виховання, 

культурно-виховної роботи, соціального захисту особового складу та забезпечення 

релігійних потреб військовослужбовців, вказує на їх тісний взаємозв'язок з 

предметом дослідження. Головні зусилля цих складових та напрямів 

зосереджувались на пропаганді й інформуванні особового складу, а їх практична 

реалізація здійснювалася в системі ІПЗ. Зокрема, нормативно-правові акти з 

організації правової підготовки вимагали головні зусилля у правовому вихованні 

зосередити на військово-правовій пропаганді, завданнями якої були поширення 

сучасних ідей і знань про право, правова інформація, пропаганда філософської 

української думки про державу і право, інформування про вимоги Президента та 
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Уряду України щодо зміцнення законності та правопорядку, роз'яснення 

законодавства України з військових питань, доведення випадків правопорушень та 

умов, які сприяли їх скоєнню. Правова підготовка військовослужбовців 

здійснювалася в системі гуманітарної підготовки та інформування. Планування та 

загальне керівництво проведенням правової підготовки покладалося на структури 

ІПЗ ВМС ЗС України. Однією з форм правової підготовки визначалося правове 

інформування, змістом якого була пропаганда правових знань, доведення та 

роз'яснення законодавства України, нормативних актів Міністерства оборони 

України та Генерального штабу Збройних Сил України [741-745]. Тобто 

нормативно визначалося, що заходи правової підготовки проводилися в системі 

інформаційно-пропагандистського забезпечення, а її плануванням і проведенням 

займалися структури ІПЗ ВМС ЗС України. У 1992-2014 рр. до системи 

інформаційно-пропагандистського забезпечення були включені заходи культурно-

виховної і просвітницької роботи, яка проводилася з метою впливу на свідомість і 

почуття особового складу у формі культурно-просвітницьких і військово-

патріотичних заходів, пропаганди здорового способу життя (бесід, розповідей, 

концертів, літературних вечорів, зустрічей, відзначення державних, військово-

професійних свят, знаменних і пам'ятних дат з історії України, її народу та війська 

та ін.) [746-748]. Також у системі ІПЗ здійснювалася робота з військово-

патріотичного виховання особового складу та допризовної молоді. Ця робота 

організовувалася відповідно до вимог наказів і директив Міністра оборони України 

в системі інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-виховної і 

просвітницької роботи [749-755]. Крім того, структури ІПЗ ВМС ЗС України 

організовували задоволення релігійних потреб військовослужбовців відповідно до 

вимог директив і наказів Міністра оборони України та нормативно-правових актів 

про співпрацю у справах душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил 

України між Міністерством оборони України та представниками церков і релігійних 

організацій України [756-758]. Отже, заходи правової підготовки, культурно-

виховної і просвітницької роботи, військово-патріотичного виховання та 

задоволення релігійних потреб військовослужбовців проводилися в системі 
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інформаційно-пропагандистського забезпечення. Тому їх нормативне визначення 

окремими напрямами інформаційно-пропагандистського забезпечення з 2017 р. 

доцільно вважати закономірним завершенням процесу формування сучасної 

системи інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України [759]. 

Важливою складовою інформаційно-пропагандистського забезпечення був 

інформаційний вплив за допомогою військових засобів масової інформації. З метою 

своєчасного забезпечення військовослужбовців і працівників Збройних Сил України 

інформацією про діяльність органів військового управління та життєдіяльність 

військ (сил), доведення до особового складу важливої суспільно-політичної 

інформації, структурами ІПЗ ВМС ЗС України організовувалися колективна 

передплата періодичних друкованих видань та забезпечення ними особового складу. 

Колективна передплата здійснювалася на підставі та за нормами, які визначалися 

директивами Міністра оборони України [506; 760-762]. На органи преси та зв'язків 

із засобами масової інформації та на структури ІПЗ ВМС ЗС України покладались 

обов'язки щодо систематичного розміщення у військових ЗМІ публікацій з 

актуальних громадсько-політичних проблем, історико-мемуарних, соціально-

правових та навчально-методичних матеріалів, методичних розробок на допомогу 

керівникам груп гуманітарної підготовки [624]. 

Інформаційний вплив за допомогою військових ЗМІ також включав у себе 

перегляд інформаційних телепрограм і прослуховування радіоновин [624]. Тому 

проведення інформаційно-пропагандистських заходів передбачало використання 

відповідних технічних засобів. У ВМС ЗС України діяльність щодо забезпечення 

технічними засобами пропаганди (далі ТЗП) в окреслений період організувалася у 

відповідності до вимог Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністра оборони України, а також документів рекомендаційного характеру 

[763-776]. 

З метою створення сприятливих умов для проведення заходів інформаційно-

пропагандистського забезпечення, культурно-виховної, просвітницької роботи та 

дозвілля військовослужбовців, передбачалося обладнання відповідних приміщень у 

підрозділах, а також використання потенціалу бібліотек та клубів військових частин, 
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будинків офіцерів і музеїв. Їх завдання, порядок обладнання та використання в 

інтересах інформаційно-пропагандистського забезпечення визначалися наказами та 

директивами Міністра оборони України [777-786]. 

Характерною особливістю формування нормативно-правової бази з питань 

ІПЗ у ЗС України було її поступове упорядкування. У досліджуваний період 

нормативно-правові акти з питань інформаційно-пропагандистського забезпечення 

поступово набували чіткої ієрархії - із затвердженням нового концептуального 

документу як правило змінювалася (оновлювалася, доповнювалася) сукупність 

директивних документів, що регламентували проведення занять та інформувань, 

правовиховних та культурно-просвітницьких заходів, забезпечення періодичними 

друкованими виданнями та ТЗП, а також визначали організацію та спрямованість 

діяльності структур ІПЗ. Ця особливість посилилася впродовж 2010-2014 рр. 

Загалом нами виокремлено 5 етапів у розвитку нормативно-правової бази з питань 

інформаційно-пропагандистського забезпечення, кожному з яких відповідала 

виявлена нами сукупність (ієрархія) нормативно-правових актів (рисунки К.3 - К.7). 

Нормативно-правові акти з питань інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у ЗС України стали основою для відпрацювання директивних 

документів командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

Встановлено, що у 1992-2005 рр. питання організації виховної роботи, морально-

психологічного забезпечення та окремих їх складових визначалися директивами, 

наказами та вказівками командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України. Їх у свою чергу було класифіковано наступним чином. 

Першу групу склали нормативно-правові акти тривалої дії, положення яких 

застосовувалися впродовж декількох років [787-792]. Зокрема директива 

Заступника Міністра оборони - Командувача Військово-Морських Сил України від 

23 липня 1996 р. № ДК-52 «Щодо організації морально-психологічного 

забезпечення бойової підготовки та проведення виховної роботи у Військово-

Морських Силах України» визначала порядок організації виховної роботи на 

кораблях і військових частинах. Основними формами виховної роботи з-поміж 

інших визначалися гуманітарна та правова підготовка, інформування особового 



148 
складу, дні правових знань, зустрічі командування з особовим складом, перегляди, 

прослуховування й обговорення художньо-публіцистичних програм, 

телерадіопрограм, культурно-просвітницька робота та робота з віруючими 

військовослужбовцями, тобто усі інформаційні за характером заходи [787]. Питання 

військово-патріотичного виховання у Військово-Морських Силах у різний час 

визначалися директивами командувача Військово-Морських Сил України від 10 

січня 1994 р. № ДК-2 «Про військово-патріотичне виховання особового складу 

Військово-Морських Сил України», заступника Міністра оборони - Командувача 

Військово-Морських Сил України від 25 травня 2000 р. № ДК-12 «Про військово-

патріотичне виховання особового складу Військово-Морських Сил України», в яких 

безпосередню роботу з військово-патріотичного виховання визначалося проводити 

силами і засобами інформаційно-пропагандистського забезпечення: заступникам 

командирів з виховної роботи, офіцерам з інформаційно-пропагандистського 

забезпечення, культурно-виховної та просвітницької роботи, редакції газети «Флот 

України», телерадіоцентру «Бриз». Відповідно до положень зазначених директив, у 

Військово-Морських Силах України планувалися і проводилися також культурно-

виховна, просвітницька робота та духовне виховання військовослужбовців [788¬ 

789]. Наказ заступника Міністра оборони - Командувача Військово-Морських Сил 

України від 07 березня 1998 р. № 99 «Про введення в дію методики підведення 

підсумків морально-психологічного стану та військової дисципліни» критеріями 

оцінки морально-психологічного стану особового складу та військової дисципліни 

визначав ступінь інформування особового складу, розуміння ним мети та завдань ЗС 

України, ВМС України; авторитет та особисту взірцевість офіцерського складу; 

наявність і стійкість здорових флотських традицій, їхній вплив на виконання 

службових обов'язків і життєдіяльність військовослужбовців [790]. Наказ 

Головнокомандувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України від 23 квітня 

2003 р. № 121 вводив в дію Програму морально-психологічного забезпечення 

адаптації молодого поповнення до умов військової служби, визначав порядок 

проведення гуманітарної підготовки й інформаційного забезпечення у період 

прийому молодого поповнення та його адаптації до умов військової служби, а також 
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тематику занять з гуманітарної підготовки з особовим складом молодого 

поповнення до складання ним Військової присяги [791]. Наказ командувача 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України від 20 березня 2006 р. № 74 «Про 

систему роботи органів військового управління щодо профілактики суїцидальної 

поведінки серед особового складу» визначав завдання органам з гуманітарних 

питань ВМС ЗС України на початок кожного навчального року розробляти тематику 

для проведення занять з гуманітарної підготовки особового складу, до якої вносити 

теми з вивчення методики роботи щодо зміцнення морально-психологічного стану, 

основ конфліктології та управління соціально-психологічними процесами у 

військових колективах, способів психологічної саморегуляції в екстремальних 

умовах [792]. 

До другої групи віднесені нормативно-правові акти, які визначали особливості 

організації інформаційно-пропагандистського забезпечення на навчальний рік 

(період навчання). У досліджуваний період у ВМС ЗС України видавалися накази та 

директиви про підсумки виховної роботи, гуманітарної підготовки за навчальний рік 

[793-802]. Документами рекомендаційного характеру стали організаційно-

методичні (організаційні) вказівки з організації виховної роботи, гуманітарного та 

соціального забезпечення, роботи з особовим складом [550; 803-813]. Вони 

розроблялися структурою ІПЗ командування ВМС ЗС України на основі 

аналогічних вказівок відповідної структури в ЗС України [814-819]. В 

організаційно-методичних (організаційних) вказівках розкривалися основні 

завдання ІПЗ на рік (період навчання), визначався порядок планування, проведення і 

контролю відповідних заходів. У бригадах, які мали в підпорядкуванні окремі 

військові частини, на основі організаційно-методичних вказівок вищого органу 

управління могли відпрацьовуватися аналогічні за змістом документи [820]. У 

військових частинах видавалися накази про організацію гуманітарної підготовки та 

інформаційного забезпечення, правової підготовки й інших питань інформаційно-

пропагандистського забезпечення на навчальний рік (період навчання). Також 

командирами військових частин видавалися накази за підсумками організації 

гуманітарної підготовки, інформаційного забезпечення за навчальний рік (період 
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навчання); накази за результатами проведення цільових заходів (проблемно-цільової 

роботи, декад та тематичних тижнів). Окремі заходи інформаційно -

пропагандистського забезпечення, спрямовані на вирішення актуальних у певний 

час завдань (пов'язаних переважно зі зміцненням військової дисципліни і 

профілактикою правопорушень), могли визначатися постановами військової ради 

ВМС ЗС України [821-846]. Вивчення цього сегменту нормативно-правових актів 

вказує на значне зосередження уваги командування ВМС ЗС України на питаннях 

підтримання військової дисципліни. Зокрема у 1992-2008 рр. на засіданнях 

військової ради ВМС ЗС України питання військової дисципліни обговорювалися 

доволі часто [821-831; 833-846], натомість стан ІПЗ виносився на обговорення лише 

один раз [832]. 

Слід відзначити, що сукупність нормативно-правових актів з питань 

організації ІПЗ у ВМС ЗС України була багато в чому схожою на нормативно-

правові акти з питань ідеологічної роботи у збройних силах СРСР, що вкотре 

підтверджує наслідування радянського досвіду. 

Також установлено, що організація ІПЗ у ВМС ЗС України в бойових умовах 

довгий час не мала чіткої регламентації. У тактичних керівництвах ВМФ 

колишнього СРСР та навчальній літературі з підготовки фахівців для Військово-

Морських Сил ці питання відображені не були [847-849]. Зазначене проблемне 

питання нормативно-правової бази почало вирішуватися з 1999 р. із затвердженням 

Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій 

(бойових дій) Збройних Сил України, та завершилося з введенням у дію в 2008 р. 

Бойового статуту Військово-Морських Сил Збройних Сил України [331; 619]. 

Однак протиріччя щодо переліку складових морально-психологічного забезпечення 

в умовах ведення бойових дій, визначення мети, завдань та основних заходів 

інформаційно-пропагандистського забезпечення, не сприяли формуванню єдиних 

поглядів на організацію ІПЗ у бойових умовах на тактичному та оперативно-

тактичному рівнях. Вирішення цього проблемного питання відбулося лише з 

початком російської агресії проти України - особливості інформаційно-

пропагандистського забезпечення під час проведення антитерористичної операції на 
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Сході України визначала окрема директива Міністерства оборони України, видана 

влітку 2014 р. [695; 850]. 

Також проблемним питанням була відсутність упродовж 1992-2014 рр. 

нормативно визначеної методики оцінювання суспільно-політичної обстановки, яка 

б визначила єдині підходи до цього процесу та давала можливість якісно 

реалізовувати одну з важливих функцій інформаційно-пропагандистського 

забезпечення - моніторингову. Цю прогалину в нормативно-правовій базі також 

вдалося заповнити лише в кінці 2014 р. [639]. 

Таким чином, аналіз нормативно-правової бази з питань інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України дає підстави стверджувати наступне: 

1. Правове регулювання ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. 

здійснювалося на основі чинного у той час законодавства України. Саме 

нормативно-правовими актами закладалися основи функціонування системи ІПЗ у 

ВМС ЗС України. Тому розвиток нормативно-правової бази впливав на предмет 

дослідження. 

2. Нормативно-правовою основою розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992¬ 

2014 рр. були концептуальні та директивні документи Міністерства оборони та 

Генерального штабу Збройних Сил України з питань виховної роботи, морально-

психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій), 

гуманітарного та соціального розвитку, ідеологічної роботи. Нормативне 

визначення інформаційно-пропагандистського забезпечення, його мета та завдання 

змінювалися відповідно до поглядів керівництва держави та Збройних Сил України 

на його роль і місце у системі виховної роботи та морально-психологічного 

забезпечення ведення операцій (бойових дій). 

3. Розвиток нормативно-правової бази з питань ІПЗ у ВМС ЗС України в 

досліджуваний період слідував загальній для збройних силах держав із східною 

моделлю (передовсім РФ і Білорусі) тенденції постійного реформування структур 

ІПЗ (а в дійсності лише зміні їхньої назви) й оновлення нормативно-правової бази, 

яка регулювала діяльність цих структур. У досліджуваний період нормативно-
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правові акти з питань ІПЗ у ВМС ЗС України періодично оновлювалися, поступово 

набували чіткої ієрархії. Нами виділено 5 етапів у розвитку нормативно-правової 

бази, кожному з яких відповідала сформована сукупність (ієрархія) нормативно-

правових актів. Логічним завершенням цього процесу стала впроваджена у 2017 р. і 

чинна до цього часу сукупність (ієрархія) керівних документів з морально-

психологічного забезпечення підготовки та застосування ЗС України (рисунок К.8). 

4. Розвиток нормативно-правової бази з питань інформаційно-

пропагандистського забезпечення у ЗС України з 2010 р. набув більш динамічного й 

системного характеру. А з 2013 р. сукупність нормативно-правових актів з питань 

організації інформаційно-пропагандистського забезпечення набула особливостей, 

притаманних ієрархії керівних документів у збройних силах США: окремі питання 

та напрями діяльності регламентувалися окремими інструкціями, які деталізували 

зміст концептуальних документів [140; 695]. 

5. Нормативно-правова база з питань ІПЗ у ВМС ЗС України у досліджуваний 

період розвивалася на основі нормативно-правових актів Міністерства оборони та 

Генерального штабу Збройних Сил України. Директивами та наказами командувача 

ВМС ЗС України визначалися лише окремі питання інформаційно-

пропагандистського забезпечення, важливі для вирішення конкретних завдань 

діяльності вітчизняних ВМС. Із середини 2000-х рр. у ВМС ЗС України питання 

організації ІПЗ регламентувалися майже виключно положеннями керівних 

документів Міністерства оборони України, які були основою для розробки 

організаційно-методичних вказівок на навчальний рік (період навчання). 

Організаційно-методичні вказівки конкретизували завдання інформаційно-

пропагандистського забезпечення відповідно до специфіки діяльності ВМС. Тим 

самим у ВМС ЗС України стосовно інформаційно-пропагандистського забезпечення 

чітко виконувалася вимога вищого військового керівництва щодо зменшення 

дублювання положень нормативно-правових актів [851]. 

6. Дія у сфері правового регулювання ІПЗ у ВМС ЗС України одночасно 

декількох концептуальних і директивних документів, їх взаємна неузгодженість у 

визначенні сутності, мети, завдань та основних заходів ІПЗ, не сприяли формуванню 
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єдиних поглядів на організацію ІПЗ на тактичному та оперативно-тактичному 

рівнях. Станом на 2014 р. постала необхідність впровадження єдиного керівного 

документу (настанови) з морально-психологічного забезпечення підготовки та 

застосування Збройних Сил України, та визначення єдиних підходів до організації 

ІПЗ на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях. У досліджуваний період 

цю проблему не було вирішено. Тому організацію інформаційно-

пропагандистського забезпечення на початку російської агресії унормовувала 

сукупність (ієрархія) керівних документів 2013 р., а вироблення єдиних підходів до 

організації ІПЗ на усіх рівнях управління й об'єднання усіх інформаційних заходів у 

єдину складову МПЗ відбулося лише у 2016-2018 рр. Зокрема у 2017 р. було 

сформовано чинну дотепер сукупність керівних документів ІПЗ, яка включає в себе: 

нормативно-правові акти доктринального та концептуального характеру, які 

визначають сукупність видів забезпечення; настанову з морально-психологічного 

забезпечення, в якій визначаються основні складові; інструкцію з організації ІПЗ, 

яка окреслює основні напрями та додаткові заходи; інструкції з організації роботи за 

основними напрямами та проведення додаткових заходів; положення про структуру, 

мету діяльності і завдання сил і засобів ІПЗ. Ієрархія керівних документів у сфері 

ІПЗ зразка 2017 р. вперше, починаючи з 1992 р., забезпечила єдині погляди на ІПЗ в 

усій сукупності керівних документів, єдине визначення мети та завдань ІПЗ, 

окреслила його основні напрями та додаткові заходи, виключила необхідність 

дублювання нормативно-правових актів рівня ЗС України керівними документами 

рівня командування ВМС ЗС України [695]. 

7. Оскільки розвиток нормативно-правової бази з питань інформаційно-

пропагандистського забезпечення відображав якісні зміни в організації ІПЗ у ВМС 

ЗС України, виокремлені нами сукупності (ієрархії) нормативно-правових актів 

відповідали певному відрізку часу (періоду) розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України. Тому 

об'єктивний зв'язок між розвитком нормативно-правової бази з питань ІПЗ у ВМС 

ЗС України та предметом дослідження став основою обґрунтування та критерієм 

періодизації становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського 
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забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 рр. 

[317; 695]. 

2.6. Розвиток структур, на які впродовж 1992-2014 років покладалися 

завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України 

Розвиток структур, на які впродовж 1992-2014 років покладалися завдання 

організації ІПЗ у ВМС ЗС України, був нерозривно пов'язаний з розвитком 

відповідних структур у ЗС України. Створення нових, відмінних від радянських, 

структур для здійснення інформаційного впливу на особовий склад відбулося на 

початку 1992 р. Нормативно-правовою основою їх створення стала затверджена у 

березні 1992 р. Концепція Соціально-психологічної служби Збройних Сил України 

[43, с. 12-13; 45; 635; 717-718]. У березні - квітні 1992 р. була затверджена загальна 

структура та штати Соціально-психологічної служби Міністерства оборони України 

(СПС) [43, с. 15]. Характерною особливістю новоствореної структури було 

збереження її поліфункціональності: вона виконувала увесь обсяг завдань 

соціально-психологічного забезпечення діяльності Збройних Сил України [5, с. 55; 

635; 717-718]. Одним із основних напрямів діяльності СПС стала «гуманітарна 

підготовка та інформування особового складу, організація та проведення дозвілля, 

культурно-виховної та духовно-освітньої роботи», тобто здійснення інформаційного 

впливу на особовий склад [635; 717-718] (додаток В, рисунок М.1). Для реалізації 

зазначеного напряму Соціально-психологічне управління Міністерства оборони 

України у своєму складі мало відділи народознавства, культурно-виховної та 

просвітницької роботи, засобів масової інформації та пропаганди, матеріально-

технічного забезпечення [5, с. 55]. В усіх військових частинах і підрозділах ЗС 

України було введено посади спочатку помічників, а з грудня 1992 р. - заступників 

командуючих (командирів, начальників) з соціально-психологічної служби [852, с. 

52]. Однак, попри схожість на колишню радянську систему партійно-політичних 

органів, СПС мала суттєві відмінності. Особливістю організації нової структури 
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(принаймні на початковому етапі її існування) стало те, що в підрозділах працювали 

методисти-організатори (по кількості підрозділів), які виділялися із складу групи 

СПС вищих рівнів і не підпорядковувалися командирам підрозділів [319, с. 52]. 

Фактично було здійснено спробу відійти від притаманної східній моделі практики 

наявності у кожному підрозділі заступника командира з виховання особового складу 

та зосередити зусилля на наданні командиру допомоги з цих питань незалежними 

від нього фахівцями. 

Аналогічну структуру у червні 1992 р. було створено у ВМС України. 

Спочатку вона функціонувала у складі організаційної групи Військово-Морських 

Сил України [43, с.16; 54, с. 371, 401; 55, с. 58; 853-855] і виконувала доволі значний 

обсяг завдань щодо організації інформаційного впливу на особовий склад та 

населення в районах дислокації [54, с. 378-401]. Соціально-психологічна служба 

Військово-Морських Сил України була складовою Соціально-психологічної служби 

Збройних Сил України. Структурно вона являла собою управління, до складу якого 

відповідно до напрямів діяльності входили відділи: соціального розвитку і 

військово-соціологічних досліджень; аналізу, прогнозування і корекції військово-

соціальних процесів; кадрів. Питання організації інформаційного впливу на 

особовий склад покладалися на відділ гуманітарної та культурно-виховної і 

просвітницької роботи, до складу якого входили начальник відділу, народознавець 

та офіцер по традиціям [54, с. 374-376]. Структури СПС були створені в усіх 

військових частинах ВМС України: у з'єднаннях і військових частинах 

функціонували відділення, у батальйонах - групи. Також у військових частинах 

функціонували клуби, штат яких складався з трьох військовослужбовців (начальник 

клубу, водій-кіномеханік, художник-оформлювач) та двох цивільних службовців 

(завідуючий бібліотекою та оператор електронно-обчислювальної машини) [5, с. 

55]. 

Успадковані від колишнього СРСР окремі аспекти інформаційного впливу на 

особовий склад (підхід до розподілу обов'язків у підрозділах і військових частинах, 

коли командир відповідав лише за бойову готовність і бойову підготовку, а його 

заступник по політичній частині - за ідеологічну роботу, виховання особового 
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складу та військову дисципліну; формалізм в організації заходів інформаційного 

впливу); а також проблемні питання періоду формування основ ЗС України (низька 

укомплектованість фахівцями СПС і їх неспроможність виконувати весь обсяг 

нормативно визначених завдань, занепокоєння командування зниженням рівня 

військової дисципліни [5, с. 58, 62, 68-70] призвели до подальших організаційно-

штатних змін у структурах ІПЗ. У листопаді 1993 р. розпочався процес підготовки 

до проведення змін, а в лютому 1994 р. Соціально-психологічну службу було 

реорганізовано в органи виховної і соціально-психологічної роботи (ВСПР) [5, с. 

71-75; 626]. Реорганізовані структури залишилися поліфункціональними. 

Основними напрямами діяльності органів ВСПР мали стати виховна й інформаційна 

робота з особовим складом, соціально-психологічне забезпечення військової 

дисципліни і правопорядку у Збройних Силах України та військово-патріотичне 

виховання [5, с. 77]. У ВМС України було створене управління виховної і соціально-

психологічної роботи [856], яке виконувало увесь обсяг завдань з організації 

інформаційного впливу на особовий склад. Безпосередньо інформаційно-

пропагандистську діяльність здійснювали відділи виховної і соціально-

психологічної роботи з'єднань та відділення військових частин. 

У подальшому у квітні - травні 1994 р. органи виховної і соціально-

психологічної роботи були перейменовані в органи виховної роботи (органи ВР) [43, 

с. 23; 727-728]. Перейменування здійснювалося без зміни організаційно-штатної 

структури та штатної чисельності [727]. Щодо забезпечення завдань здійснення 

інформаційного впливу на особовий склад загальна структура органів виховної 

роботи ВМС України набула наступних обрисів: 

управління виховної роботи ВМС України, очолюване заступником 

командуючого з виховної роботи - начальником управління (контр-адмірал), який 

мав заступника начальника управління (капітан 1 рангу); 

відділ пропаганди, очолюваний начальником відділу (народознавцем) 

(капітан 1 рангу), включав у себе заступника начальника відділу (капітан 1 рангу) та 

помічника начальника відділу (службовця), 2 відділення: гуманітарної підготовки і 

культурно-виховної та просвітницької роботи; 
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відділення гуманітарної підготовки у складі начальника відділення 

(народознавця, капітана 2 рангу), старшого офіцера (по правовому вихованню, 

капітана 2 рангу) та референта (з української мови, службовця); 

відділення культурно-виховної та просвітницької роботи, яке очолювалося 

начальником відділення (капітан 2 рангу) та включало в себе старшого офіцера (по 

культурно-виховній роботі, капітан 2 рангу), офіцера (по культурі та мистецтву, 

капітан 3 рангу) та інструктора (по роботі з членами сімей військовослужбовців, 

службовця); 

відділ технічних засобів виховання та поліграфії, що включав у себе 

начальника відділу (капітан 1 рангу), старшого офіцера (капітан 2 рангу), а також 

інженера (по кінорадіоапаратурі), інженера (по поліграфії), головного бухгалтера та 

бухгалтера з числа службовців (рисунок М.2). 

Свої відділи ВР із майже однаковою структурою мали органи військового 

управління - штаб Військово-Морських Сил, штаб тилу Військово-Морських Сил та 

управління озброєння і судоремонту. У військових частинах (бригадах, полках) 

створювалися відділи (відділення) виховної роботи, до складу яких входили групи 

пропаганди. Зокрема відділ ВР бригади надводних кораблів, очолюваний 

заступником командира бригади з виховної роботи - начальником відділу (капітан 1 

рангу, соціальний психолог за фахом), мав відділення пропаганди у складі 

начальника відділення (народознавця, капітан 2 рангу), старшого офіцера (по 

правовиховній роботі, капітан 2 рангу) та офіцера (по культурно-виховній, 

просвітницькій роботі і технічним засобам виховання та поліграфії, капітан 3 рангу) 

[727-728; 857-862]. У підрозділах були введені посади заступників командирів з 

виховної роботи. Функціональні обов'язки з організації та проведення виховної 

роботи відповідних заступників командирів частин та підрозділів було викладено у 

Тимчасових статутах Збройних Сил України [5, с. 43, 81, 84; 43, с. 25-26; 737]. 

На управління виховної роботи ВМС України покладалися завдання 

керівництва та організації діяльності органів виховної роботи об'єднань, з'єднань, 

військових частин та установ, планування роботи, методичне забезпечення, 

контроль за якістю та ефективністю її проведення; взаємодія з органами влади, 
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громадськими, творчими, просвітницькими організаціями, релігійними конфесіями 

та засобами масової інформації; реалізація гуманітарної політики держави у 

військах; зміцнення морально-психологічного стану особового складу та військової 

дисципліни. Однак, як зазначає А. Кобзар, пріоритетним напрямом роботи структур 

виховної роботи у той час стало зміцнення дисципліни та правопорядку [5, с. 96-97]. 

Це було характерним і для органів ВР ВМС України [857; 863]. Весь обсяг завдань 

щодо організації інформаційно-пропагандистстького забезпечення покладався на 

відділення гуманітарної підготовки, яке крім того займалося питаннями шефських 

зв'язків [400, с. 113]. Однак штатна чисельність відділення не дозволяла у повній 

мірі виконувати такий обсяг завдань, зокрема повноцінно здійснювати методичне 

забезпечення заходів ІПЗ [864]. 

Органи виховної роботи організовували свою діяльність включно до 2000 р., 

коли їх завдання були уточнені відповідно до змін в організації виховної роботи та 

морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України, а інформаційно-

пропагандистське забезпечення, культурно-виховна і просвітницька робота, 

забезпечення військ (сил) технічними засобами виховної роботи визначені 

основними напрямами діяльності [627; 732-733; 865-870] (додаток Л). Загальна 

структура органів залишилася незмінною. 

Наступним етапом розвитку структур ІПЗ ВМС ЗС України стало створення у 

ЗС України в 2003-2005 рр. органів з гуманітарних питань (органів з ГП) [629; 734]. 

До них відносилися управління з гуманітарних питань ВМС ЗС України, відділи з 

гуманітарних питань вищих військових навчальних закладів; посади та структурні 

підрозділи з гуманітарних питань навчальних центрів, відділення з гуманітарних 

питань бригад і полків, посади з гуманітарних питань окремих батальйонів 

(дивізіонів) та окремих рот. Безпосередніми організаторами інформаційно-

пропагандистського забезпечення в підрозділах були заступники командирів 

батальйонів (та їм рівних) з гуманітарних питань, офіцери-політологи батальйонів та 

офіцери-психологи рот (та рівних їм підрозділів). В окремих батальйонах (та їм 

рівних) вводилися посади заступників командирів з гуманітарних питань та 

офіцерів-політологів. У лінійних батальйонах, кораблях 2 рангу (та їм рівних) 
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передбачалися посади заступників командирів з гуманітарних питань. В окремих 

ротах вводилися посади заступників командирів з гуманітарних питань, у лінійних 

ротах та рівних їм підрозділах - офіцерів-психологів (рисунок М.3). На воєнний час 

посади заступників командирів з гуманітарних питань передбачалися у кожній роті 

(батареї) [734]. Фактично призначення органів з ГП було ідентичним органам ВР, 

які функціонували до цього [629]. 

У середині 2006 р. з огляду на застосування у ЗС України досвіду збройних 

сил держав-членів НАТО було здійснено спробу приведення організаційно-штатної 

структури органів управління до стандартів альянсу шляхом об'єднання структур з 

гуманітарних питань та особового складу у Генеральному штабі та видах ЗС 

України. У ВМС ЗС України було скасовано посаду заступника командувача з 

гуманітарних питань, при цьому у військових частинах і підрозділах посади 

заступників командирів з гуманітарних питань залишилися [5, с. 114; 806; 820]. У 

другій половині 2006 р. Управління з гуманітарних питань ВМС ЗС України було 

розформоване, а замість нього у складі Управління особового складу штабу 

Командування ВМС ЗС України у 2006-2008 рр. функціонували відділ 

інформаційно-пропагандистського забезпечення (та військово-соціальної роботи) і 

соціально-психологічний відділ (рисунок М.4). Тому загальне керівництво 

інформаційно-пропагандистським забезпеченням здійснювало Управління 

особового складу штабу Командування ВМС ЗС України [729; 804-805]. Соціально-

психологічний відділ налічував 8 офіцерів (начальник відділу - заступник 

начальника управління, заступник начальника відділу, 3 старших офіцери та 3 

офіцери) [808; 871]. Відділ інформаційно-пропагандистського забезпечення (та 

військово-соціальної роботи) налічував 5 військовослужбовців (начальник відділу, 2 

старших офіцери та 2 офіцери) [807; 872]. Штатна чисельність відділів прямо 

вказувала на пріоритети в роботі об'єднаної структури з забезпечення потреб 

особового складу. Отже, у 2006-2008 рр. у ВМС ЗС України було здійснено спробу 

наблизитися до західної моделі інформаційного впливу на особовий склад шляхом 

організаційно-штатних змін у структурах ІПЗ. Трансформація цих структур 

відповідно до взірців держав-членів НАТО почалася з вищих ланок управління. Це, 
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на нашу думку, зумовлювалося специфікою та відмінностями вітчизняної системи 

ІПЗ, для якої була більш небезпечною не стільки наявність заступників командирів з 

гуманітарних питань, скільки неготовність і небажання командирів займатися 

вихованням особового складу. Тому трансформація була поступовою, 

здійснювалася «зверху вниз» і пролонгувала функціонування органів (посадових 

осіб) з ГП у тактичній ланці, що в свою чергу давало змогу не допустити різкого 

погіршення стану військової дисципліни та стану інформаційно-пропагандистського 

забезпечення. Ця теза підтверджується експертною оцінкою ефективності 

функціонування системи гуманітарного та соціального забезпечення ЗС України, 

здійсненою у жовтні 2005 р. фахівцями Департаменту гуманітарної політики 

Міністерства оборони України та Науково-дослідного центру гуманітарних проблем 

Збройних Сил України. Експерти зокрема вважали, що на етапі трансформації ЗС 

України передчасно вести розмову про ліквідацію інституту заступників командирів 

з гуманітарних питань [43, с. 60; 467, с. 38, 113-115, 129; 807]. 

Влітку 2008 р. шляхом створення структурних підрозділів з виховної та 

соціально-психологічної роботи (ВСПР) почалося поступове повернення структур 

ІПЗ до організації, притаманній східній моделі. Впродовж вересня - жовтня 2008 р. 

у командуванні ВМС ЗС України було створене Управління з виховної та соціально-

психологічної роботи (рисунок М.5). Відмінним від попередніх структур виховної 

роботи та з гуманітарних питань було те, що начальник управління з виховної та 

соціально-психологічної роботи не мав статусу заступника командувача [5, с. 119; 

43, с. 69-70; 735; 809-810]. Окрім посади начальника, в управлінні вводилася посада 

його заступника. Структурно управління складалося з трьох відділів (морально-

психологічного забезпечення; аналізу та виховної профілактики правопорушень; 

інформаційно-пропагандистського забезпечення, культури та традицій) і одного 

відділення (військово-соціальної роботи). Відділ інформаційно-пропагандистського 

забезпечення, культури та традицій включав посади начальника відділу, 2 старших 

офіцерів, 2 офіцерів та провідного спеціаліста (працівника Збройних Сил України) 

[735; 873]. Наявність більшої кількості посад у відділі аналізу та виховної 

профілактики правопорушень (начальник відділу, 3 старших офіцери та 3 офіцери, 
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провідний спеціаліст) у порівнянні з іншими відділами опосередковано вказує на 

зосередження зусиль відновлюваних структур на питаннях зміцнення військової 

дисципліни. В цілому організаційна структура підрозділів з виховної та соціально-

психологічної роботи не відрізнялася від попередніх. До складу відділень з виховної 

та соціально-психологічної роботи Центру морських операцій і Центру військ 

берегової оборони входили заступник командира з виховної та соціально-

психологічної роботи - начальник відділення, старший офіцер і 3 офіцери (з них 1 

офіцер відповідав за організацію ІПЗ). Відділення з виховної роботи бригад 

складалося з заступника командира бригади з виховної роботи - начальника 

відділення, 2 старших офіцерів і 3 офіцерів (із них 1 офіцер відповідав за 

організацію ІПЗ). Відділення з виховної роботи навчального центру, військово-

морських баз включали посади заступника командира з виховної роботи -

начальника відділення, старшого офіцера та 3 офіцерів (з них 1 офіцер за ВОС 

відповідав за організацію ІПЗ). На кораблі 1 рангу передбачалися посади заступника 

командира корабля з виховної роботи та старшого офіцера (який відповідав за 

організацію ІПЗ), а на кораблі 2 рангу - лише заступника командира корабля з 

виховної роботи. У батальйонах (дивізіонах) штатною чисельністю 250 

військовослужбовців і більше вводилися посади заступника командира батальйону 

(дивізіону) з виховної роботи, офіцера-психолога та офіцера-політолога; ті ж самі 

підрозділи штатною чисельністю від 150 до 250 військовослужбовців мали посади 

заступника командира батальйону (дивізіону) з виховної роботи та офіцера-

психолога, а штатною чисельністю до 150 військовослужбовців - лише заступника 

командира батальйону (дивізіону) з виховної роботи. Посади заступника командира 

роти з виховної роботи передбачалися лише в окремих та навчальних ротах. Клуб 

бригади (полку, окремого батальйону) складався з начальника клубу, водія-

кіномеханіка (кіномеханіка) та завідувача бібліотеки [735]. 

У середині 2013 р. структури ІПЗ було вкотре реорганізовано в органи по 

роботі з особовим складом [630; 736], які залишалися поліфункціональними та 

включали в себе управління по роботі з особовим складом Командування Військово-

Морських Сил Збройних Сил України, відділи (відділення, групи, посади) по роботі 
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з особовим складом навчального центру, бригад, інших окремих військових частин; 

посади по роботі з особовим складом кораблів (1, 2, 3 рангів); посади по роботі з 

особовим складом батальйонів (дивізіонів); посади по роботі з особовим складом 

рот (батарей) (рисунок М.6). Організація інформаційно-пропагандистського 

забезпечення покладалася на Управління по роботі з особовим складом 

Командування ВМС ЗС України, а безпосередня організація - на відділення по 

роботі з особовим складом установ, військових частин (бригад, полків), заступників 

командирів підрозділів по роботі з особовим складом. Фактично організаційна 

структура не зазнала суттєвих змін. Управління по роботі з особовим складом 

Командування ВМС ЗС України очолювалося заступником командувача ВМС ЗС 

України по роботі з особовим складом - начальником управління, який мав 

заступника; включало в себе відділ психологічної роботи, відділ пропаганди, відділ 

аналізу та прогнозування морально-психологічного стану і відділення військово-

соціальної роботи. Відділ пропаганди включав у себе начальника відділу, старшого 

офіцера, двох офіцерів та старшого статистика (працівника ЗС України). Відділення 

по роботі з особовим складом бригади (військово-морської бази) очолювалося 

заступником командира по роботі з особовим складом - начальником відділення та 

включало в себе старшого офіцера та чотирьох офіцерів (з них 1 політолог). В 

управліннях батальйонів (дивізіонів) вводилися посади заступників командирів 

батальйонів (дивізіонів) по роботі з особовим складом (соціальних психологів за 

фахом) та офіцерів-психологів. Посади заступників командирів рот (батарей) по 

роботі з особовим складом (які повинні були мати психологічну освіту) вводилися 

лише тоді, коли роти (батареї) мали штатну чисельність 50 і більше 

військовослужбовців, при цьому посада офіцера-психолога в управлінні батальйону 

не передбачалася. Посади заступників командирів рот (батарей) по роботі з 

особовим складом (психологів за фахом) вводилися також в окремих ротах і 

навчальних ротах навчального центру, ротах охорони та такелажних ротах арсеналів 

(баз, складів). Також ці посади передбачалися у кожній роті (батареї) на воєнний 

час. На кораблях 1 рангу при штатній чисельності екіпажу 200 і більше 

військовослужбовців передбачалися посади заступника командира корабля по 
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роботі з особовим складом, старшого офіцера та офіцера (психологів за фахом); при 

штатній чисельності від 100 до 200 військовослужбовців - заступника командира 

корабля по роботі з особовим складом та старшого офіцера (психолога за фахом); а 

при штатній чисельності від 50 до 100 військовослужбовців - лише заступника 

командира корабля по роботі з особовим складом. На кораблях 2 рангу зі штатною 

чисельністю екіпажу 100 і більше військовослужбовців вводилися посади 

заступника командира корабля по роботі з особовим складом і офіцера (психолога за 

фахом), а на кораблях 3 рангу штатною чисельністю 50 і більше 

військовослужбовців - посада заступника командира корабля по роботі з особовим 

складом [736]. Клуб військової частини (бригади, окремого батальйону чи дивізіону) 

очолювався начальником клубу та включав в себе водія-кіномеханіка (кіномеханіка) 

та завідувача бібліотеки (працівника Збройних Сил України). Переважання у штатах 

органів по роботі з особовим складом фахівців з психології можна пояснити 

активним впровадженням у ЗС України з початку 2013 р. психологічної підготовки 

[874]. 

У такому вигляді структури, на які покладалися завдання організації 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України, функціонували 

впродовж 2014 р. під час окупації Криму Російською Федерацією, виведення 

військових частин ВМС ЗС України з тимчасово окупованої території та 

відновлення їх боєздатності. 

Таким чином, дослідження розвитку структур ІПЗ дає підстави стверджувати 

наступне. 

1. Упродовж 1992-2014 рр. організація структур ІПЗ ВМС ЗС України 

зберігала характерні ознаки східної моделі: поліфункціональність структур ІПЗ; 

наявність на всіх рівнях військового управління (включно до роти (батареї, корабля 

3 рангу)) посадових осіб, на яких покладалися завдання організації інформаційно-

пропагандистського забезпечення; здійснення командирами усіх рівнів лише 

загального керівництва інформаційно-пропагандистським забезпеченням, а не 

безпосереднього проведення заходів ІПЗ [875]. 
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2. Процес розвитку структур ІПЗ ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. був багато 

в чому схожим з аналогічними процесами у збройних силах Російської Федерації та 

Республіки Білорусь. Він характеризувався періодичним реформуванням структур 

ІПЗ, яке переважно зводилося до їх перейменування без зміни організаційної 

структури й обсягу покладених на них завдань, а також зосередженням їхніх зусиль 

на підтриманні військової дисципліни. Це підтверджує те, що в досліджуваний 

період значний вплив на предмет дослідження чинили радянський і російський 

досвід, а ІПЗ у ВМС ЗС України мало характерні ознаки східної моделі організації 

інформаційного впливу на особовий склад збройних сил. 

3. У досліджуваний період відзначаємо спроби наближення структур ІПЗ до 

західної моделі: у 1992-1993 рр. з уведенням Соціально-психологічної служби, та в 

2006-2008 рр. шляхом об'єднання органу з гуманітарних питань та структури 

особового складу командування ВМС ЗС України. У ці періоди характерним було 

розмежування усієї сукупності завдань вказаних структур на інформаційну і 

психологічну складові, а також функціонування керівників цих структур у статусі 

помічників, а не заступників командувача ВМС ЗС України та відповідних 

командирів. Це вкотре підтверджує, що ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. 

являло собою перехідну від східної до західної модель організації інформаційного 

впливу на особовий склад [876]. 

Також варто зазначити, що характер практичної діяльності структур ІПЗ ВМС 

ЗС України мав свої особливості. Фахівці цих структур у досліджуваний період 

виконували низку завдань, не визначених нормативно-правовими актами ЗС 

України з питань інформаційно-пропагандистського забезпечення - брали участь в 

історичній роботі військових частин (кораблів), розробленні та впровадженні 

національної військово-морської символіки. Зокрема на заступників командирів 

кораблів з виховної роботи покладалися обов'язки щодо утримання історичних 

предметів корабля, а офіцери соціально-психологіної служби й органів виховної 

роботи приймали активну участь в організації історичної роботи та розробленні 

військово-морської символіки, виробленні пропозицій щодо збереження старих і 

присвоєння нових почесних найменувань кораблів і військових частин, були 
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членами робочих груп і комісій з циз питань [877-884]. Вказане дало підстави 

виокремити історичну та символоутворюючу (геральдичну) функції, які були 

притаманні системі ІПЗ у ВМС ЗС України [58]. 

Висновки до розділу 2 

Таким чином, нами було виявлено чинники та визначено їх вплив на 

становлення і розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках. Встановлено, 

що на предмет дослідження впливала низка чинників переважно негативного 

характеру. Попри те, що чи не вперше за всю історію української державності 

випала можливість розбудови власних Військово-Морських Сил у мирних умовах, 

що дозволяло створити відмінну від радянської систему інформаційного впливу на 

особовий склад, ІПЗ у ВМС ЗС України створювалося та розвивалося в умовах 

проведення Російською Федерацією інформаційних і психологічних операцій проти 

України. Основною ареною проведення цих операцій у 1992-2014 роках стали 

райони дислокації ВМС ЗС України, що призводило до дестабілізації суспільно-

політичної обстановки та впливало на ефективність інформаційно-

пропагандистського забезпечення. Значно підвищив ефективність інформаційних і 

психологічних операцій РФ економічний тиск на Україну, фактично ставши 

потужним чинником впливу на предмет дослідження. 

Також відзначаємо активне використання радянського досвіду організації 

ідеологічної роботи, який знайшов відображення у застосуванні форм і методів 

проведення заходів ІПЗ і підготовці фахівців структур ІПЗ. Унаслідок цього ІПЗ у 

ВМС ЗС України унаслідувало майже весь комплекс заходів ідеологічної роботи у 

збройних силах колишнього СРСР. 

Використання іноземного досвіду, впровадження якого у практику 

інформаційно-пропагандистського забезпечення ВМС ЗС України здійснювалося в 

контексті змін в інформаційно-пропагандистському забезпеченні усіх ЗС України, 

сприяло розширенню напрямів інформаційно-пропагандистського впливу на 

особовий склад. 
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Виходячи з обґрунтованої нами типології організації інформаційного впливу 

на особовий склад збройних сил, вважаємо, що ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 

рр. являло собою перехідну від східної до західної модель організації 

інформаційного впливу на особовий склад. 

Найбільш повно якісні зміни в організації ІПЗ у ВМС ЗС України відображали 

розвиток нормативно-правової бази з питань інформаційно-пропагандистського 

забезпечення та розвиток структур, на які покладалися завдання організації 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України. Тому 

об'єктивний зв'язок між розвитком нормативно-правової бази з питань ІПЗ у ВМС 

ЗС України та якісними змінами в його організації став критерієм періодизації 

становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках. 

Дослідження нормативно-правової бази, розкриття особливостей організації 

структур, на які покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у ВМС ЗС України, вивчення суспільно-політичних умов, що 

впливали на предмет дослідження, дали підстави для виокремлення періодів 

розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 роках: 

перший (1992 - кінець 1993 рр.) - період становлення; 

другий (20.12.1993 - вересень 1998 рр.) - період удосконалення ІПЗ у ВМС ЗС 

України та пошуків оптимальної моделі інформаційного впливу на особовий склад; 

третій (вересень 1998 - січень 2006 рр.) - період сталого розвитку ІПЗ у ВМС 

ЗС України; 

четвертий (лютий 2006 - лютий 2013 рр.) - період удосконалення ІПЗ у ВМС з 

орієнтацією на взірці держав-членів НАТО; 

п'ятий (лютий 2013-березень 2014 рр.) - перехідний період повернення до 

східної моделі організації інформаційного впливу на особовий склад. 

Окремим періодом виділяємо організацію ІПЗ у ВМС ЗС України у лютому -

березні 2014 року. 

Запропонована періодизація найбільш точно відображає основні перехідні 

моменти в процесі становлення та розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України. 
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http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/normativni-dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/konczepcziya-dushpastirskoi-opiki-u-zbrojnih-silah-ukraini/
http://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskistyu/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/normativni-dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/konczepcziya-dushpastirskoi-opiki-u-zbrojnih-silah-ukraini/
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763. Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил 

України, затверджене наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 

300 (із змінами), зареєстроване у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року 

за № 615/2419. 

764. Тимчасове керівництво з обліку військового майна у Збройних Силах 

України, затверджене наказом Міністра оборони України від 24 грудня 2010 року № 

690. 

765. Тимчасова інструкція з порядку контролю за рухом військового майна у 

Збройних Силах України, затверджена наказом Генерального штабу Збройних Сил 

України від 01 квітня 2013 року № 72. 

766. Наказ Міністра оборони України від 23 лютого 2000 року № 50 «Про 

затвердження Положення про прокат кіновідеофільмів у Збройних Силах України». 

767. Наказ Міністра оборони України від 21 вересня 2000 року № 308 «Про 

затвердження Збірника комплектів, норм витрачання експлуатаційних матеріалів, 

термінів служби технічних засобів виховної роботи та іншого культпросвітмайна». 

768. Наказ Міністра оборони України від 28 серпня 2001 року № 302 «Про 

внесення змін і доповнень до наказу Міністра оборони України від 21 вересня 2000 

року № 308». 

769. Наказ Міністра оборони України від 23 січня 2002 року № 38 «Про 

затвердження Інструкції про порядок визначення категорійності технічних засобів 

виховної роботи». 

770. Наказ Міністра оборони України від 29 квітня 2002 року № 146 «Про 

введення доповнення до Типових табельних норм забезпечення ТЗВ, іншим 

культпросвітмайном Збройних Сил України і комплектів поліграфічного обладнання 

від 31 грудня 1995 року». 

771. Наказ Міністра оборони України від 26 листопада 2002 року № 385 «Про 

затвердження Інструкції з організації забезпечення Збройних Сил України 

технічними засобами виховної роботи». 

772. Наказ Міністра оборони України від 13 жовтня 2009 року № 512 «Про 

затвердження Інструкції з організації забезпечення Збройних Сил України 
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технічними засобами виховання, поліграфічним обладнанням та культурно-

просвітницьким майном». 

773. Наказ Міністра оборони України від 15 листопада 2010 року 

№ 597 «Про затвердження Порядку табелізації технічних засобів виховання, іншого 

культпросвітмайна для органів військового управління, з'єднань, військових частин, 

військових навчальних закладів, установ та організацій». 

774. Наказ Міністра оборони України від 28 грудня 2011 року № 839 «Про 

затвердження Інструкції про порядок визначення категорійності технічних засобів 

виховання, поліграфічного обладнання та іншого культурно-просвітницького 

майна». 

775. Наказ Міністерства оборони України від 11 липня 2013 року № 478 «Про 

затвердження Інструкції з організації забезпечення Збройних Сил України 

технічними засобами виховання». 

776. Методичні рекомендації щодо порядку проведення оцінки технічних 

засобів виховання і поліграфії у вартісному вираженні, затверджені начальником 

Головного управління виховної роботи Міністерства оборони України 17 квітня 

2000 року № 145/1/1386. 

777. Наказ Міністра оборони України від 26 березня 1996 року № 77 «Про 

введення в дію Положення про центри культури, просвіти і дозвілля та клуби 

Збройних Сил України». 

778. Наказ Міністра оборони України від 12 листопада 1998 року № 410 «Про 

затвердження Положення про Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України та 

Положення про ансамблі пісні і танцю (концертні ансамблі) видів Збройних Сил 

України та ансамблі пісні і танцю оперативних командувань». 

779. Наказ Міністра оборони України від 06 березня 2002 року № 95 «Про 

затвердження Положення про організацію діяльності військових музеїв та музеїв 

(кімнат) бойової (трудової) слави у Збройних Силах України». 

780. Наказ Міністра оборони України від 01 липня 2002 року № 218 «Про 

затвердження Положення про бібліотеки у Збройних Силах України». 

781. Наказ начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 22 
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липня 2005 року № 108 «Про затвердження Положення про народознавчу світлицю 

у Збройних Силах України». 

782. Наказ Міністра оборони України від 3 лютого 2007 року № 38 «Про 

затвердження Положення про будинки офіцерів Збройних Сил України». 

783. Наказ Міністерства оборони України від 14 травня 2012 року № 319 «Про 

затвердження Положення про клуби військових частин Збройних Сил України». 

784. Наказ Міністерства оборони України від 14 травня 2012 року № 320 «Про 

затвердження Типового положення про будинок офіцерів Збройних Сил України». 

785. Наказ Міністерства оборони України від 26 грудня 2013 року № 916 «Про 

затвердження Положення про бібліотеки у Збройних Силах України та Інструкції 

про порядок вилучення і списання документів з фондів бібліотек у Збройних Силах 

України». 

786. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 16 серпня 2013 

року № 175 «Про інформаційні центри підрозділів Збройних Сил України». 

787. Директива заступника міністра оборони - командувача Військово-

Морських Сил України від 23 липня 1996 року № ДК-52 «Щодо організації 

морально-психологічного забезпечення бойової підготовки та проведення виховної 

роботи у Військово-Морських Силах України». 

788. Директива командувача Військово-Морських Сил України від 10 січня 

1994 року № ДК-2 «Про військово-патріотичне виховання особового складу 

Військово-Морських Сил України». 

789. Директива заступника Міністра оборони - командувача Військово-

Морських Сил України 25 травня 2000 року № ДК-12 «Про військово-патріотичне 

виховання особового складу Військово-Морських Сил України». 

790. Наказ заступника Міністра оборони - Командувача ВМС України від 07 

березня 1998 року № 99 «Про введення в дію методики підведення підсумків 

морально-психологічного стану та військової дисципліни». 

791. Наказ Головнокомандувача Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України від 23 квітня 2003 року № 121 «Про затвердження Програми морально-

психологічного забезпечення адаптації молодого поповнення до умов військової 
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служби». 

792. Наказ командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України від 

20 березня 2006 року № 74 «Про систему роботи органів військового управління 

щодо профілактики суїцидальної поведінки серед особового складу». 

793. Приказ Командующего Военно-Морскими Силами Украины от 05 

сентября 1994 года № 301 «О низкой организаторской и воспитательной работе в 1-

й бригаде надводных кораблей и наказании виновных». ГДА МОУ. Ф. 4221. Оп. 

60849. Спр. 2. Арк. 90-91. 

794. Наказ Заступника Міністра оборони - Командувача Військово-Морських 

Сил України від 13 листопада 2000 року № 434 «Про підсумки виховної роботи у 

Військово-Морських Силах України у 2000 навчальному році та завдання щодо її 

проведення у 2001 році». ГДА МОУ. Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 10. Арк. 20-27. 

795. Наказ Заступника Міністра оборони - командувача Військово-Морськими 

Силами України від 18 грудня 1996 року № 627 «Про підсумки гуманітарної 

підготовки та інформаційного забезпечення особового складу Військово-Морських 

Сил України за 1996 навчальний рік». ГДА МОУ. Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 4. Арк. 

216-218. 

796. Наказ Заступника Міністра оборони - Командувача Військово-Морських 

Сил України від 08 січня 1998 року № 5 «Про підсумки гуманітарної підготовки та 

інформаційного забезпечення особового складу Військово-Морських Сил України 

за 1997 рік». ГДА МОУ. Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 6. Арк. 4-7. 

797. Наказ Заступника Міністра оборони - Командувача Військово-Морських 

Сил України від 31 грудня 1998 року № 526 «Про підсумки гуманітарної підготовки 

та інформаційного забезпечення особового складу Військово-Морських Сил 

України за 1998 навчальний рік». ГДА МОУ. Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 6. Арк. 238¬ 

242. 

798. Наказ Заступника Міністра оборони - Командувача Військово-Морських 

Сил України від 09 грудня 1999 року № 479 «Про підсумки гуманітарної підготовки 

та інформаційного забезпечення особового складу Військово-Морських Сил 

України за 1999 навчальний рік». ГДА МОУ. Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 8. Арк. 50-54. 
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799. Наказ Заступника Міністра оборони - Командувача Військово-Морських 

Сил України від 26 жовтня 2000 року № 414 «Про підсумки гуманітарної підготовки 

та інформаційного забезпечення особового складу Військово-Морських Сил 

України у 2000 навчальному році». ГДА МОУ. Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 10. Арк. 3-7. 

800. Директива Заступника Міністра оборони - Командувача Військово-

Морських Сил України від 19 грудня 1996 року № ДК-86 «Про організацію 

виховної і культурно-просвітницької роботи, дозвілля, гуманітарної підготовки та 

інформаційного забезпечення особового складу Військово-Морських Сил України в 

1997 навчальному році». ГДА МОУ. Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 6. Арк. 4. 

801. Директива Заступника Міністра оборони - Командувача Військово-

Морських Сил України від 04 січня 1998 року № ДК-1 «Про організацію виховної і 

культурно-просвітницької роботи, дозвілля, гуманітарної підготовки та 

інформаційного забезпечення особового складу Військово-Морських Сил України в 

1998 навчальному році». ГДА МОУ. Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 6. Арк. 238. 

802. Наказ Головнокомандувача Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України від 28 листопада 2003 року № 390 «Про організацію виховної, культурно-

просвітницької роботи, гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення 

офіцерського складу і службовців підрозділів Головного командування Військово-

Морських Сил Збройних Сил України у 2003-2004 навчальних роках». ГДА МОУ. 

Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 14. Арк. 191-194. 

803. Організаційно-методичні вказівки щодо планування та проведення 

заходів гуманітарного та соціального забезпечення, зміцнення військової 

дисципліни у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на 2005 

навчальний рік. Телеграма від 03 листопада 2004 року вих. № 32/1/985-Е. 

Електронний архів І. Підопригори. Файл «ОМВ ВМС 2005». Дата внесення змін : 

04.11.2004. 

804. Організаційно-методичні рекомендації щодо планування заходів по 

роботі з особовим складом на 2007 навчальний рік. Телеграма ТВО начальника 

управління особового складу штабу командування Військово-Морських Сил 

Збройних Сил України від 03 листопада 2006 року № 15/6/3461. Електронний архів 
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І. Підопригори. Файл «ОМВ ВМС 2007». Дата внесення змін : 08.11.2006. 

805. Організаційно-методичні вказівки начальника управління особового 

складу штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України щодо 

організації гуманітарного та соціального забезпечення підготовки органів військ 

(сил) у 2007 навчальному році. Телеграма начальника управління особового складу 

штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України від 09 

листопада 2006 року вих. № 154_15_4_3560. Електронний архів І. Підопригори. 

Файл «ОМВ УОС ВМС ЗСУ». Дата внесення змін : 20.12.2006. 

806. Організаційні вказівки начальника управління особового складу штабу 

командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України щодо організації 

гуманітарного та соціального забезпечення підготовки військ (сил) у 2007 

навчальному році. Телеграма командира військової частини А2320 від 12 листопада 

2006 року вих. № 10_рз_1190. Електронний архів І. Підопригори. Файл «ОМВ УОС 

(в частини)». Дата внесення змін : 12.11.2006. 

807. Організаційно-методичні вказівки начальника управління особового 

складу штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України щодо 

інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил) у 2008 навчальному 

році. Електронний архів І. Підопригори. Файл «Вказівки ВМС на 2008_ІПЗ». Дата 

внесення змін : 12.11.2007. 

808. Методичні рекомендації щодо організації правовиховної роботи з 

військовослужбовцями та працівниками Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України у 2008 навчальному році. Телеграма начальника соціально-психологічного 

відділу - заступника начальника управління особового складу штабу командування 

ВМС ЗС України від 27 листопада 2007 року вих. № 15/4/4687. Електронний архів І. 

Підопригори. Файл «методичні рекомендації Н УОС з правовиховної роботи на 2008 

н.р.». Дата внесення змін : 11.02.2008. 

809. Організаційно-методичні вказівки щодо проведення виховної та 

соціально-психологічної роботи у Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

в 2009 році. Телеграма начальника управління з виховної та соціально-

психологічної роботи командування Військово-Морських Сил Збройних Сил 
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України від 07 листопада 2008 року вих. № 154/21/1/154. Електронний архів І. 

Підопригори. Файл «ОМВ ВМС 2009». Дата внесення змін : 18.11.2008. 

810. Організаційно-методичні вказівки щодо проведення виховної та 

соціально-психологічної роботи у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України у 2010 навчальному році. Севастополь, 2009. Електронний архів І. 

Підопригори. Файл «ОМВ ВМС 2010». Дата внесення змін : 15.11.2009. 
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Силах Украины». ГДА МОУ. Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 3. Арк. 42. 

882. Наказ Командуючого Військово-Морськими Силами України від 29 січня 

1996 року № 52 «Про видання книги «Сторінки історії флоту України»». ГДА МОУ. 

Ф. 4221. Оп. 60849. Спр. 4. Арк. 14-15. 

883. Наказ Заступника Міністра оборони - Командувача Військово-Морських 

Сил України від 03 січня 2001 року № 3 «Про удосконалення історичної та 

історіографічної роботи у Військово-Морських Силах України». ГДА МОУ. Ф. 4221. 

Оп. 60849. Спр. 11. Арк. 3-І . 

884. Наказ Заступника Міністра оборони - Командувача Військово-Морських 

Сил України від 27 липня 2001 року № 297 «Про організацію воєнно-історичної та 

історіографічної роботи у Військово-Морських Силах України». ГДА МОУ. Ф. 4221. 

Оп. 60849. Спр. 12. Арк. 3-16. 
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РОЗДІЛ 3. 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-

ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ 

СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 1992-2014 РОКАХ 

Становлення та розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках розглядалися 

в тісному взаємозв'язку з іншими процесами, які відбувалися в державі і районах 

базування та дислокації ВМС ЗС України - політичними, економічними, 

військовими, інформаційними, соціальними, релігійними (додаток Н). Тому 

дослідження включало послідовне розкриття змін в організації інформаційно-

пропагандистського забезпечення відповідно до здійсненої періодизації, та 

висвітлення усіх аспектів ІПЗ у ВМС ЗС України. 

3.1. Становлення інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах України (квітень 1992 - грудень 1993 рр.) 

На початок квітня 1992 р. склалися необхідні історичні передумови для 

становлення інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 

Силах Збройних Сил України. Практичне створення Військово-Морських Сил 

України та системи його інформаційно-пропагандистського забезпечення 

розпочалося після виходу Указу Президента України від 5 квітня 1992 р. № 209 

«Про невідкладні заходи по будівництву Збройних Сил України», яким 

передбачалося сформувати ВМС України на базі дислокованих на території України 

сил Чорноморського флоту [1-2]. Командуючим ВМС України було призначено 

контр-адмірала Б. Кожина [3]. 

Першим кроком на шляху створення ІПЗ у ВМС України стало формування 

структур ІПЗ. Встановлено, що 7 квітня 1992 р. командуючим ВМС України контр-

адміралом Б. Кожиним було віддане розпорядження капітану 1 рангу А. Данілову 

розпочати створення соціально-психологічної служби ВМС України, що доцільно 
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вважати початком створення системи інформаційно-пропагандистського 

забезпечення вітчизняних ВМС [4, с. 218]. Ядром майбутнього соціально-

психологічного управління ВМС України стали фахівці органів по роботі з 

особовим складом військових частин (кораблів) ЧФ, які виявили бажання проходити 

службу в українських ВМС. Станом на червень 1992 р. в організаційній групі ВМС 

України зосередилася достатня кількість колишніх політпрацівників, які згодом 

майже повністю укомплектували соціально-психологічне управління [4, с. 373-375, 

401; 5]. 10 червня 1992 р. заступником начальника СПС ВМС України було 

призначено капітана 1 рангу А. Данілова, який фактично очолив організацію 

новостворюваної структури і до середини 1993 р. тимчасово виконував обов'язки 

начальника соціально-психологічної служби ВМС України [4, с. 594; 6, с. 58; 7-8]. У 

подальшому 2 липня 1993 р. начальником соціально-психологічного управління 

ВМС України було призначено капітана 1 рангу В. Литвиненка (до того помічника 

командуючого Приморської флотилії по роботі з особовим складом 

Тихоокеанського флоту) [6, с. 133; 9]. Отже, кадровою основою структур ІПЗ у ВМС 

України у той час стали фахівці органів по роботі з особовим складом флотів 

колишнього СРСР. 

Завданнями структур ІПЗ ВМС України у 1992-1993 рр. були організація 

гуманітарної підготовки [4, с. 385], забезпечення періодичними друкованими 

виданнями [10], утвердження державної мови й організація її вивчення особовим 

складом [4, с. 385; 11], участь у розробленні військово-морської символіки й 

історична робота (присвоєння нових і збереження старих почесних найменувань 

військових частин і кораблів) [12-1 3]. Виокремлення в діяльності СПС ЗС України 

інформаційно-пропагандистського напряму - гуманітарної підготовки особового 

складу, організації дозвілля, культурно-виховної та духовно-просвітницької роботи, 

- зумовило створення у складі СПС ВМС України відповідної структурної одиниці -

відділу ГП та КВПР [4, с. 374-376]. 

Наступним кроком стало створення засобів масової інформації ВМС України. 

Особливістю їх утворення було те, що на відміну від загальної тенденції створення 

військових ЗМІ та друкованих періодичних видань ЗС України на базі ЗМІ 
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військових округів радянських військ, прес-центр ЧФ і газета ЧФ «Флаг Родины» не 

стали матеріально-технічною та кадровою базою ЗМІ ВМС України [14, с.307]. 

Тому ЗМІ ВМС України створювалися практично з нуля. 15 травня 1992 р. 

розпочалося створення газети «Флот України», головним редактором якої був 

призначений призваний з запасу капітан 1 рангу Ю. Тимощук [4, с. 376-377, 416¬ 

423; 5]. У червні 1992 р. для організації випуску газети «Флот України» було 

створено робочу групу, до складу якої увійшли фахівці СПС ВМС України [4, с. 

427; 5; 15]. 8 червня 1992 р. накладом 6 тис. примірників вийшов перший номер 

газети «Флот України» [4, с. 376-377, 416-423; 5]. 

У травні 1992 р. розпочав роботу прес-центр ВМС України у складі одного 

офіцера (капітан 3 рангу В. Палій), а в червні 1992 р. начальником прес -центру було 

призначено капітана 2 рангу К. Іванка. Згодом з прес-центру ЧФ на посаду старшого 

офіцера прибув капітан 3 рангу М. Савченко, який у подальшому на довгий час 

очолив прес-центр ВМС України. Прес-центр виконував важливі завдання з 

висвітлення процесу створення ВМС України та діяльності командування, 

організації роботи з українськими та іноземними ЗМІ, проведення прес-конференцій 

за участю командуючого ВМС України (у 1992-1993 рр. було підготовлено більше 

1500 повідомлень для ЗМІ, організовано десятки прес-конференцій та інтерв'ю за 

участю командувача ВМС України) [4, с. 435-436; 6, с. 61, 147]; щоденно аналізував 

«військово-політичну та соціально-психологічну обстановку в Криму і Севастополі, 

та на ЧФ» з доведенням висновків до командування ВМС України [4, с. 389-390]. 

Створення власних ЗМІ було важливою умовою подальшого розвитку ІПЗ у 

ВМС України [16]. Вони стали основою для ідейного згуртування патріотично 

налаштованих українських офіцерів на ЧФ та основним джерелом об'єктивної 

інформації в умовах російсько-українського політичного протистояння [14, с. 341 -

342]. Опонентами газети «Флот України» в інформаційному просторі Криму було 14 

проросійських газет, які друкувалися у видавництві газети «Флаг Родины» [14, с. 

342]. Тому, з огляду на використання ЗМІ ЧФ для антиукраїнської діяльності, 

військові ЗМІ ВМС України сприяли протидії негативному інформаційно-

психологічному впливу з боку РФ на особовий склад ВМС України та населення 
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районів базування (дислокації). Адже саме відсутність військових ЗМІ у перші 

місяці створення ВМС України змусила керівництво ЗС України в умовах 

фактичного проведення РФ інформаційних і психологічних операцій в Криму 

організовувати роботу кореспондентського пункту газети «Народна армія» та 

здійснювати спеціальні випуски військових ЗМІ ЗС України для зменшення ефекту 

інформаційного вакууму в районах базування та дислокації ВМС України [4, с. 379, 

410; 6, с. 61; 17]. Отже, станом на грудень 1993 р. було завершено створення 

структур, на які покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах України. 

Нормативно-правовою основою створення ІПЗ у ВМС України стали 

Концепція Соціально-психологічної служби Збройних Сил України [18-20] та 

директива Міністра оборони України від 13 грудня 1992 року № Д-37 «Про 

гуманітарну підготовку особового складу Збройних Сил України» [21]. Саме вони 

визначили альтернативу радянським заходам інформаційного впливу на особовий 

склад [22, с. 170; 23]. Основним заходом ІПЗ стала гуманітарна підготовка, яка 

визначалася одним із основних предметів навчання особового складу та мала на меті 

вивчення ідейно-теоретичних основ державної незалежності України, історії 

держави і Збройних Сил, бойових традицій українського війська, положень 

військового права, основ військової педагогіки і психології, етики та інших 

гуманітарних дисциплін [22, с. 171] (рисунок П.1). ЇЇ відмінністю від політичних 

занять у збройних силах СРСР була відсутність політичної спрямованості. Вже в 

середині 1992 р. проведення гуманітарної підготовки було організоване з офіцерами 

організаційної групи ВМС України. Першим керівником групи став капітан 3 рангу 

М. Мамчак [4, с. 390]. Однак фактично 1992 р. виявився перехідним, і гуманітарна 

підготовка у ВМС України почала активно впроваджуватися лише з початку 1993 р. 

Часові показники гуманітарної підготовки в умовах повсякденної діяльності 

наведено в додатку У. Під час проведення навчань гуманітарна підготовка 

проводилася 2-3 рази на тиждень по 1 годині [21; 24]. Заняття з офіцерами 

проводилися у формі лекцій та семінарів (лекційно-семінарським методом), а з 

прапорщиками - у формі розгорнутої бесіди [24]. Основним методом навчання був 
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словесний (усне викладання керівником матеріалу слухачам). А з точки зору 

ступеня розвитку самостійної пізнавальної діяльності слухачів - застосовувався 

репродуктивний метод навчання [25, с. 263-266]. Очевидним було те, що 

застосування репродуктивного методу зумовлювалося загальними в уой час для всіх 

ЗС України проблемами в організації гуманітарної підготовки особового складу: 

неспроможністю колишніх керівників політичних занять якісно проводити ГП в 

нових умовах; недостатньою методичною підготовленістю керівників груп ГП, 

незнанням чи недосконалим володінням ними українською мовою, низьким рівнем 

знань з історії України; байдужим ставленням командирів до нового предмету 

навчання [26-32]. Це вимагало високого рівня теоретичної і методичної підготовки 

керівників груп. Для її покращення у з'єднаннях (гарнізонах) організовувалися 

збори тривалістю 5 днів перед початком навчального року та тривалістю 3 дні перед 

початком літнього періоду навчання [21; 33]. Крім того, у військових частинах з 

керівниками груп щомісячно проводилися інструкторсько-методичні заняття [21; 

24]. Питання організації та підсумки гуманітарної підготовки у військових частинах 

ВМС України відображалися в наказах відповідних командирів на період навчання 

[24; 34-37]. 

Як зазначав тодішній начальник відділу гуманітарної, культурно-виховної та 

просвітницької роботи Соціально-психологічного управління ВМС України капітан 

2 рангу К. Іванко, підсумки гуманітарної підготовки за 1993 навчальний рік у цілому 

виявилися позитивними. Відзначалося підвищення зацікавленості особового складу 

до історії України, військової психології та правових аспектів проходження служби. 

Крім того, ГП стала важливим інструментом впровадження української мови у 

військових колективах ВМС України [34; 38-41]. Разом з тим мали місце й 

недоліки: використання застарілих підходів в організації занять [39]; недостатня 

методична підготовка керівників груп і низька активність слухачів [36], що 

впливало на результати підготовки особового складу. 

З 1993 р. у ВМС України відзначаємо розширення переліку заходів 

інформаційно-пропагандистського забезпечення. З метою інформування 

військовослужбовців про суспільно-політичні процеси в державі було започатковане 
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проведення інформування особового складу [42], а до розпорядку дня було 

включено щоденний перегляд теленовин та щотижневої телепрограми «Маю честь» 

[43]. У військових частинах було організовано роботу бібліотек, кімнат бойової 

слави [42; 44]. Практикувався випуск стінного друку, який, враховуючи тодішній 

ступінь розвитку технічних засобів пропаганди, міг передбачати створення 

позаштатних груп фотографів [45]. Також почалося організоване проведення заходів 

культурно-виховної та духовно-просвітницької роботи у формі вікторин, історичних 

лекторіїв, оглядів-конкурсів художньої самодіяльності [42]. Важливими елементами 

цієї роботи стали започатковані у 1992 р. урочисте відзначення Дня ВМС України та 

Дня незалежності України [46], зокрема до другої річниці незалежності України у 

військових частинах ВМС України було організовано фестивалі самодіяльного 

народного мистецтва [47]. Разом із тим у проведенні культурно-виховної та 

духовно-просвітницької роботи відзначаємо використання досвіду культурно-

просвітницької роботи у збройних силах СРСР, зокрема створення у військових 

частинах (підрозділах) постійно діючих колективів художньої самодіяльності та 

конкурсних комісій для їх оцінювання [47]. 

Інформаційний вплив за допомогою військових засобів масової інформації 

здійснювався шляхом забезпечення особового складу примірниками друкованих 

військових ЗМІ ЗС України, випуску газети «Флот України», а також діяльності 

прес-центру ВМС України. У початковий період створення ВМС України особовий 

склад забезпечувався газетою «Народна армія», а також спеціальними випусками 

газет видів ЗС України та родів військ: «Правда Украины», «Вартові неба», «Слава і 

честь». Особливою популярністю в Севастополі користувався додаток «Полуостров 

Крым» редакції газети «Вартові неба» [48, с. 110]. З метою оперативного та 

об'єктивного висвітлення інформації про ВМС України та обстановку на ЧФ, у 

Севастополі діяв кореспондентський пункт друкованого органу Міністерства 

оборони України, а на шпальтах газети «Народна армія» велася рубрика 

«Черноморский флот: в прицеле гласности». Проведений аналіз випусків газети 

«Народна армія» за квітень 1992 - червень 1993 рр. свідчить, що діяльність 

кореспондентського пункту спрямовувалася на висвітлення офіційної позиції 
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керівництва держави та ЗС України щодо статусу, умов перебування та розподілу 

ЧФ, неправомірних дій командування ЧФ щодо підпорядкування флоту РФ [49-66]; 

висвітлення офіційної позиції інших держав стосовно проблем розподілу ЧФ [67]; 

висвітлення процесу створення ВМС України [68-85]; спростування тез російської 

пропаганди про стратегічне значення ЧФ [86]; висвітлення неправомірних та 

агресивних дій РФ і командування ЧФ щодо перешкоджання створенню ВМС 

України, прийняттю присяги на вірність народу України особовим складом кораблів 

і військових частин ЧФ, дестабілізації СПО в районах базування та дислокації ВМС 

України [87-112]; публікацію заяв особового складу кораблів і військових частин, 

що прийняли присягу народу України [113-115]; спростування звинувачень 

керівництва РФ і неправдивих повідомлень російських і проросійськи налаштованих 

кримських ЗМІ стосовно намагань української сторони дестабілізувати СПО 

обстановку в районах дислокації ЧФ, посіяти міжнаціональну ворожнечу [116-119]; 

спростування тези про те, що Україна не фінансує ЧФ [120-121]; висвітлення 

діяльності командування ЧФ щодо зниження бойової готовності флоту, розкрадання 

майна ЧФ або його вивезення на територію РФ [122-124]; висвітлення СПО в 

районах базування та дислокації ВМС України, зокрема дій керівництва Криму та 

штучної організації протестів населення [125-130]; спростування неправдивих і 

викривлених повідомлень редакції газети «Флаг Родины» стосовно ВМС України 

[131-132]; висвітлення військово-морської історії України (особливо невідомих до 

того часу сторінок творення українського військового флоту) [133-134]; висвітлення 

підтримки ВМС України українським народом та надання їм шефської допомоги 

[135-136]. 

Важливим аспектом інформаційного впливу на особовий склад ВМС України 

став випуск газети «Флот України». Вона виходила українською та російською 

мовами, що було характерним для усіх військових ЗМІ ЗС України та відображало 

мовну й етнічну специфіку районів базування (дислокації) ВМС України [14, с. 307]. 

Аналіз її публікацій дав можливість установити спрямованість інформаційного 

впливу на військовослужбовців ВМС України та населення в районах базування 

(дислокації). Крім інформування про події в Україні та світі, значна увага 
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приділялася висвітленню офіційної позиції української влади та проукраїнських 

політичних сил [137]; повернення у масовий вжиток значного масиву історичних 

знань з військово-морської історії України; спростування тези про те, що ВМС 

України не мали власної історії [138-142]; висвітлення СПО в районах базування та 

дислокації ВМС України [143-144]; висвітлення негативних процесів, які 

відбувалися у той час на ЧФ [145-146]; обговорення актуальних проблем зміцнення 

військової дисципліни [147-148]; висвітлення проблем соціального захисту 

військовослужбовців, дій керівництва держави та командування ВМС України щодо 

їх вирішення [149-152]; методичного забезпечення заходів ІПЗ [153]; висвітлення 

шефської допомоги регіонів України у становленні ВМС України [154-155]. В 

умовах інформаційної переваги РФ у Криму і на ЧФ; активного інформаційного 

впливу російської сторони на особовий склад ЧФ і місцеве населення в районах його 

дислокації за допомогою друкованих ЗМІ (зокрема газет «Комсомольская правда», 

«Красная звезда», «Флаг Родины») та викривлення ними об'єктивної інформації й 

офіційної позиції керівництва України та її Збройних Сил стосовно подій в Криму і 

розподілу ЧФ [118], інформаційний вплив на особовий склад ВМС України за 

допомогою військових ЗМІ мав надзвичайно важливе значення. З огляду на 

проблемно-тематичну спрямованість публікацій, цей вплив сприяв швидкій зміні 

ідеологічних установок особового складу ВМС України, формуванню у нього 

національної свідомості й альтернативного радянсько-російському погляду на 

історію українського флоту, протидії негативному інформаційно-психологічному 

впливу з боку РФ та прихованому формуванню образу ворога з керівництва РФ та 

командування ЧФ. 

У квітні 1992 р. у ВМС України розпочалася діяльність зі сприяння задоволенню 

релігійних потреб особового складу [4, с. 544-545]. У зазначений період відзначаємо 

активну співпрацю командування ВМС України з представниками УПЦ МП, 

причинами чого були об'єктивна необхідність забезпечення релігійних потреб 

військовослужбовців, відсутність у Севастополі представництва інших православних 

церков через специфіку релігійних відносин у колишньому СРСР [156-160] та 

активність у налагодженні співпраці з боку самих представників УПЦ МП [4, с. 546-



267 
547]. Першим офіційним ритуалом за участі представників УПЦ МП стало складання 

особовим складом ВМС України присяги на вірність народу України 5 липня 1992 р. у 

Севастополі [4, с. 548-549], а в подальшому - перші випуски офіцерів СВМІ [4, с. 

548-549] та освячення першого добудованого для ВМС України корабля спеціального 

призначення «Славутич» по його прибуттю до місця постійного базування в 

Севастополь [6, с. 91; 161]. У подальшому командування ВМС України встановило 

контакти з архієпископом Сімферопольським і Кримським УПЦ МП Лазарем [4, с. 

548-549]. Разом із тим вітчизняні вчені відзначають, що УПЦ МП у 1992-2014 рр. 

була важливим інструментом інформаційних і психологічних операцій РФ проти 

України в районах базування та дислокації вітчизняних ВМС [156; 162]. Відродження 

в Україні релігійних організацій державницького спрямування сприяло усвідомленню 

тодішнім керівництвом структур СПС ЗС України необхідності мати єдину 

національно-спрямовану церкву. «Московське православ'я стало могилою української 

самостійності і причиною послаблення духовності українського народу» - зазначалося 

у зверненні до очільників релігійних організацій України [163]. Тому командування 

ВМС України по мірі створення в районах базування (дислокації) осередків релігійних 

організацій державницького спрямування, одразу ж налагоджувало з ними співпрацю. 

Зокрема у 1992 р. було встановлено зв'язки з представництвом УГКЦ у Севастополі. 

Сучасники відзначали позитивний національно-патріотичний вплив співпраці ВМС 

України з УГКЦ, представники якого проводили службу українською мовою [4, с. 

548-549]. Також в умовах активної протидії представництвам інших українських 

церков у Севастополі з боку УПЦ МП (у тому числі щодо розподілу нерухомого 

майна), керівництво ВМС України сприяло їхньому розвитку (зокрема представникам 

УГКЦ було тимчасово надано приміщення на території СВМІ) [4, с. 548-549]. 

Співпраця ВМС України з УПЦ КП розпочалася у липні 1992 р., коли у Миколаєві 

священики УПЦ КП уперше взяли участь в урочистостях з нагоди прийняття до 

складу ВМС України корабля спеціального призначення «Славутич» [136; 164-165]. А 

4 липня 1993 р. участь у ритуалі підняття Військово-Морського прапора на 

сторожовому кораблі «Гетьман Сагайдачний» взяв особисто очільник УПЦ КП 

Філарет [164]. Характерною особливістю задоволення релігійних потреб 
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військовослужбовців ВМС України стало дотримання принципу теоцентризму 

(обмеження роботи з військовослужбовцями проведенням релігійних обрядів, 

застосування у цій роботі організаційних і групових форм роботи) [166, с. 6-16], що 

пояснюється неготовністю ні священників, ні самих віруючих перейти до іншого 

(людино центричного) формату взаємодії [167]. Разом із тим вітчизняні вчені 

наголошували на помилковості обмеження задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців виключно відправленням релігійних обрядів [166, с. 15-16], а 

фахівці структур ІПЗ уже в 1993 р. вказували на необхідність запровадження інституту 

військових священників для духовного відродження особистості в тих умовах [168]. 

Отже, у 1992 р. окреслилася тенденція щодо сприяння задоволенню релігійних потреб 

особового складу як напрям діяльності структур ІПЗ [18-20]. 

Важливим завданням структур СПС було методичне забезпечення («програмно-

методичне забезпечення гуманітарної підготовки особового складу») [18-20; 22, с. 

174], яке за спогадами А. Науменка у той час здійснювалося шляхом підготовки 

методичних матеріалів фахівцями соціально-психологічного управління ВМС України 

з подальшим їх розмноженням і розповсюдженням у військових частинах (на 

кораблях). Також методичне забезпечення здійснювалося шляхом публікації 

матеріалів у газеті «Флот України» [138-142; 153]. Значну методичну допомогу 

надавали члени українських громадських організацій Севастополя [4, с. 542]. Вагомий 

внесок зробили регіони України, які у вигляді шефської допомоги надавали 

вітчизняним ВМС значну кількість літератури для організації заходів ІПЗ [6, с. 196¬ 

197]. Зокрема за ініціативи спеціального кореспондента газети «Молодь України» В. 

Притули було започатковано всеукраїнську акцію «Українським морякам - українські 

книги», яка дала змогу зібрати для екіпажу корабля спеціального призначення 

«Славутич» 500, а для сторожового корабля СКР-112 - 200 книг для корабельних 

бібліотек [6, с. 198]. Завдяки шефській допомозі вирішувалися питання задоволення 

релігійних потреб військовослужбовців (забезпечення релігійною літературою, участь 

у культурно-релігійному житті регіонів України) [154]. Суттєво покращило рівень 

методичного забезпечення ІПЗ створення у 1993 р. Науково-дослідного і методичного 

центру СПС. Централізоване надання методичних матеріалів вищим органом 
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управління дозволяло фахівцям ІПЗ ВМС України витрачати менше часу на 

підготовку до занять [169]. Разом із тим у методичному забезпеченні ІПЗ у ВМС 

України проявлялися характерні для усіх ЗС України проблемні питання: відсутність 

достатньої кількості методичних посібників і кінофільмів про історію України та її 

війська [31; 170], відсутність підручників з гуманітарної підготовки [30]. 

Підготовка фахівців структур ІПЗ ВМС України у 1992-1993 рр. 

здійснювалася шляхом їх навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ) 

та підготовки безпосередньо у військах. Наявність на території України чотирьох 

ВВНЗ, які готували фахівців для партійно-політичних органів збройних сил 

колишнього СРСР, дало змогу здійснювати підготовку фахівців тактичної ланки 

структур ІПЗ ВМС України на початковому етапі їх створення. З числа цих ВВНЗ 

Київське ВВМУ готувало фахівців відповідних структур безпосередньо для ВМС, 

Львівське вище військово-політичне училище (ЛВВПУ) здійснювало підготовку 

військових журналістів для друкованих ЗМІ [14, с. 336; 171, с. 404-405]. Певну 

частину фахівців структур ІПЗ становили також випускники Донецького та 

Сімферопольського військово-політичних училищ. У 1992-1993 рр. почалося 

поступове руйнування системи підготовки фахівців тактичного рівня для структур 

ІПЗ. Зокрема відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 19 серпня 

1992 р. № 490 «Про реформу системи військової освіти» було припинено набір 

курсантів до Донецького вищого військового училища інженерних військ і військ 

зв'язку, Київського вищого військово-морського училища, Львівського вищого 

військового училища. Зазначені ВВНЗ підлягали ліквідації після завершення у них 

навчання курсантів, які вступили раніше. Згорталася підготовка фахівців для 

структур ІПЗ у Сімферопольському вищому військовому будівельному училищі 

[172, с. 72; 173-174]. У другій половині 1992 р. розпочався процес скорочення 

КВВМУ та передачі його фондів новоствореній Києво-Могилянській Академії, що 

супроводжувався знищенням навчально-матеріальної бази училища, скороченням 

(звільненням) значної кількості викладачів [171, с. 404-405, 409]. Також було 

припинено підготовку фахівців для військових друкованих ЗМІ у Львівському 

вищому військово-політичному училищі [14, с. 336; 172, с. 72; 173-174]. У той же 
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час набір абітурієнтів з метою підготовки фахівців тактичного рівня для структур 

ІПЗ у видових ВВНЗ (зокрема до Севастопольського військово-морського інституту, 

СВМІ) не здійснювався [175-176]. Станом на 1993 р. система військової освіти 

України передбачала підготовку фахівців для структур ІПЗ лише оперативно-

тактичного рівня у створюваному Київському військовому гуманітарному інституті 

[172, с. 58, 72]. До нього планувалося приймати на навчання як фахівців СПС, так і 

офіцерів командного та технічного профілю, які виявили схильність до виховання 

особового складу [177]. Тобто почала окреслюватися тенденція укомплектування 

посад структур ІПЗ фахівцями командного та технічного профілю. Однак у той час у 

ЗС України не відзначалося значної кількості бажаючих змінити командні посади на 

виховні [29]. Важливою складовою підготовки фахівців для структур ІПЗ ВМС 

України стала перепідготовка фахівців колишніх партійно-політичних органів перед 

їх призначенням до структур СПС у створеному влітку 1992 р. на базі 10-х 

Центральних офіцерських курсів політскладу Радянської Армії (ЦОК ПС) Науково-

дослідному і методичному центрі СПС (НДіМЦ СПС) м. Київ [171, с. 410-411; 172, 

с. 34, 36, 58; 178-179]. 

Підготовка фахівців структур ІПЗ безпосередньо у військах здійснювалася 

шляхом допідготовки випускників ВВНЗ і теоретичної та методичної підготовки 

керівників груп гуманітарної підготовки. Допідготовка випускників ВВНЗ для 

структур ІПЗ ВМС України мала свої особливості: за відсутності достатньої 

кількості відповідних посад їх разом з випускниками інших училищ було зведено в 

офіцерські батальйони, де вони проходили службу в очікуванні призначення на 

посади та здійснювали допідготовку за напрямом діяльності. Перший такий 

батальйон був сформований на початку серпня 1992 р. [180]. У його складі в той час 

проходив допідготовку А. Урсол (теперішній заступник командувача ВМС ЗС 

України з морально-психологічного забезпечення) [181]. Під час допідготовки 

офіцери, крім іншого, вивчали українську мову й історію України [171, с. 485; 182]. 

Теоретична та методична підготовка керівників груп ГП здійснювалася шляхом 

проведення з ними зборів у з'єднаннях (гарнізонах) та інструкторсько-методичних 

занять у військових частинах (на кораблях) [21; 24; 33]. 
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Проведений аналіз історичних джерел дає підстави стверджувати, що 

створенню ІПЗ у ВМС України у 1992-1993 рр. сприяли: 

розвиток нормативно-правової бази ІПЗ, який у цілому відповідав тогочасним 

потребам і визначав основні напрями діяльності структур ІПЗ ВМС України; 

наявність патріотично налаштованих офіцерів в органах по роботі з особовим 

складом ЧФ та інших флотів СРСР, які стали кадровою основою структур ІПЗ ВМС 

України [6, с. 30, 70-71]; 

наявність ВВНЗ, які здійснювали підготовку фахівців тактичного рівня для 

структур ІПЗ ВМС України, що дало змогу на певний час вирішити питання їх 

комплектування; 

бажання значної кількості випускників ВВНЗ на території України (у тому 

числі тих, які готували фахівців для структур ІПЗ ВМС України) проходити службу 

у ВМС України [79; 171, с. 401; 183]; 

зміни в підготовці фахівців для структур ІПЗ, що відбулися у ВВНЗ і 

передбачали перехід до вивчення історії України [171, с. 404-405], викладання 

основ художньої літератури, ораторського мистецтва, організації культурно-

виховної роботи з військовослужбовцями [184, с. 35, 49]; 

патріотична налаштованість особового складу на розбудову ВМС України на 

національно-патріотичних та історичних традиціях українського народу [185-186] 

(для прикладу, особовий склад одного з підрозділів ВБО звернувся до генерал-

майора В. Муляви з пропозицією організувати на його базі козацьку частину, яка б 

формувалася з найкращих представників регіональних козацьких організацій 

України [187]); 

проведення у ВМС України організаційних заходів, створення нових 

військових частин, введення у стрій добудованих бойових кораблів, перехід 

військових частин та установ ЧФ до складу ВМС України, що давало можливість 

призначати на посади фахівців структур ІПЗ, які знаходилися у розпорядженні 

командування [6, с. 92-93, 101-102; 188]; 

політична криза в РФ, що на певний час знизила інтенсивність проведення 

інформаційних і психологічних операцій в районах базування та дислокації ВМС 
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України, створивши передумови для зміцнення позицій Української держави в 

Криму і в питаннях розподілу ЧФ [6, с. 122-123]. 

Також вагомим позитивним чинником створення ІПЗ у ВМС України стала 

шефська допомога регіонів України, яка з середини грудня 1992 р. перетворилася на 

потужний народний волонтерський рух і стала характерною рисою становлення ІПЗ 

у ВМС ЗС України. Вона спрямовувалася на вирішення матеріальних проблем 

особового складу ВМС України (що позитивно впливало на морально -

психологічний стан особового складу та стало відображенням всенародної 

підтримки вітчизняних ВМС в умовах російсько-українського політичного 

протистояння [48, с. 110]), а також на покращення методичного забезпечення та 

створення матеріальної бази ІПЗ [6, с. 95, 196-198; 135-136; 154-155]. 

Негативними чинниками впливу на ІПЗ у ВМС України були: 

проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти України в 

районах базування та дислокації ВМС України; 

складна суспільно-політична обстановка в районах базування та дислокації 

ВМС України (особливо на Кримському півострові), яка формувалася внаслідок 

зовнішнього впливу РФ з великою вірогідністю переростання у збройний конфлікт 

на території Криму [57; 66; 189-191]; 

невизначеність статусу ЧФ, відсутність достатньої рішучості у керівництва 

України щодо підпорядкування ЧФ Україні чи прискорення його розподілу, що на 

довгий час створило цілу низку суспільно-політичних проблем, змусило значну 

частину особового складу ЧФ зайняти вичікувальну позицію, а згодом під тиском 

проросійськи налаштованого командування чи економічних і соціально-побутових 

умов перейти на службу до РФ, значно зменшивши можливості ВМС України 

скористатися кадровим потенціалом ЧФ у період свого формування [6, с. 31 -32, 37¬ 

39, 43-44, 60, 69-70, 77, 79, 81, 84-85, 122-123, 146; 137; 192]; 

початок руйнування системи підготовки фахівців тактичного рівня для 

структур ІПЗ; 

інші проблемні питання у сфері забезпечення підготовки фахівців для 

структур ІПЗ у ВВНЗ: недостатній науковий потенціал колишніх військово-
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політичних училищ (зокрема дослідник військової освіти М. Нещадим відзначає, що 

станом на 1992 р. КВВМПУ було укомплектоване вченими з науковими ступенями 

на 42%, ЛВВПУ на 15%, ДВВПУ на 19%, 10 ЦОК ПС на 16% [172, с. 39]); 

відсутність зацікавленості офіцерів-викладачів ВВНЗ у науковому зростанні [184, с. 

128-129]; уникання викладачів ВВНЗ у повній мірі виконувати обов'язки з 

виховання підлеглих (опитування офіцерів-викладачів КВВМУ і ДВВУ виявило, що 

лише 25% з них приймають активну участь у вихованні підлеглих, натомість 27% 

вважають це справою не необов'язковою [184, с. 125-132]); незначний обсяг 

гуманітарних дисциплін у ВВНЗ України (близько 10%) у порівнянні з 30% в 

аналогічних закладах освіти інших держав [184, с. 40-47, 125-132; 193]; 

затягування з призначенням на посади офіцерів (у тому числі фахівців 

колишніх політичних органів до структур СПС), що посилювало проблеми 

кадрового та соціально-побутового характеру [6, с. 139; 29]. Через невпевненість у 

своєму майбутньому в кінці 1992 р. рапорти на звільнення подали близько 50 

лейтенантів - випускників військово-морських училищ колишнього СРСР, які 

впродовж трьох місяців проходили службу в офіцерському батальйоні ВМС 

України, знаходилися у розпорядженні командуючого та не були призначені на 

посади [182]. Це спричинило відтік значної кількості фахівців ІПЗ у інші силові 

відомства [29]; 

інші характерні для створення ВМС України негативні аспекти (небажання 

певної частини офіцерів структур по роботі з особовим складом ЧФ переходити до 

ВМС України через необхідність складати присягу на вірність Українському 

народові, невдоволення стилем роботи окремих посадових осіб структур СПС ВМС 

України, побоюваннями з приводу необхідності вивчення української мови, 

небажанням створювати напруженість у відносинах із проживаючими в РФ 

родичами [6, с. 58, 74-76], що в майбутньому вплинули на рівень укомплектованості 

структур ІПЗ та підготовленість їх фахівців. 

Значно впливала на предмет дослідження у 1992-1993 рр. важка економічна 

ситуація, спричинена економічною кризою в державі й економічним тиском на 

Україну з боку РФ [6, с. 110, 152-154; 194, с. 40]. Це призвело до недофінансування 
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потреб ЗС України, не дозволило забезпечити належний соціальний захист 

військовослужбовців і членів їх сімей [195, с. 79; 22, с. 200], тим самим негативно 

впливаючи на морально-психологічний стан особового складу [195, с. 216]. 

Економічна криза в державі істотно погіршила матеріальне становище та рівень 

соціального захисту особового складу ВМС України [6, с. 139; 82; 152; 171, с. 406¬ 

407; 182], не дозволила вирішити питання забезпечення житлом [6, с. 93-94, 148¬ 

149, 152; 149]. Також економічне становище в державі разом із вищим рівнем 

грошового забезпечення та соціального захисту особового складу ЧФ не дали змоги 

перейти до ВМС України певній частині офіцерів ЧФ (у тому числі фахівцям 

структур ІПЗ) [6, с. 57, 61, 108, 112]. Через зниження фінансування ВВНЗ і низький 

рівень грошового забезпечення викладацького складу, економічний чинник 

негативно впливав на якість підготовки фахівців для структур ІПЗ [184, с. 128-129; 

196, с. 212]. 

Негативним аспектом був також перехід до ВМС України негативних 

традицій збройних сил СРСР, таких як нестатутні взаємовідносини («дідівщина»), 

що призводило до випадків морального та фізичного приниження 

військовослужбовців строкової служби, породжувало нездоровий соціально-

психологічний клімат у військових частинах (на кораблях) [197, с. 12-13; 198-199]. 

Проведений аналіз вказує, що створення ІПЗ у ВМС України у 1992-1993 рр. 

відбувалося за напрямами: створення та розвиток нормативно-правової бази ІПЗ; 

створення структур, на які покладалися завдання організації інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах України; створення 

військових засобів масової інформації ВМС України; налагодження співпраці з 

релігійними організаціями в районах базування та дислокації ВМС України. 

Характерними рисами ІПЗ у ВМС України у 1992-1993 рр. були: створення 

системи ІПЗ у ВМС України одночасно з формуванням нормативно-правової бази з 

питань ІПЗ у ЗС України, практичною реалізацією нормативно закріплених 

положень стосовно організації ІПЗ і створенням структур ІПЗ; намагання відійти від 

східної моделі інформаційного впливу на особовий склад і створити відмінну від 

радянської систему ІПЗ; використання радянського досвіду в організації 
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інформаційного впливу на особовий склад та підготовці фахівців для структур ІПЗ; 

збереження поліфункціональності структур ІПЗ; поєднання в організації ІПЗ зусиль 

структур ІПЗ і військових ЗМІ ВМС України; шефська допомога регіонів України у 

вирішенні проблем методичного забезпечення заходів інформаційно-

пропагандистського забезпечення та створенні матеріальної бази ІПЗ. 

В означений період ІПЗ у ВМС України у більшій мірі спрямовувалося на 

вирішення актуальних в умовах російсько-українського політичного протистояння 

завдань щодо формування в особового складу національної свідомості й 

альтернативного радянсько-російському погляду на історію українського флоту, 

повернення через заходи ІПЗ значного масиву історичних знань з військово-

морської історії України, протидію негативному інформаційно-психологічному 

впливу з боку РФ та приховане формування образу ворога з керівництва РФ та 

командування ЧФ. 

У розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС 

України окреслилися такі тенденції, як розширення переліку заходів ІПЗ, посилення 

уваги до питань задоволення релігійних потреб особового складу з виокремленням 

його у напрям діяльності структур ІПЗ. 

Таким чином, станом на грудень 1993 р. у Військово-Морських Силах України 

було створено систему інформаційно-пропагандистського забезпечення. Вона 

характеризувалася наявністю нормативно-правової бази, являла собою сукупність 

сил, засобів і основних форм інформаційного впливу на особовий склад, змістовно 

складалася з гуманітарної підготовки, заходів культурно-виховної та духовно-

просвітницької роботи, інформаційного впливу за допомогою військових ЗМІ. 

Відбулося зародження нових напрямів ІПЗ - інформування особового складу та 

сприяння задоволенню релігійних потреб. 



276 
3.2. Удосконалення інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах України у грудні 1993 - вересні 1998 років 

Наступний період розвитку ІПЗ у ВМС України розпочався з уведенням в дію 

директиви Міністра оборони України від 20 грудня 1993 р. № Д-40 «Про 

гуманітарну підготовку та інформаційне забезпечення особового складу Збройних 

Сил України». Впродовж нього було поступово розширено та нормативно визначено 

комплекс основних заходів ІПЗ, що не зазнав істотних змін до 2017 року [200]. 

Розвитку ІПЗ у ВМС України сприяло завершення формування у 1994-1996 

рр. сукупності (ієрархії) нормативно-правових актів (рисунок К.3). Особливістю 

розвитку нормативно-правової бази ІПЗ у ВМС України було доповнення 

нормативно-правових актів Міністерства оборони України директивними 

документами командувача ВМС України, які акумулювали в собі накопичений та 

узагальнений впродовж кількох років досвід організації ІПЗ України [202-208], що 

дало змогу фахівцям структур ІПЗ ВМС України більш якісно організовувати 

заходи ІПЗ [209]. У силах (військах) порядок організації ІПЗ затверджувався 

наказами відповідних командирів на навчальний рік [210-214]. 

Відбулися зміни в організації структур ІПЗ. Проведена на початку 1994 р. 

реорганізація СПС спочатку в органи виховної і соціально-психологічної, а згодом 

виховної роботи, ознаменувала собою повернення до притаманної східній моделі 

організаційної структури (рисунки М.1, М.2). Вирішальним чинником, який 

спричинив зазначену реорганізацію, стало занепокоєння керівництва ЗС України 

погіршенням стану військової дисципліни у військах. На думку А. Папікяна, саме 

зосередження основної уваги СПС на просвітницькій діяльності з питань 

національного відродження, а не на питаннях зміцнення військової дисципліни та 

боротьби з «дідівщиною», призвело до їх заміни органами виховної роботи [22, с. 

181]. Фактично відбулася зміна пріоритетів у діяльності структур ІПЗ ВМС України 

щодо першочергового забезпечення військової дисципліни [215-216], на 

необхідності якої також наголошував заступник міністра оборони України -

командуючий ВМС України контр-адмірал М. Єжель [217]. Разом із тим дослідник 
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розвитку національної системи військового виховання О. Попович відзначав, що 

повернення до органів ВР було вимушеним «кроком назад» [218, с. 102]. Таким 

чином, вибір оптимальної моделі інформаційного впливу на особовий склад 

завершився поверненням до східної (схожої на радянську). 

Важливими напрямом діяльності структур ІПЗ ВМС України залишалися 

впровадження державної мови у діяльність ВМС України через заходи ІПЗ [204; 

219-220], яке носило м'який не репресивний характер [221, с. 188] та робило 

українську мову мовою вторинної соціалізації [220; 221, с. 181-188]. В умовах 

наявності та конкуренції в інформаційному просторі держави двох високо статусних 

мов [221, с. 188], мовної ситуації у південних регіонах України [221, с. 61, 102, 107¬ 

108; 222], впровадження у ВМС України української мови та використання її для 

проведення заходів ІПЗ фактично перетворювало цей вид ЗС з російськомовного на 

двомовний, що було характерним для усіх ЗС України того часу [14, с. 307]. Також 

структури ІПЗ ВМС України продовжували брати активну участь в історичній 

роботі [223]. До 1997 р. структури ІПЗ ВМС України очолював капітан 1 рангу 

В. Литвиненко. У 1997-1998 рр. органи виховної роботи ВМС України очолював 

капітан 1 рангу Ю. Караваєв [196, с. 261, 262; 224-228], а з липня 1998 р. на посаду 

заступника командуючого Військово-Морських Сил з виховної роботи - начальника 

управління виховної роботи було призначено генерал-майора А. Пахлю [229-230]. 

Відділ пропаганди управління виховної роботи ВМС України очолював капітан 1 

рангу К. Іванко, а відділенні гуманітарної підготовки - капітан 1 рангу О. Дерновий. 

У 1994-1998 рр. ІПЗ у ВМС України включало в себе комплекс занять 

(гуманітарна підготовка), інформувань (інформаційне забезпечення особового 

складу), культурно-виховну і просвітницьку роботу, інформаційний вплив за 

допомогою військових ЗМІ, використання наочної агітації, а також додаткові 

інформаційні заходи (індивідуально-виховну роботу командирів з підлеглими, 

сприяння задоволенню релігійних потреб військовослужбовців, шефські зв'язки) 

(рисунок П.2). 

Основним заходом ІПЗ у ВМС України залишалася гуманітарна підготовка, 

яка визначалася складовою виховної роботи у ВМС України й одним із головних 
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предметів навчання особового складу. Вона організовувалася з метою вивчення 

ідейно-теоретичних основ державної незалежності України, історії України та її 

Збройних Сил, національних і бойових традицій українського війська, військового 

права, основ військової педагогіки, психології й етики, інших гуманітарних 

дисциплін. Навчання в системі ГП було обов'язковим та проводилося згідно з 

навчальними планами та програмами, що розроблялися централізовано на 

навчальний рік (період навчання) [200]. ГП проводилася у групах чисельністю до 30 

чол., що створювалися переважно у складі штатних підрозділів. Керівниками груп 

призначали командирів підрозділів, фахівців структур ІПЗ або найбільш 

підготовлених офіцерів. Із числа найбільш підготовлених слухачів призначали 

помічників керівників груп. Часові показники ГП в умовах повсякденної діяльності 

наведено в додатку У. Під час далеких морських походів, міжнародних миротворчих 

навчань і тактичних навчань час на проведення занять з усіма категоріями 

військовослужбовців скорочувався до 1 год. [209]. З метою задоволення зростаючих 

інформаційних і духовних потреб особового складу, висвітлення актуальних питань 

діяльності кораблів (військових частин) відповідно до специфіки їх підготовки та 

застосування передбачалося виділення резерву часу та часу на проведення 

додаткових занять в обсязі до 30% від загального [200; 202; 231-240]. Для 

вдосконалення методичної підготовки адміралів (генералів) та офіцерів у ВМС 

України на всіх рівнях військового управління було створено семінарські (так звані 

«командирські») групи. Заняття у цих групах проводилися 1 раз на місяць 

тривалістю 3 год. з обов'язковим проведенням лекцій під час засідань військової 

ради чи службових нарад керівного складу. Керівниками груп були командири 

об'єднань (з'єднань, військових частин і кораблів), які проводили заняття зі своїми 

заступниками та командирами нижчої ланки управління [202]. Упродовж 1994-1998 

рр. відбувалося поступове збільшення часу на проведення занять з гуманітарної 

підготовки: якщо в 1994 р. на ГП офіцерів відводилося 54-56 год., мічманів 

(прапорщиків) - 46-80 год., військовослужбовців строкової служби - 81 год., то у 

1998 р. для тих же категорій відводилося 82, 82 та 103 год. відповідно. Разом із тим 

обсяг часу для проведення додаткових занять і резерв часу впродовж 1994-1998 рр. 
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поступово зменшувався, що свідчило про посилення централізації у плануванні 

основних заходів ІПЗ [231-240]. Особливістю планування гуманітарної підготовки 

був розподіл усієї сукупності тем на проблемно-тематичні розділи, присвячені 

висвітленню конституційних засад державного устрою України; історії, 

народознавству і культурі українського народу; історії українського війська, 

основам військової та морської етики; основам виховання особового складу. 

Аналіз тематичних планів гуманітарної підготовки вказує на те, що вона в 

першу чергу спрямовувалася на вивчення історії України та її війська; висвітлення 

ідеологічних засад української державності, культури та традицій українського 

народу, конституційних засад державного устрою України; розгляд воєнно-

політичної обстановки довкола України та суспільно-політичної обстановки 

всередині держави; роз'яснення порядку проходження служби у ЗС України. Тобто 

спрямованість ГП у повній мірі відповідала її меті. Разом із тим мали місце 

особливості для різних категорій особового складу: тематичні плани гуманітарної 

підготовки з офіцерами та мічманами (прапорщиками) містили значну кількість тем 

із педагогіки та психології, виховання військовослужбовців, порядку організації 

виховної роботи та морально-психологічного забезпечення. Натомість для матросів 

планувалося більше тем щодо порядку і правил проходження служби, поведінки 

військовослужбовців (таблиця С.1). 

Вирішальний вплив на спрямованість ГП чинили умови, в яких розвивалися 

ВМС України, та завдання, які ставилися перед ними. Вважаємо, що у 1994-1995 рр. 

значний вплив здійснювала історична політика в Україні, яка характеризувалася 

протистоянням двох основних наративів історичної пам'яті, пов'язаних із різними 

формами ідентичності - національного та радянсько-ностальгічного [241]. В умовах 

проведення РФ інформаційних і психологічних операцій у районах базування та 

дислокації ВМС України це призводило до загострення ціннісних та ідеологічних 

протиріч. Тому спрямованість ГП на вивчення історії України та її війська, 

ідеологічних засад української державності сприяла формуванню національної 

свідомості й ідентичності у військовослужбовців ВМС України, введенню в обіг 

раніше невідомих історичних знань про боротьбу українського народу за 
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незалежність і засади української державності. У 1994-1998 рр. основою 

гуманітарної підготовки військовослужбовців ВМС України був саме національний 

наратив історичної пам'яті [231-240; 242-249]. Враховуючи конкретно-історичну 

ситуацію, опираючись на сучасні погляди вітчизняних учених щодо формування 

образу ворога засобами ІПЗ [250, с. 105-114; 251, с. 5-6, 25-28, 30-31] та 

використання у цьому процесі історичної пам'яті, вважаємо, що ГП сприяла 

прихованому формуванню образу ворога у свідомості військовослужбовців ВМС 

України, що мало б надзвичайну вагу у разі переростання російсько-українського 

протистояння у відкритий збройний конфлікт. Разом із тим тематика щодо 

висвітлення діяльності козацьких флотилій у російсько-турецьких війнах, участі 

українців у Кримській війні й обороні Севастополя, служби українців на 

Чорноморському флоті царської Росії, що складала до 30% від загальної кількості 

тем з ГП з окремими категоріями військовослужбовців, на нашу думку негативно 

впливало на особовий склад, оскільки сприяла ототожненню історії українського 

військового флоту з російським імперським минулим [252-254]. З початком участі 

ВМС України у 1994 р. у заходах міжнародного військового співробітництва в 

тематику ГП були включені теми з вивчення основ морського та міжнародного 

гуманітарного права, правових норм поведінки в іноземних портах, звичаїв і 

традицій держав Чорноморського регіону, особливостей участі у програмі 

«Партнерство заради миру». Крім того, напередодні далеких морських походів 

кораблів ВМС України з заходом в іноземні порти або міжнародних миротворчих 

навчань за участю підрозділів морської піхоти, управлінням виховної роботи 

розроблялася спеціальна тематика занять з ГП, яка висвітлювала СПО у державах 

перебування та завдання, які покладалися на екіпажі кораблів (підрозділи морської 

піхоти) ВМС України [209]. Стурбованість військового керівництва погіршенням 

стану військової дисципліни призвела до поступового зменшення з 1996 р. кількості 

тем щодо висвітлення ідеологічних засад української державності, історії України та 

її війська. Одночасно відбувалося розширення тематики з питань виховання 

військовослужбовців, порядку і правил проходження військової служби, військового 

етикету та правил поведінки військовослужбовців. Тобто почала окреслюватися 
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тенденція зміни спрямованості ГП на вирішення завдань зміцнення військової 

дисципліни (додаток Ф.1), що підтверджує у своїх спогадах К. Іванко. З прийняттям 

у 1996 р. Конституції України тематичні плани ГП були доповнені розділом 

«Конституційні засади державного устрою України». Загальна кількість часу на 

вивчення положень Основного закону в окремі періоди навчання складала до 30% 

[204; 237; 251; 255-256]. Починаючи з 1997 р., на початку кожного навчального 

року (періоду навчання), у ході занять з ГП систематично висвітлювалися 

суспільно-політична обстановка в Україні та завдання Збройних Сил на рік. Окрім 

того, в окремих військових частинах ВМС України гуманітарна підготовка 

спрямовувалася на вирішення практичних завдань діяльності, зокрема у 1995 р. 

значна увага в гуманітарній підготовці з особовим складом комендантського 

батальйону зосереджувалася на вивченні необхідних для здійснення патрулювання в 

Севастопольському гарнізоні положень чинного законодавства України [257]. 

Отже, гуманітарна підготовка у ВМС України у 1994-1998 рр. була 

інструментом формування національно-патріотичної та правової свідомості 

особового складу, сприяла вихованню військовослужбовців на національно-

історичних і військових традиціях українського народу, розумінню ними 

ідеологічних засад української державності та суспільно-політичної обстановки в 

Україні. Також в умовах російсько-українського протистояння гуманітарна 

підготовка виступала інструментом прихованого формування образу ворога у 

свідомості особового складу ВМС України. 

Основними формами проведення занять з ГП залишалися лекції, семінари та 

самостійна підготовка. Поряд із цим, з 1995 р. відзначається перехід до активних 

форм проведення занять - співбесід з найбільш складних тем календарного плану та 

круглих столів для обговорення найбільш актуальних тем (додаток Т). По 

завершенні розгляду тем кожного проблемно-тематичного розділу керівники груп 

проводили співбесіди (індивідуальні співбесіди) для з'ясування розуміння особовим 

складом висвітленої у розділі проблематики. З офіцерами проводилися науково-

практичні конференції та семінари [231-240; 253-254]. Було поновлено практику 

підготовки офіцерами ВМС України та курсантами СВМІ доповідей і рефератів за 
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тематикою ГП [169; 204-206]. У великих гарнізонах практикувалося проведення 

занять у формі зустрічей слухачів з представниками органів державної влади, 

керівним складом ВМС України, науковцями, викладачами цивільних навчальних 

закладів, ветеранами війни та військової служби, відвідування слухачами 

історичних і пам'ятних місць, закладів культури [204; 258-261]. Допоміжною 

формою проведення занять стало обов'язкове інформування слухачів із громадсько-

політичних, військових, правових питань, стану військової дисципліни, яке 

проводилось керівниками груп на початку заняття впродовж 10-15 хвилин [204]. 

Основним методом викладення матеріалу ГП був словесний (усне монологічне 

викладання матеріалу). Разом із тим командування ВМС України рекомендувало 

активно впроваджувати «проблемно-цільовий метод і метод діалогу зі слухачами» 

[204; 209]. Отже, не дивлячись на поступове впровадження нових підходів до 

проведення гуманітарної підготовки, основними все ж залишалися успадковані з 

радянських часів форми та методи проведення занять. 

Інформаційне забезпечення особового складу організовувалося у дні, коли не 

проводилася гуманітарна підготовка, та включало у себе інформування всіх 

категорій особового складу та правову інформацію для військовослужбовців 

строкової служби [200]. Інформування особового складу проводилося з метою 

висвітлення найважливіших суспільно-політичних подій у державі та світі, 

роз'яснення вимог чинного законодавства України. З 1996 р. з метою підвищення 

рівня інформованості особового складу було розпочато проведення Днів 

інформування [262]. Правова пропаганда й інформування військовослужбовців 

строкової служби про вимоги чинного законодавства України здійснювалися 

щосуботи у вигляді правової інформації [202; 263]. Часові показники 

інформаційного забезпечення наведено в додатку У. В доповнення до цього 

проводилися дні правових знань та єдині виховні дні для зустрічі командування з 

особовим складом [202]. Тематика інформувань розроблялася безпосередньо на 

кораблях (у військових частинах) на місяць. Таким чином, у 1994-1998 рр. за 

рахунок інформаційного забезпечення відбулося розширення переліку заходів ІПЗ і 
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збільшення обсягу інформаційного навантаження на особовий склад ВМС України в 

умовах військової служби (таблиця И.4). 

Культурно-виховна і просвітницька робота спрямовувалася на відродження 

духовності особового складу, пропаганду традицій та культури українського народу, 

сприяння кращому розумінню військовослужбовцями української національної ідеї, 

формування правової свідомості, сприяння розкриттю талантів і дарувань через 

участь у художній самодіяльності [263-264]. Напрямами культурно-виховної і 

просвітницької роботи у ВМС України визначалися: військово-патріотичне 

виховання; правове виховання, формування правової свідомості, духовності, 

якостей громадянина-патріота; культурно-виховний вплив на військовослужбовців, 

задоволення їхніх духовних потреб; пропаганда української та зарубіжної культури; 

організація дозвілля військовослужбовців і членів їх сімей [265]. Військово-

патріотичне виховання в свою чергу спрямовувалося на: висвітлення діяльності 

видатних державних і військових діячів під час заходів культурно-виховної роботи; 

увічнення пам'яті славетних постатей в історії України шляхом назви на їх честь 

бойових кораблів, зарахування їх до списків військових частин і підрозділів; 

зміцнення зв'язків з регіонами (зокрема присвоєння назв міст і регіонів України 

підшефним кораблям); співпраця з ветеранами війни і флоту в районах дислокації 

ВМС України [266]. Основними формами культурно-виховної і просвітницької 

роботи (КВПР) були тематичні та творчі вечори, вечори вшанування кращих 

військовослужбовців, вечори запитань та відповідей, зустрічі з ветеранами війни та 

культурними діячами, перегляд і обговорення кінофільмів, участь особового складу 

у колективах художньої самодіяльності і гуртках. Також у рамках КВПР 

організовувалося кіновідеообслуговування особового складу та бібліотечна робота, 

[265]. Окремо виділяємо культурно-виховну роботу з військовослужбовцями 

строкової служби, яка проводилася у формі розповідей, бесід, диспутів, вікторин зі 

знання історії України та української мови. З тією ж метою з особовим складом 

строкової служби у вихідні та святкові дні проводилася година відродження [200]. 

КВПР проводилася на базі народознавчих світлиць кораблів (підрозділів), Центрів 

культури, просвіти та дозвілля гарнізонів, музеїв і клубів військових частин. Станом 
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на 1997 р. у ВМС України функціонували Ансамбль пісні і танцю, 18 клубів 

військових частин, 20 бібліотек, 4 позаштатні музеї [217]. Також командування 

ВМС України вимагало активно розвивати художню самодіяльність, зокрема на 

кожному кораблі (у військовій частині) передбачалося функціонування постійно 

діючих колективів художньої самодіяльності військовослужбовців і членів їх сімей 

[202]. Важливим засобом інформаційного впливу на особовий склад ВМС України 

залишалася наочна агітація (використання інформаційних стендів і плакатів, випуск 

стінних і фотогазет, бойових листків, блискавок) [264-265; 267]. 

Інформаційний вплив за допомогою військових ЗМІ здійснювався у вигляді 

щоденного перегляду та прослуховування військовослужбовцями строкової служби 

вечірніх випусків телевізійних новин та інформаційних програм українського радіо, 

обов'язкового перегляду військовослужбовцями строкової служби у вихідні дні 

щотижневої телепрограми «На варті», передплати та забезпечення особового складу 

загальнодержавними та військовими періодичними друкованими виданнями за 

встановленими нормами [200; 202]. Головну роль в інформуванні особового складу 

ВМС України продовжувала відігравати газета «Флот України», яка виступала 

засобом довготривалого інформаційного впливу. ЇЇ діяльність спрямовувалася на 

висвітлення СПО в державі та районах дислокації ВМС України [268-273], 

діяльності ВМС України [274-275], всебічної підтримки ВМС регіонами України і 

надання шефської допомоги [155; 276-278], соціально-правових проблем служби у 

ВМС України [279-282]. Після прийняття у 1996 р. Конституції України друковані 

ЗМІ долучалися до роз'яснення її положень особовому складу [255; 283-284]. Також 

друковані ЗМІ виступали важливим (а подекуди єдиним) засобом методичного 

забезпечення гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення у ВМС 

України. На сторінках газети «Флот України» у тематичних рубриках «Духовний 

потенціал - у ратні справи», «На допомогу слухачам гуманітарної підготовки» 

друкувалися підготовлені відділом пропаганди управління виховної роботи ВМС 

України матеріали для підготовки до проведення заходів ІПЗ [244; 268-269; 283¬ 

289]. У бібліотеках військових частин, народознавчих світлицях підрозділів газети 
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та журнали зберігалися в підшивках і слугували важливими засобами методичного 

забезпечення ІПЗ [202]. 

Також відбулося нарощування потенціалу військових ЗМІ ВМС України. З 21 

листопада 1994 р. розпочав роботу Телерадіоцентр ВМС України «Бриз». Він 

являвся органом Військової ради ВМС і перебував у підпорядкуванні командувача, 

а координація діяльності та технічне забезпечення покладалися на управління 

виховної роботи ВМС України. Установу очолив капітан 2 рангу М. Мамчак. Центр 

здійснював радіо віщання в УКХ діапазоні, виходив у телевізійний ефір щодобово з 

4-годинною інформаційно-музичною програмою [290-291]. 

Важливим напрямом діяльності військових ЗМІ ВМС України залишалася 

протидія негативному інформаційно-психологічному впливу РФ на особовий склад, 

що проявлялася в об'єктивному висвітленні СПО в районах базування та дислокації 

ВМС України, обґрунтуванні загроз національній безпеці України через фактичне 

перебування на її території російських військ, спростуванні претензій РФ на 

Кримський півострів та ЧФ [272-273; 292-294]. На сторінках газети «Флот України» 

висловлювали свою думку про СПО в районах базування та дислокації ВМС 

України українські науковці, політичні оглядачі та прості громадяни. Зокрема тісні 

стосунки редакції газети з Кримським центром громадсько-політичних досліджень 

(керівник А. Притула) та використання якісно підготовлених аналітичних матеріалів 

давали можливість читачам краще розуміти перебіг і спрямованість суспільно-

політичних процесів у Криму [295]. Також діяльність колективу газети сприяла 

розвіюванню образу ворога, створюваного з НАТО проросійськими ЗМІ. Задля 

цього з 1998 р. газета почала отримувати інформацію про діяльність альянсу з офісів 

інформації і друку НАТО в Брюсселі та Києві, що містила високоякісні фото і тексти 

[295]. Фактично в той час військові ЗМІ ВМС України виступали засобом протидії 

інформаційним і психологічним операціям РФ у районах базування та дислокації 

ВМС України [274], тому проросійські сили всіляко намагалися перешкоджати їх 

діяльності [296]. Також функціонуванню військових ЗМІ ВМС України 

перешкоджали перманентні організаційно-штатні зміни [297]. Отже, військові ЗМІ 

ВМС України відігравали важливу роль в ІПЗ особового складу. Позитивним 
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аспектом була їхня підпорядкованість безпосередньо командуванню ВМС України 

та координація діяльності з боку структур ІПЗ ВМС. Поєднання зусиль структур ІПЗ 

і військових ЗМІ робило систему ІПЗ у ВМС України подібною до зв'язків з 

громадськістю у збройних силах держав-членів НАТО. 

Структурами ІПЗ ВМС України здійснювалася організація задоволення 

релігійних потреб особового складу, яка в 1994-1998 рр. зберігала усі характерні 

ознаки світської моделі [202; 264; 298, с. 18-19]. Важливе значення задоволення 

релігійних потреб як заходу додаткового інформаційного та виховного впливу на 

особовий склад підтверджується соціологічними дослідженнями та думкою фахівців 

структур ІПЗ ВМС України [197, с. 40-45; 299]. У задоволенні релігійних потреб 

особового складу священнослужителі та командування дотримувалися 

теоцентричного підходу [300-301]. Також, попри повне домінування у релігійному 

житті районів базування та дислокації УПЦ МП, відзначаємо намагання 

командування ВМС України ширше залучати до задоволення релігійних потреб 

особового складу представників церков державницької спрямованості (зокрема 

УПЦ КП) [4, с. 549; 164]. Почергове переважання у задоволенні релігійних потреб 

особового складу ВМС релігійних організацій державницького спрямування (УПЦ 

КП, УГКЦ) у періоди російсько-українського протистояння, та УПЦ МП у періоди 

потепління двосторонніх відносин, стало характерною рисою ІПЗ у ВМС ЗС 

України. 

Додатковими заходами інформаційного впливу командирів на своїх підлеглих 

залишалися індивідуально-виховна робота та підведення підсумків діяльності [202]. 

Не зазнало змін планування ІПЗ, єдиною особливістю якого стало планування 

командирами усіх рівнів роботи щодо зміцнення військової дисципліни [202]. 

Важливим критерієм оцінювання ефективності ІПЗ слугували документи про 

проведені заходи [202; 263; 265; 302]. 

Методичне забезпечення ІПЗ продовжувало здійснюватися шляхом 

централізованої підготовки методичних матеріалів з подальшим його надходженням 

у з'єднання (військові частини) у друкованому вигляді [169; 261; 303-304], та 

публікації методичних матеріалів у газеті «Флот України» [261]. Ці матеріали та 
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публікації зберігалися в народознавчих світлицях, клубах і бібліотеках у якості 

методичної допомоги в підготовці до заходів ІПЗ. Покращенню методичного 

забезпечення сприяв початок функціонування у грудні 1997 р. кіновідеобази ВМС 

України (м. Севастополь), яка була обладнана апаратурою для розмноження 

кінофільмів і стала єдиним постачальником кіновідеопродукції для ВМС України 

[305-306]. Поряд із цим відзначаємо зниження рівня методичного забезпечення 

внаслідок припинення надходження методичних матеріалів з НДіМЦ СПС МО 

України, відсутності відеофільмів за тематикою ГП і недостатньої чисельності 

відділення гуманітарної підготовки відділу пропаганди управління виховної роботи 

ВМС України, яке відповідало за цей напрям роботи [169]. 

В організації забезпечення ВМС України технічними засобами пропаганди 

відбувся перехід від територіального (зі складу ТЗП Одеського військового округу, 

м. Одеса) до видового принципу (через підпорядкований управлінню виховної 

роботи ВМС України 273 склад ТЗП, м. Севастополь) [307, с. 230; 308]. 

Забезпеченість ВМС України ТЗП залишалася проблемним питанням: для 

організації ГП та інформаційного забезпечення не вистачало теле- радіо- і 

відеоапаратури, музичних інструментів [309-310], значна частина ТЗП на той час 

вже відпрацювала свій ресурс [216] і не відповідала сучасним вимогам [305]. Мали 

місце випадки втрат технічних засобів пропаганди [308]. 

У 1994-1998 рр. з метою забезпечення ВМС України необхідними 

матеріально-технічними засобами продовжували організовуватися шефські зв'язки з 

регіонами держави [48, с. 113; 155; 277; 311]. Шефська допомога з регіонів 

продовжувала спрямовуватися на створення (удосконалення) матеріальної бази та 

покращення методичного забезпечення ІПЗ [6, с. 199-200; 276-277; 312-313], 

задоволення культурних і релігійних потреб військовослужбовців [258; 276; 301]. 

Також завдяки шефській допомозі у 1998 р. було збережено подвійну норму 

передплати газети «Флот України» для ВМС України, яка могла бути зменшена 

внаслідок недостатнього фінансування [261; 314-315]. У 1994-1998 рр. шефські 

зв'язки стали по-справжньому двосторонніми, оскільки ВМС України розпочали 

систематичне надання допомоги щодо військово-патріотичного виховання молоді та 



288 
проведення інформаційних заходів у районах базування та дислокації [276; 316¬ 

317]. Також шефські зв'язки були вагомим моральним чинником впливу на 

особовий склад ВМС України [48, с. 113; 277], що в умовах російсько-українського 

політичного протистояння набувало надзвичайної ваги з огляду на значні обсяги 

матеріальної допомоги ЧФ з різних регіонів РФ [276]. 

Підготовка фахівців структур ІПЗ ВМС України продовжувала здійснюватися 

у ВВНЗ і безпосередньо у військах. У 1994 р. було розпочато підготовку фахівців 

оперативно-тактичного рівня для структур ІПЗ у Київському військовому 

гуманітарному інституті (КВГІ), при цьому на навчання приймалися не тільки 

фахівці структур ІПЗ тактичної ланки, а офіцери командного й інженерного 

профілів, які виявили схильність до цієї діяльності [14, с. 336; 171, с. 417-428, 439, 

446; 318-321]. Тобто фактично в КВГІ здійснювалася перепідготовка офіцерів 

командного профілю для подальшої роботи в структурах ІПЗ. Обсяги підготовки 

фахівців для ВМС України були доволі незначними, зокрема у 1995 р. на навчання 

було відібрано 8 кандидатів [322]. Як згадує В. Богайчук, із 47 представників ВМС 

України - випускників першого випуску КВГІ в 1996 р., лише 1 (А. Урсол) 

повернувся для подальшого проходження служби у свій вид Збройних Сил. Цьому, 

на нашу думку сприяла достатньо висока укомплектованість структур ІПЗ ВМС 

України, яка на кінець 1993 р. становила 70% [323, с. 224], станом на вересень 1994 

р. складала 84,2% (при цьому некомплект фахівців оперативно-тактичного рівня 

складав 1 посаду заступника командира бригади з виховної роботи) [323, с. 228]. 

Підготовку фахівців для структур ІПЗ тактичного рівня передбачалося здійснювати 

на короткострокових курсах при ВВНЗ за замовленням командування видів ЗС 

України й управлінь Міністерства оборони України, з подальшою допідготовкою в 

КВГІ [319; 324], чому сприяв перехід з 1994 р. ВВНЗ у безпосереднє 

підпорядкування командувачів видів ЗС України [172, с. 76]. Одночасно у 1995 р. 

було припинено підготовку фахівців ІПЗ тактичного рівня в колишніх політичних 

училищах (КВВМПУ, ДВВПУ, СВВПУ), які були розформовані [172, с. 72; 174; 

325-326]. Також у 1995 р. був розформований НДіМЦ СПС МО України, який 

здійснював перепідготовку офіцерів перед їх призначенням на посади в органи 
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виховної роботи [323, с. 65-80]. Фактично з 1996 р. єдиним ВВНЗ з підготовки 

фахівців для структур ІПЗ став КВГІ [172, с. 94; 327]. Тому з того часу для 

укомплектування фахівцями структур ІПЗ тактичного рівня здійснювався відбір 

кандидатів серед випускників видових ВВНЗ командного й інженерного профілю, 

рівень підготовки яких до проведення заходів виховної роботи виявився доволі 

низьким [323, с. 103-104; 329]. Підготовка фахівців структур ІПЗ безпосередньо у 

військах здійснювалася шляхом підвищення їхнього професійного та методичного 

рівня під час зборів та одноденних занять з фахової підготовки [202; 329-331]; 

здійснення ідейно-теоретичної і методичної підготовки керівників груп ГП під час 

методичних зборів, інструкторсько-методичних занять та під час підготовки до 

самих занять [200; 210-213; 261; 332-335]; підготовки організаторів культурно-

виховної і просвітницької роботи під час зборів [217; 336]; підготовки кіномеханіків 

клубів військових частин на кіновідеобазі ВМС України [305] та практичного 

стажування курсантів ВВНЗ у редакції газети «Флот України» [337]. 

Отже, у 1994-1998 рр. відбулися суттєві зміни в підготовці фахівців для 

структур ІПЗ. Підготовку фахівців тактичної ланки у спеціалізованих ВВНЗ було 

припинено (вона здійснювалася лише в 1 навчальному закладі, який готував 

офіцерів оперативно-тактичного рівня). Зі звуженням можливостей з підготовки 

одночасно окреслились певний некомплект офіцерів у тактичній ланці (з початком 

розподілу ЧФ у 1997 р. укомплектованість структур ІПЗ ВМС України знизилася до 

68% [324]) та зниження рівня їх фахової підготовленості внаслідок комплектування 

посад тактичної ланки офіцерами командного й інженерного профілю [216]. Також 

було збережено радянський підхід до методичної підготовки фахівців безпосередньо 

у військах. 

Таким чином, розвиток ІПЗ у ВМС України у грудні 1993 - вересні 1998 рр. 

відбувався за напрямами: удосконалення нормативно-правової бази з питань ІПЗ; 

удосконалення організації структур ІПЗ відповідно до поглядів тогочасного 

військово-політичного керівництва держави та командування ВМС України; 

розширення комплексу заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення; 

розвиток військових засобів масової інформації ВМС України; шефська допомога у 
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військово-патріотичному вихованні молоді та проведенні інформаційних заходів у 

районах дислокації; розвиток співпраці з релігійними організаціями з метою 

задоволення релігійних потреб особового складу. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що розвитку ІПЗ у ВМС 

України у грудні 1993 - вересні 1998 рр. сприяли: 

розвиток нормативно-правової бази з питань ІПЗ, унаслідок чого було 

розширено перелік інформаційно-пропагандистських заходів і збільшено обсяг 

інформаційного навантаження на особовий склад; 

нарощування потенціалу військових ЗМІ ВМС України; 

шефська допомога регіонів України, яка давала можливість знижувати 

соціальну напруженість серед особового складу ВМС України внаслідок 

забезпечення їх матеріальних потреб, а також розвивати матеріальну базу ІПЗ і 

покращити рівень методичного забезпечення; 

початок розподілу ЧФ, що збільшувало кількість особового складу ВМС 

України та давало можливість збільшувати кількість посад у структурах ІПЗ (у 

другій половині 1997 р. до ВМС України зі складу ЧФ було передано близько 150 

частин та установ) [338]; 

участь ВМС України у заходах міжнародного військового співробітництва та 

міжнародних навчаннях, що сприяло розвіюванню образу ворога з НАТО у 

свідомості військовослужбовців ВМС України, утвердженню думки про 

спроможність вітчизняних ВМС виконувати завдання без допомоги ЧФ, 

накопиченню досвіду організації ІПЗ в умовах наближених до бойових, вивченню 

іноземного досвіду організації інформаційного впливу на особовий склад; 

діяльність відроджених у ВМС України у 1994-1996 рр. суспільних інститутів 

- зборів офіцерів і жіночих рад, які хоча й не мали значного впливу на розподіл 

матеріальних ресурсів і можливостей для забезпечення ними військовослужбовців, 

однак певним чином сприяли відродженню духовних традицій українського народу, 

впровадженню української мови, вихованню військовослужбовців, організації 

дозвілля [339-341]. 

Негативними чинниками впливу на розвиток ІПЗ у ВМС України були: 



291 
проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти України в 

районах базування та дислокації ВМС України; 

складна суспільно-політична обстановка в районах базування та дислокації 

ВМС України (особливо в АР Крим), яка формувалася внаслідок зовнішнього 

впливу РФ з великою вірогідністю переростання у збройний конфлікт на території 

Криму [268; 293; 342]; 

затягування РФ розподілу ЧФ із одночасним активним розпродажем 

нерухомого майна військових частин, що майже повністю позбавило ВМС України 

інфраструктури ІПЗ у м. Севастополь [6, с. 290; 338; 343]; 

низька присутність України в інформаційному просторі Криму, яка 

обмежувалася наявністю лише кількох інформаційно-культурних закладів [344¬ 

346]; 

економічний чинник, вплив якого спричиняв: зниження морально -

психологічного стану особового складу ВМС України, невдоволення 

військовослужбовців умовами служби та рівнем соціально-правового забезпечення 

(особливо забезпеченістю житлом) [6, с. 189, 213-214, 227, 244, 251, 275; 276; 279¬ 

282; 304; 347-353]; недостатнє фінансування потреб виховної роботи (зокрема у 

1997 р. воно було профінансоване лише на 27%, що дозволило забезпечити лише 

передплату періодичних друкованих видань з розрахунку 1 примірник на 100 

військовослужбовців), відсутність коштів для виготовлення журналів обліку занять з 

гуманітарної підготовки і закупівлі необхідної навчальної літератури та технічних 

засобів пропаганди для проведення заходів ІПЗ [169; 276; 318; 324]; недостатнє 

фінансування оплати праці викладачів української мови та закупівлі навчально-

методичної літератури [219-220; 336]; негативний вплив на підготовку фахівців для 

структур ІПЗ у ВВНЗ [171, с. 424-426, 436, 450-452; 184, с. 128-129]; значний 

відрив особового складу від занять з гуманітарної підготовки, зумовлений 

необхідністю виконання господарських робіт і заготівлі овочів [204; 252; 256; 310]. 

перманентне реформування структур ІПЗ і системи військової освіти [171, с. 

458; 217]; 
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зміни в системі підготовки фахівців для структур ІПЗ, припинення підготовки 

фахівців тактичного рівня; 

високий рівень злочинності та незадовільний стан військової дисципліни, що 

спричинило зміну спрямованості заходів ІПЗ на вирішення завдань зміцнення 

військової дисципліни; 

відсутність єдиного нормативно-правового акту (настанови) з організації 

морально-психологічного забезпечення, який би регулював та деталізував усі 

аспекти інформаційного впливу на особовий склад [216]; 

ставлення окремих командирів (начальників) до гуманітарної підготовки як до 

другорядного предмету навчання, формальний підхід до проведення занять з ГП у 

деяких військових частинах (підрозділах); 

низький рівень теоретичної підготовки керівників занять, їх недостатня 

ерудованість і особиста підготовленість; відсутність у молодих офіцерів досвіду 

проведення заходів ІПЗ [169; 204; 209; 217; 342]; 

суб'єктивний підхід до оцінювання ефективності ІПЗ (у той час позначався 

терміном «ступінь інформування особового складу»), який базувався на результатах 

проведення перевірок за формальними ознаками (наявність звітних матеріалів), а не 

об'єктивних показниках досліджень (зокрема оцінювання рівня МПС особового 

складу) [202; 354-355]. 

Усе це знижувало ефективність заходів інформаційно-пропагандистського 

забезпечення (зокрема заступник командуючого ВМС України - начальник 

управління виховної роботи капітан 1 рангу Ю. Караваєв відзначав низький рівень 

інформованості офіцерів і службовців ВМС України [356]). 

Характерними рисами ІПЗ у ВМС України у цей період були: поступове 

упорядкування нормативно-правової бази ІПЗ, формування сукупності (ієрархії) 

нормативно-правових актів; збереження поліфункціональності структур ІПЗ і 

повернення їх до організації, притаманної східній моделі; збільшення 

інформаційного навантаження на особовий склад в умовах військової служби; 

збереження світської моделі задоволення релігійних потреб військовослужбовців і 

дотримання принципу теоцентризму; укомплектування первинних посад структур 
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ІПЗ ВМС фахівцями командного та технічного профілю; застосування 

суб'єктивного підходу до оцінювання ефективності ІПЗ у ВМС; шефська допомога 

регіонів України у вирішенні матеріальних проблем особового складу ВМС ЗС 

України. 

У зазначений період тенденціями розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України були: 

розширення переліку заходів ІПЗ; послаблення спрямованості інформаційно-

пропагандистських заходів із висвітлення ідеологічних засад української 

державності одночасно з посиленням уваги на вирішення завдань зміцнення 

військової дисципліни; посилення централізації у плануванні основних заходів ІПЗ; 

перехід до використання активних форм проведення заходів ІПЗ. 

Таким чином, період з грудня 1993 р. по вересень 1998 р. став часом пошуків 

оптимальної моделі інформаційного впливу на особовий склад ВМС України. Він 

характеризувався поверненням ІПЗ у ВМС України до східної моделі організації 

інформаційного впливу; формуванням комплексу заходів ІПЗ, які з незначними 

змінами проіснували до 2017 р., і завершенням формування сукупності (ієрархії) 

нормативно-правових актів з питань організації ІПЗ. Попри те, що функціонування 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України базувалося 

переважно на використанні досвіду ідеологічної роботи у збройних силах 

колишнього СРСР, ІПЗ стало важливим інструментом впливу на свідомість 

особового складу ВМС України в умовах російсько-українського політичного 

протистояння. 

3.3. Розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України у вересні 1998 - січні 2006 

років 

Із затвердженням у вересні 1998 р. Концепції виховної роботи у Збройних 

Силах та інших військових формуваннях України розпочався наступний етап 

розвитку ІПЗ у ВМС України, який вітчизняні історики відзначають як самий 

стабільний у розвитку вітчизняної системи ВР [323, с. 106]. Відповідно до положень 
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Концепції виховна робота спрямовувалася на забезпечення високої бойової і 

мобілізаційної готовності військ, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, 

згуртування військових колективів [357-358]. Важливе місце в системі виховної 

роботи відводилося інформаційному впливу на особовий склад. Саме з 1998 р. почав 

застосовуватися термін «інформаційно-пропагандистське забезпечення». ІПЗ 

визначалося основною складовою виховної роботи і являлося інструментом 

формування у військовослужбовців громадянської свідомості та відповідальності 

через систему інформації та військово-патріотичного виховання особового складу. 

Інформаційні та просвітницькі заходи проводилися також у межах інших складових 

виховної роботи - культурно-виховної і просвітницької роботи, військово-

соціальної роботи [357-358]. У 1999 р., із затвердженням Концепції морально-

психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) 

Збройних Сил України, ІПЗ було визначено також основною складовою морально-

психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) [359]. 

Воно здійснювалося з метою формування стійкого і керованого морально-

психологічного стану на підставі оперативного інформування особового складу про 

зміст воєнно-політичної та бойової обстановки, покладені на війська (сили) завдання 

та умови їх виконання. Також ІПЗ частково реалізовувало завдання інших складових 

морально-психологічного забезпечення: воєнно-соціальної роботи (роз'яснення прав 

і пільг, вивчення норм міжнародного гуманітарного права, забезпечення дисципліни 

та правопорядку), культурно-виховної роботи (задоволення духовних і культурних 

потреб військовослужбовців), інформаційно-психологічної протидії (спростування 

дезінформації противника) [360]. Фактично з того часу в організації ІПЗ 

окреслилося дві підсистеми - мирного (підготовки до застосування військ (сил)) і 

воєнного часу (застосування військ (сил)), що було характерним для східної моделі 

організації інформаційного впливу на особовий склад. Після схвалення у січні 2004 

р. Концепції гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України, ІПЗ 

стало також частиною гуманітарної і соціальної політики держави у ЗС України 

[361]. 
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Зміна концептуальних документів супроводжувалася поступовою заміною 

усієї сукупності (ієрархії) нормативно-правових актів з питань ІПЗ - без змін 

залишилися лише нормативне регулювання правового виховання та КВПР (рисунок 

К.4). Також ці зміни зумовили уточнення у 2000 р. завдань органів виховної роботи 

[362], загальна структура яких залишилася незмінною, а спрямованість діяльності 

відображала основні напрями, визначені в концептуальних документах [357; 359]. З 

2004 р. замість органів виховної роботи було розпочато введення посад та 

структурних підрозділів з гуманітарних питань [363]. Організаційно-штатна 

структура створюваних органів не зазнала значних змін, було збережено штатно-

посадові категорії офіцерського складу (рисунок М.3). Основною відмінністю було 

додаткове введення на рівні батальйону (дивізіону) посад офіцера-політолога та 

офіцера-психолога, при цьому посад з гуманітарних питань у нижчих ланках могло 

не вводитися. Тож, не дивлячись на певні зміни, структури ІПЗ ВМС ЗС України 

продовжували функціонувати у притаманній для східної моделі організаційній 

структурі. Разом із тим відзначаємо певні відмінності у визначенні завдань 

структурам ІПЗ у порівнянні з попередніми періодами. Зокрема не окреслювалися 

завдання щодо сприяння «глибокому розумінню особовим складом закономірностей 

історичних процесів становлення незалежної Української держави» (тобто 

висвітленню ідеологічних засад української державності), натомість визначалися 

завдання щодо формування позитивного іміджу ЗС України в суспільстві, сприяння 

поширенню інформації про їх життєдіяльність, впровадження засобами ІПЗ 

державної воєнної політики, сприяння формуванню громадської думки в інтересах 

оборони держави, налагодження та підтримання зв'язків з органами державної 

влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, творчими спілками, 

центральними та місцевими засобами масової інформації [362]. 

У зазначений період ІПЗ у ВМС ЗС України являло собою комплекс основних 

(заняття з гуманітарної та правової підготовки, інформування, інформаційний вплив 

за допомогою військових ЗМІ) і додаткових інформаційних заходів (рисунок П.3). 

Організація гуманітарної підготовки не зазнала суттєвих змін [364-387]. Вона 

визначалася «невід'ємною складовою інформаційно-пропагандистського 
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забезпечення життєдіяльності військ (сил)» і одним із основних предметів навчання 

особового складу [364]. Майже без змін залишилися час та періодичність 

проведення занять з ГП: було зменшено лише тривалість занять з мічманами 

(прапорщиками) та військовослужбовцями служби за контрактом [364-387] 

(додаток Р). В окреслений період гуманітарна підготовка мала спрямовуватися на 

формування у військовослужбовців любові до України, гідності, честі та 

національної свідомості, особистої відповідальності за захист держави; повагу до 

культури, традицій і духовних цінностей українського народу; вивченні історії 

України та її Збройних Сил; виховання поваги до флотських традицій, ритуалів, 

правил поведінки; вивченні положень Конституції України, законів України, 

військових статутів ЗС України; підвищення рівня інформованості особового складу 

про суспільно-політичний, соціально-економічний стан і духовний розвиток 

суспільства, міжнародне становище та воєнну політику держави, життєдіяльність ЗС 

України; формування у офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), старшин 

(сержантів) вмінь і навичок організації та проведення виховної роботи з підлеглими 

[364]. Аналіз календарних планів ГП особового складу ВМС ЗС України у 1998¬ 

2005 рр. вказує, що вона фактично спрямовувалася на навчання офіцерів, мічманів 

(прапорщиків) і старшин (сержантів) основам педагогіки та психології, виховання 

військовослужбовців, порядку організації виховної роботи та морально-

психологічного забезпечення; вивчення засад державного устрою України й основ 

національної безпеки, історії України та її війська; висвітлення воєнно-політичної 

обстановки навколо України, місця України у Європі та світі, відносин з державами 

НАТО та СНД; засвоєння правових засад діяльності ЗС України, порядку 

проходження служби та відповідальності військовослужбовців; вивчення основ 

військового етикету та правил поведінки військовослужбовців, дотримання 

військових традицій. Певна кількість тем була присвячена культурі та традиціям 

українського народу, релігійним відносинам, питанням розвитку української мови, 

висвітленню суспільно-політичної обстановки в Україні та районах дислокації, 

соціально-правовому захисту та всебічному забезпеченню військовослужбовців 

(додаток У). Відзначаємо зменшення у 2 рази кількості (а у військовослужбовців 
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строкової служби - повну відсутність) тем із висвітлення ідеологічних засад 

української державності. Натомість було збільшено кількість тем із висвітлення 

процесів реформування ЗС України, демократизації цивільно-військових відносин, 

інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур. Також у світлі 

переходу ЗС України до комплектування військовослужбовцями служби за 

контрактом у тематиці окреслилась спрямованість на реалізацію цього завдання. 

Крім того, з 2003 р. до календарних планів почали включати додаткові теми для 

старшин (сержантів), що висвітлювали роль і місце молодших командирів у 

навчанні та вихованні підлеглих, а з 2004 р. почала передбачатися тематика для 

особового складу навчальних підрозділів молодших командирів і молодого 

поповнення до складання ним Військової присяги [376-377; 388]. Спрямованість ГП 

різних категорій особового складу мала свої особливості: найбільша кількість тем з 

офіцерами, мічманами (прапорщиками), військовослужбовцями служби за 

контрактом була присвячена вивченню основ педагогіки та психології, організації 

виховної роботи та морально-психологічного забезпечення. Для 

військовослужбовців строкової служби планувалося більше тем з історії України та 

її війська, військового етикету та правил поведінки військовослужбовців. Отже, 

фактична спрямованість ГП у цілому відповідала нормативно визначеній, однак 

очевидним було зосередження зусиль перш за все на підтриманні належного рівня 

військової дисципліни, що фактично відображало пріоритетний напрям роботи 

командування та структур ІПЗ ВМС ЗС України [389-396]. 

У 1999 р. основними формами ГП усіх категорій військовослужбовців 

залишалися розповідь-бесіда, семінар і самостійна підготовка (додаток Т). По 

завершенні опрацювання тематичних розділів проводилися співбесіди [380-382]. З 

2000 р. основними формами занять з офіцерами, мічманами (прапорщиками) та 

військовослужбовцями служби за контрактом стали лекції, семінари та самостійна 

підготовка, а з військовослужбовцями строкової служби - розповідь-бесіда, семінар 

і самостійна підготовка. Однак фактично на самостійну підготовку часу не 

планувалося, за винятком підготовки до підсумкових занять [365-379; 384-387]. 

Також з офіцерами, мічманами (прапорщиками) та військовослужбовцями служби за 
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контрактом 1 -2 рази на рік планувалися групові заняття та круглі столи з актуальних 

питань зміцнення військової дисципліни [365-379; 384-387; 397]. У період 2001¬ 

2005 рр. у ГП відновлено практику інформування слухачів про події в Україні та 

світі, діяльність ЗС України, стан військової дисципліни та роботу щодо її зміцнення 

впродовж перших 10-15 хв. занять; а останні 30 хв. присвячувалися заходам, 

передбаченим системою роботи керівника групи щодо зміцнення військової 

дисципліни та правопорядку [398]. 

Починаючи з 2000 р. у ГП активізувалося використання російсько-

радянського наративу історичної пам'яті (зокрема для офіцерів, мічманів 

(прапорщиків) і військовослужбовців служби за контрактом традиційним став 

щорічний круглий стіл, присвячений висвітленню ролі українського народу у 

«Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах» і його внеску в перемогу над 

фашизмом) [365-379; 384-387; 399-409]. Також посилилася тенденція централізації 

в плануванні основних заходів ІПЗ: право внесення змін до календарних планів ГП в 

обсязі до 30% тем і розподілу резерву часу (що раніше дозволялося здійснювати на 

рівні військових частин) нормативно закріплювалося лише за управлінням виховної 

роботи ВМС ЗС України [364]. 

Гуманітарна підготовка продовжувала залишатися важливою частиною 

правового виховання військовослужбовців усіх категорій. У 1998-2005 рр. 

складовою гуманітарної підготовки вважалася правова підготовка, безпосередня 

організація якої покладалося на структури ІПЗ за участі фахівців юридичної служби 

[263; 410]. Два рази на рік для всіх категорій військовослужбовців передбачалося 

проведення заліків зі знання військових статутів ЗС України та правового мінімуму, 

що вказувало на повернення у цій роботі до радянського досвіду [411]. 

Інформування особового складу проводилося у дні, вільні від занять з ГП. 

Воно не зазнало істотних змін і включало в себе проведення суспільно-політичного 

інформування та Днів інформування з усіма категоріями особового складу, а також 

правового інформування з військовослужбовцями строкової служби [200; 262; 364]. 

Також з особовим складом строкової служби 1 раз на місяць у передвихідні чи 

вихідні дні проводився лекторій правових знань [411-417]. Часові показники 
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інформувань не зазнали істотних змін (додаток У), певні особливості мала лише 

періодичність їх проведення (інформування офіцерів корабельного складу 

проводилося у 1 та 3 п'ятницю, а офіцерів берегових частин - у 1 та 3 четвер місяця; 

інформування мічманів (прапорщиків) і військовослужбовців військової служби за 

контрактом корабельного складу проводилося щоп'ятниці, а берегових частин - у 

вівторок; для особового складу строкової служби корабельного складу 

інформування організовувалося у середу та п'ятницю, а для берегових частин - у 

вівторок і четвер; правове інформування військовослужбовців строкової служби 

проводилося щосуботи у ранковий час (для берегових частин) або після обіду (для 

корабельного складу)) [388; 398; 411; 418-420]. Комплексними заходами стали День 

інформування (проводився у третій понеділок кожного місяця) та єдиний день 

правових знань (проводився раз у квартал), у ході яких, крім інформаційно-

пропагандистських заходів, організувався прийом командирами 

військовослужбовців з особистих питань, здійснювалася перевірки побутових умов, 

організації кіно-, радіо- обслуговування, харчування, медичного та лазнево-

прального забезпечення особового складу, зустрічі з представниками військової 

юстиції та правоохоронних органів [411]. 

Не зазнала суттєвих змін культурно-виховна і просвітницька робота, яка хоча 

й була нормативно визначена окремою складовою виховної роботи, однак у більшій 

мірі реалізовувалася в ІПЗ. Вона організовувалася з метою посилення військово-

патріотичного виховання; пропаганди та вивчення історії, традицій, культури, 

звичаїв і вірувань українського народу, впровадження у життєдіяльність української 

мови; задоволення духовних потреб військовослужбовців; організації дозвілля 

військовослужбовців і членів їх сімей [421-430]. У рамках КВПР організовувалося 

відзначення державних і військових професійних свят, знаменних і пам'ятних дат, 

днів прийняття Військової присяги, річних свят кораблів і військових частин, а 

також тематичні перегляди кіно, відео фільмів, культурно-дозвільні та спортивно-

оздоровчі заходи для військовослужбовців і членів їх сімей. Обов'язковим було 

проведення культурно-виховної роботи з військовослужбовцями строкової служби у 

вечірній час у формі розповіді-бесіди. Певною відмінністю від попередніх періодів 
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було запровадження з 2000 р. у вихідні та святкові дні з особовим складом строкової 

служби замість годин відродження спочатку годин українознавства, а з 2002 р. -

годин культурно-освітньої роботи. Однак зміна назви заходу не внесла суттєвих 

змін у його проведення [431-435]. 

Планування інформувань і заходів КВПР виключно управлінням виховної 

роботи Головного командування ВМС ЗС України (що в попередні періоди 

здійснювалося переважно на рівні з'єднань і військових частин) також вказує на 

посилення тенденції централізації у плануванні основних заходів ІПЗ у ВМС [388; 

412-416; 418-435]. 

Важливим аспектом ІПЗ у ВМС ЗС України залишалося використання наочної 

агітації. У підрозділах продовжували щомісячно випускатися стінні, фото- та 

сатиричні газети, бойові листки та блискавки [429]. Також з метою ознайомлення з 

нормативно-правовими актами й останніми випадками правопорушень за участі 

військовослужбовців оформлювалися куточки правових знань (правові кутки) [411]. 

Організація випуску стінного друку покладалася на заступників командирів з 

виховної роботи, для його випуску у підрозділах щорічно створювалася редколегія з 

найбільш підготовлених військовослужбовців. Однак випуск стінного друку носив 

переважно формальний характер, оскільки у багатьох випадках його випуском 

займалися самі заступники командирів з виховної роботи. Також важливим 

обов'язком командирів (начальників) усіх рівнів залишалася індивідуально-виховна 

робота з підлеглими [436, с. 140]. 

Обсяг інформаційного навантаження на особовий склад ВМС ЗС України у 

порівнянні з попереднім періодом майже не змінився: дещо збільшився обсяг 

навантаження на військовослужбовців строкової служби з незначним його 

зменшенням на мічманів (прапорщиків) і військовослужбовців служби за 

контрактом (таблиця И.4). Вважаємо, що доволі значне за обсягом інформаційне 

навантаження на особовий склад в умовах обмежених можливостей 

військовослужбовців у силу різних причин черпати інформацію з джерел 

інформаційного поля районів базування (дислокації) та нерозвиненості 

інформаційного суспільства дало змогу восени 2003 р. під час конфлікту навколо 
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о.Тузла підтримувати морально-психологічний стан особового складу ВМС ЗС 

України на рівні, необхідному для протидії можливій російській агресії. Дисертант 

як безпосередній учасник тих подій, враховуючи власні рефлексії та спогади інших 

учасників (С. Соколюк, О. Нікіфоров), не відзначає випадків не готовності чи 

відмови особового складу виконувати поставлені завдання. 

Інформаційний вплив за допомогою військових ЗМІ продовжував 

здійснюватися шляхом забезпечення підрозділів періодичними друкованими 

виданнями, перегляду особовим складом телевізійних програм і прослуховування 

програм українського радіо. Колективна передплата періодичних друкованих видань 

здійснювалася централізовано раз на півріччя через видавництво газети «Флот 

України» за рахунок коштів Міністерства оборони України, а для центрів культури, 

просвіти та дозвілля (будинків офіцерів) - за рахунок їх власних коштів. Нормами 

передплати передбачалося забезпечення газетами та журналами з розрахунку 1 

примірник на 50-100 чол. та 1-2 примірники на бібліотеки клубів військових частин 

[411; 437-438]. При цьому для сил (військ), дислокованих в АР Крим, норми 

передплати збільшувалися у 2 рази [437]. У 2000-2004 р. було розширено перелік 

передплачуваних періодичних видань [411; 437-439], а з 2005 р. було збільшено 

обсяги випуску друкованих ЗМІ ЗС України [323, с. 110]. Також у зв'язку з 

недостатнім фінансуванням забезпеченість ВМС ЗС України періодичними 

друкованими виданнями у грудні 2004 р. склала лише 58,4% [440]. Указані обсяги 

передплати були явно недостатніми для ефективного інформаційного впливу та 

значно меншим за аналогічні показники держав-членів НАТО, тому керівництво ЗС 

України рекомендувало залучати спонсорів і шефів для передплати силам (військам) 

періодичних друкованих видань України, які не передбачалися нормами [437; 439]. 

Зокрема у 2003 р. до військових частин ВБО за рахунок спонсорів надходили 

місцеві газети «Крымская правда», «Крымское время», «Республика Крым» [441]. 

Головну роль в інформуванні особового складу ВМС ЗС України продовжувала 

відігравати газета «Флот України». У 1998-2005 рр. відбувалося подальше 

розширення змістовно-тематичного наповнення видання (зокрема в доповнення до 

традиційно спрямованих на забезпечення ГП рубрик «Духовний потенціал - у ратні 
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справи» й «Офіцеру-вихователю» з'явилися рубрики «7 днів в історії України», 

«Календар знаменних і пам'ятних дат», «Офіційна хроніка», «Світ за тиждень», які 

дозволяли більш якісно готуватися до інформувань). Перегляд особовим складом 

строкової служби телевізійних програм і прослуховування програм українського 

радіо (в тому числі ТРК «Бриз») був обов'язковим елементом корабельного 

розпорядку дня (розпорядку дня військових частин) [419; 429; 436, с. 209; 442]. 

Фактично до кінця 2004 р. ІПЗ у ВМС ЗС України організовувалося шляхом 

тісного поєднання зусиль структур ІПЗ і військових ЗМІ ВМС, що було характерним 

для західної моделі організації інформаційного впливу на особовий склад (зв'язків з 

громадськістю). Військові ЗМІ ВМС були структурами подвійного підпорядкування, 

їх робота координувалася як з боку структур ІПЗ ВМС, так і з боку МО України [14, 

с. 329]. Однак у листопаді 2004 р. редакцію газети «Флот України» та 

телерадіокомпанію ВМС ЗС України «Бриз» було підпорядковано Управлінню 

інформаційної політики Міністерства оборони України, що посилило тенденцію 

централізації у плануванні основних заходів ІПЗ і звузило можливості структур ІПЗ 

ВМС щодо впливу на військові ЗМІ [443-444]. 

Не зазнало істотних змін задоволення релігійних потреб військовослужбовців, 

яке організовувалося в межах КВПР і зберігало усі характерні ознаки світської 

моделі (здійснювалося шляхом взаємодії та співробітництва структур ІПЗ із 

релігійними організаціями в районах дислокації ВМС ЗС України) [298, с. 18-19; 

362; 411; 445]. Збереженню світської моделі сприяли упереджене ставлення 

суспільства та військовослужбовців ЗС України до впровадження інституту 

капеланства, відсутність міжконфесійної конфронтації, що підтверджується 

соціологічними дослідженнями [166, с. 124-126, 128, 130; 446-447]. У задоволенні 

релігійних потреб переважали організаційні та групові форми роботи 

священнослужителів з особовим складом - участь в урочистих заходах, освячення 

Бойових (Військово-морських) прапорів, групові бесіди на релігійну тематику в дні 

релігійних свят і вихідні дні. Слід зазначити, що найбільшим авторитетом серед 

військовослужбовців ВМС ЗС України користувалася УПЦ МП [411]. Разом із тим, 

з 2005 р. після Помаранчевої революції відзначається ширше залучення до цієї 
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роботи представники УПЦ КП, що вказує на переважання у задоволенні релігійних 

потреб особового складу ВМС ЗС України релігійних організацій державницького 

спрямування в періоди російсько-українського протистояння [164]. 

В означений період відбулися зміни в організації шефських зв'язків ВМС ЗС 

України з регіонами держави. Із засобу забезпечення матеріальних і соціальних 

потреб ВМС вони поступово трансформувалися в один з додаткових заходів ІПЗ та 

основних форм військово-патріотичного виховання молоді - військово-шефську 

роботу [448-449]. Ця робота полягала в установленні та підтриманні зв'язків з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, трудовими 

колективами, цивільними навчальними закладами, громадськими організаціями з 

метою проведення спільних заходів військово-патріотичного виховання молоді, а 

також закріплення військових частин за цивільними навчальними закладами з 

урахуванням можливості подальшого комплектування їхніми випускниками під час 

призову на строкову військову службу та військову службу за контрактом. 

Методичне забезпечення заходів ІПЗ продовжувало організовуватися 

структурами ІПЗ ВМС ЗС України [263; 364; 417; 450] та здійснювалося шляхом 

відпрацювання методичних матеріалів і доведення їх до сил (військ). У 1999-2002 

рр. розповсюдження методичних матеріалів здійснювалося шляхом їх публікації на 

сторінках друкованих військових ЗМІ, тому фахівцям структур ІПЗ 

рекомендувалося накопичувати та систематизувати методичні матеріали з 

військової преси [411; 419; 423-424; 426; 451-457]. З 2003 р. набуло поширення 

доведення методичних матеріалів до сил (військ) у електронному вигляді через 

автоматизовану систему управління «Дніпро», що значно покращило методичне 

забезпечення заходів ІПЗ [388; 411; 419-420; 429-430; 458]. Забезпечення 

кіновідеоматеріалами продовжувало здійснюватися через кіновідеобазу ВМС ЗС 

України. Враховуючи вимоги часу, більшість кіноматеріалів (переважно історико-

хронікальних фільмів) розповсюджувалася у відео форматі [411]. Також завдяки 

зусиллям фахівців ТРЦ ВМС «Бриз» кіновідеобаза поповнювалася відеофільмами 

про участь ВМС ЗС України у міжнародних навчаннях [459]. З власного досвіду 

зазначаємо, що використання кіновідеоматеріалів з кіновідеобази ВМС ЗС України 
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обмежувалося як необхідністю відпрацювання певної кількості дозвільних 

документів на їх отримання, так і значною віддаленістю кіновідеобази від районів 

дислокації військових частин. 

Важливим аспектом ІПЗ залишалося забезпечення технічними засобами 

пропаганди, використання яких, на думку фахівців структур ІПЗ ВМС ЗС України, 

дозволяло істотно підвищити ефективність заходів ІПЗ через скорочення часу на 

викладення матеріалу (на 15-20%), збільшення обсягів засвоєної слухачами 

інформації (майже вдвічі) та поліпшення розуміння ними матеріалу (приблизно на 

20-25%) [411]. Забезпечення ТЗП здійснювалося через управління виховної роботи 

(з гуманітарних питань) ВМС ЗС України. В першу чергу здійснювалося адресне 

забезпечення кораблів і військових частин (підрозділів), які входили до об'єднаних 

сил швидкого реагування [398]. Існувала проблема кількісної укомплектованості 

ТЗП відповідно до штатних потреб. Так, станом на квітень 2003 р. у ВБО 

відзначався значний некомплект телевізорів (укомплектованість складала 45,6%) і 

відеомагнітофонів (48,8%) [441]. ЇЇ вирішенню сприяло проведення організаційно -

штатних заходів (скорочення військових частин) упродовж 2003-2004 рр., що дало 

змогу перерозподілити ТЗП. Як зазначає у своїх спогадах О. Мазепа (у 2004-2005 

рр. начальник клубу-культуролог 36 окремої бригади берегової оборони), внаслідок 

цього військові частини ВБО станом на 2005 р. були укомплектовані ТЗП майже на 

100% (найнижчою була укомплектованість телевізорами, яка складала близько 

90%). Ще одним проблемним питанням була невідповідність ТЗП сучасним вимогам 

(їх переважна більшість була радянського виробництва). Зокрема основне штатно-

табельне майно ТЗП ВБО надійшло на укомплектування у 1988-1990 рр., до 2003 р. 

фактично відпрацювало свій ресурс і підлягало списанню [441]. Фахівці структур 

ІПЗ ВМС ЗС України відзначали, що застосування застарілих зразків ТЗП в умовах 

інформаційного суспільства у класичному варіанті було малоефективним. Зокрема 

можливості застосування похідного автоклубу ПАК-65/70 - основного штатного 

зразка похідної техніки - обмежувалися застарілим кіно фондом. Однак у польових 

умовах ПАК-65/70 залишався єдиним засобом для організації радіообслуговування 

особового складу та оперативного випуску наочної агітації. Тому, за досвідом 
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тактичних навчань ВБО, похідні автоклуби на час виконання навчально-бойових 

завдань доукомплектовувалися телевізорами кольорового зображення та 

відеомагнітофонами, а відео обслуговування особового складу організовувалося в 

окремих обладнаних наметах. З урахуванням набутого досвіду у 2005 р. похідний 

автоклуб 36 окремої бригади берегової оборони було переобладнано сучасними 

зразками ТЗП, на що було отримано офіційний дозвіл Головного управління з 

гуманітарних питань та соціального розвитку Збройних Сил України. Як зазначає О. 

Мазепа, це значно розширило можливості ПАК-65/70 щодо проведення 

інформаційно-пропагандистських і культурно-виховних заходів у польових умовах, 

зокрема забезпечення участі підрозділів морської піхоти у міжнародних 

миротворчих навчаннях у Криму. Крім того, досвід застосування переобладнаного 

похідного автоклубу було враховано в ході створення польового кіновідеосалону 

(ПКВС), який у той час існував у вигляді двох дослідних зразків [411]. Тобто 

переобладнаний в ініціативному порядку фахівцями структур ІПЗ ВМС ЗС України 

ПАК-65/70 став діючим прототипом розроблюваного у той час перспективного 

зразка ТЗП. Також для поповнення технічних засобів пропаганди сучасними 

зразками командуванню військових частин рекомендувалося «відшуковувати 

нестандартні шляхи в межах чинного законодавства» [411]. 

Підготовка фахівців структур ІПЗ ВМС ЗС України продовжувалася 

здійснюватися шляхом навчання (допідготовки) у ВВНЗ і методичної підготовки 

безпосередньо у силах (військах). Основним навчальним закладом з підготовки 

фахівців для структур ІПЗ оперативно-тактичного рівня залишався Військовий 

гуманітарний інститут (м. Київ), який також здійснював курсову перепідготовку 

офіцерів-випускників ВВНЗ, які не мали відповідної освіти. У 2003 р. на його базі 

було створено гуманітарний факультет Національної академії оборони України (з 

2004 р. - факультет підготовки фахівців з гуманітарних питань) [171, с. 485; 323, с. 

103-104; 460-461; 462, с. 77-78; 463]. 

Важливим кроком стало відновлення підготовки фахівців тактичного рівня 

для структур ІПЗ. У 1997 р. було здійснено набір військових психологів, а в 2000 р. 

- політологів до Військового інституту Національного університету ім. Тараса 
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Шевченка, та поновлено підготовку фахівців культурно-виховної роботи і 

військових журналістів у Військовому інституті при Львівському технічному 

університеті [323, с. 103-104]. Разом із тим далося взнаки припинення підготовки 

фахівців тактичного рівня у попередні періоди, тому комплектування посад 

структур ІПЗ тактичного рівня у ВМС ЗС України продовжувало здійснюватися 

переважно за рахунок випускників видових ВВНЗ. Зокрема Е. Аблаєв (випускник 

факультету берегових ракетно-артилерійських військ СВМІ 2003 р., фахівець 

інженерного профілю) у своїх спогадах зазначає, що з 17 випускників факультету 3 

було призначено на первинні посади структур ІПЗ ВБО (заступниками командирів 

рот з виховної роботи), при цьому їх до такої діяльності спеціально не готували. 

Усвідомлюючи негативні наслідки вищевказаного, фахівці структур ІПЗ ВМС ЗС 

України у той час акцентували увагу на важливості поновлення підготовки офіцерів 

у спеціалізованих ВВНЗ [441]. 

Професійна підготовка офіцерів структур ІПЗ безпосередньо у силах 

(військах) передбачала самостійну підготовку, яка вважалася основною формою 

підвищення їх теоретичного та методичного рівня; дні професійної підготовки у 

військових частинах (гарнізонах); учбово-методичні збори перед початком нового 

навчального року (періоду навчання) у гарнізонах [398; 465]. Крім того, 

продовжувала здійснюватися підготовка керівників груп ГП, яка включала в себе 

підготовку до занять, щомісячні інструктивно-методичні заняття у військових 

частинах і збори у з'єднаннях (гарнізонах) перед початком періоду навчання [364]. 

У цілому тодішня укомплектованість структур ІПЗ ВМС ЗС України 

дозволяла виконувати поставлені перед ними завдання (зокрема укомплектованість 

структур ІПЗ 32 армійського корпусу на момент його передачі до складу ВМС ЗС 

України та створення на його базі військ берегової оборони складала 89% з 

некомплектом 11 офіцерів і 1 прапорщик) [441]. Достатній укомплектованості 

структур ІПЗ сприяли організаційно-штатні зміни у ВМС ЗС України. Створення у 

2003 р. ВБО, що супроводжувалося значним скороченням їхньої чисельності, 

дозволило використати наявний кадровий потенціал. Для прикладу, станом на 

квітень 2005 р., внаслідок скорочення бригади морської піхоти до батальйону, його 
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укомплектованість фахівцями органів з гуманітарних питань складала 75% (при 

цьому укомплектованість офіцерами становила 100%) [466]; а колишній офіцер 

відділення виховної роботи 32 армійського корпусу підполковник М. Канівець у 

2004-2005 рр. очолював відділ інформаційно-пропагандистського забезпечення та 

культури управління з гуманітарних питань Головного командування ВМС ЗС 

України [441]. 

Таким чином, ІПЗ у ВМС України у вересні 1998 - січні 2006 рр. розвивалося 

за напрямами: розвиток нормативно-правової бази ІПЗ; удосконалення діяльності 

структур ІПЗ ВМС ЗС України; розширення комплексу заходів ІПЗ; удосконалення 

військово-шефської роботи; задоволення релігійних потреб особового складу; 

удосконалення методичного забезпечення заходів ІПЗ; удосконалення технічних 

засобів пропаганди відповідно до вимог сучасності. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що розвитку ІПЗ у ВМС ЗС 

України у вересні 1998-січні 2006 рр. сприяли співпраця України з НАТО й 

активізація міжнародного співробітництва, внаслідок чого ВМС ЗС України мали 

змогу відпрацьовувати на практиці організацію ІПЗ в умовах, наближених до 

бойових, з урахуванням досвіду західних держав щодо організації інформаційного 

впливу на особовий склад [467-469], та посилити висвітлення заходами ІПЗ питань 

інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур [374-377; 379; 

384]; організаційно-штатні заходи, включення до складу ВМС ЗС України ВБО, що 

дозволило використати їх кадровий потенціал і підвищити рівень укомплектованості 

ТЗП; шефська допомога регіонів України у вирішенні соціальних проблем 

військовослужбовців ВМС ЗС України, створенні матеріальної бази ІПЗ та 

забезпеченні кораблів (військових частин) ТЗП [470-473]. Також на предмет 

дослідження певним чином впливали суспільно-політичні процеси, які відбувалися в 

державі. Зокрема ТРК ВМС ЗС України «Бриз» у 2004 р. забезпечувала 

передвиборчу агітацію кандидата у президенти України В. Ющенка в районах 

базування та дислокації ВМС ЗС України у той час, коли всі місцеві ЗМІ 

здійснювали інформаційний спротив передвиборчій кампанії вказаного кандидата 

[48, с. 157]. 
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Негативними чинниками впливу на становлення та розвиток ІПЗ у ВМС ЗС 

України в зазначений період були проведення РФ інформаційних і психологічних 

операцій проти України в районах дислокації ВМС ЗС України, які стали 

інструментом російської інформаційно-психологічної експансії та повернення 

України у сферу своїх геополітичних інтересів [474, с. 15; 475, с. 46, 73-74; 476], що 

зокрема призвело до відновлення та впровадження в суспільну свідомість населення 

України колективної пам'яті про спільні з РФ події історії в радянській інтерпретації 

[241] та проявилося у використанні радянсько-ностальгічного наративу історичної 

пам'яті в ІПЗ у ВМС ЗС України [343; 392; 477-479]; вплив РФ на СПО в районах 

базування та дислокації ВМС ЗС України (особливо в Криму); економічний чинник, 

вплив якого призводив до зниження морально-психологічного стану особового 

складу [195, с. 73, 75-79, 111, 145, 209, 229-230], невиконання програми переходу на 

комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом [195, с. 

174, 224; 480, с. 407, 415; 481], недофінансування гуманітарної сфери ЗС України 

[323, с. 100], намагання використати ІПЗ для компенсації недоліків інших видів 

забезпечення [195, с. 147]; перманентне реформування структур ІПЗ; значне 

адміністративне навантаження на офіцерів структур ІПЗ в умовах постійного 

реформування, їх використання не за прямим призначенням (зокрема покладання на 

них виконання обов'язків дізнавачів прокуратур) [482]; збереження 

поліфункціональності структур ІПЗ ВМС; незадовільний стан військової дисципліни 

та правопорядку, недостатня взірцевість офіцерів і відсутність особистого прикладу 

окремих командирів (начальників) у дотриманні законів і вимог військових статутів, 

неспроможність молодших командирів забезпечити належний стан військової 

дисципліни, що змушувало спрямовувати заходи ІПЗ і зусилля структур ІПЗ на 

підтримання військової дисципліни [363; 482-483]; ставлення окремих командирів 

(начальників) до ГП як до другорядного предмету навчання, формальний підхід до 

проведення заходів ІПЗ [484-487]; застосування суб'єктивного підходу до 

оцінювання ефективності ІПЗ [488-489]. 

Характерними рисами ІПЗ у ВМС ЗС України в означений період були 

збереження поліфункціональності структур ІПЗ та їх функціонування у притаманній 
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східній моделі організаційній структурі; подальше формування сукупності (ієрархії) 

нормативно-правових актів; збільшення інформаційного навантаження на особовий 

склад; спрямованість заходів ІПЗ і зусиль структур ІПЗ на підтримання військової 

дисципліни; спрямованість заходів ІПЗ на вирішення завдання комплектування 

військовослужбовцями служби за контрактом; початок створення та забезпечення 

ВМС ЗС України сучасними ТЗП; збереження світської моделі задоволення 

релігійних потреб військовослужбовців; шефська допомога регіонів України у 

вирішенні матеріальних проблем особового складу ВМС ЗС України; застосування 

суб'єктивного підходу до оцінювання ефективності ІПЗ. 

У зазначений період окреслилися наступні тенденції розвитку ІПЗ у ВМС ЗС 

України: розширення переліку заходів ІПЗ; послаблення спрямованості 

інформаційно-пропагандистських заходів із висвітлення ідеологічних засад 

української державності з одночасним посиленням спрямованості на вирішення 

завдань зміцнення військової дисципліни; посилення централізації у плануванні 

основних заходів ІПЗ; перехід до використання активних форм проведення заходів 

ІПЗ. 

Таким чином, період з вересня 1998 р. по січень 2006 р. був самим стабільним 

у розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України. ІПЗ утвердилося як важливий засіб впливу на 

свідомість військовослужбовців і формування морально-психологічного стану 

особового складу, забезпечило вирішення поставлених перед ВМС ЗС України 

завдань в умовах російсько-українського протистояння у 2003 р. і реалізації 

Державної програми реформування та розвитку ЗС України на період до 2005 року. 

3.4. Удосконалення інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України з орієнтацією на стандарти 

держав-членів НАТО у 2006-2013 роках 

На початок 2006 р. окреслилися проблемні питання гуманітарного та 

соціального забезпечення у ЗС України [490, с. 112-115; 491]: за результатами 

вивчення у 2005 р. стану гуманітарного та соціального забезпечення у ВМС ЗС 
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України зазначалося, що «гуманітарне та соціальне забезпечення спиралося на 

застарілі інформаційні та соціальні технології, морально й фізично виснажену 

матеріальну базу, залишковий принцип фінансування, а інформаційно-

пропагандистське забезпечення, гуманітарна підготовка, правове виховання, 

культурно-виховна і просвітницька робота потребували не просто уточнення 

завдань чи часткового оновлення, а системної перебудови на основі досвіду 

збройних сил держав Північноатлантичного альянсу», зокрема вимагала суттєвого 

удосконалення діяльність щодо впровадження державної ідеології, питання 

підготовки фахівців гуманітарного профілю [492]. 

Тому період з лютого 2006 р. по лютий 2013 р. слід розглядати як спробу 

удосконалення ІПЗ у ВМС ЗС України з орієнтацією на стандарти держав-членів 

НАТО. Він співпав із розвитком в Україні інформаційного суспільства (додаток 

И.3), реалізацією Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006¬ 

2011 роки, проведенням експерименту з комплектування окремих військових частин 

(кораблів) ВМС ЗС України військовослужбовцями служби за контрактом (додаток 

И.5), і характеризувався спробою перейти на характерну для західної моделі 

організацію структур ІПЗ, намаганням адаптувати систему ІПЗ для забезпечення 

інформаційних потреб перш за все військовослужбовців служби за контрактом, і 

зменшенням інформаційного навантаження на особовий склад в умовах військової 

служби. Також фахівці ІПЗ визначають цей час як період нарощування української 

присутності в інформаційному та культурному просторі АР Крим [344]. 

Умовно вказаний період доцільно розділити на два етапи: 

перший (з лютого 2006 р. по листопад 2010 р.) відзначався оновленням 

нормативно-правової бази з питань ІПЗ і спробою наблизити організацію структур 

ІПЗ ВМС ЗС України до західної моделі, переважним використанням національного 

наративу історичної пам'яті, з одночасним збереженням усталеного у період 1998¬ 

2005 рр. комплексу інформаційних заходів; 

другий (з листопада 2010 р. по лютий 2013 р.) характеризувався подальшим 

оновленням нормативно-правової бази та появою нових інформаційних заходів, 

поступовим поверненням структур ІПЗ ВМС ЗС України до характерної для східної 
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моделі організаційної структури, поверненням до використання в ІПЗ радянсько-

ностальгічного наративу історичної пам'яті. 

Особливостями періоду, що визначали організацію інформаційно-

пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України, були: суспільно-політичні 

процеси після Помаранчевої революції за каденції Президентів України В. Ющенка 

та В. Януковича, що спричинило зміни у зовнішній та внутрішній політиці держави 

[241; 480, с. 15-26; 493; 494, с. 82-111, 114-159; 495-496]; посилення 

євроатлантичної інтеграції України й активна участь ВМС ЗС України у заходах 

міжнародного військового співробітництва, що сприяло активізації ІПЗ щодо їх 

висвітлення та впровадження позитивного іноземного досвіду [48, с. 327; 497; 491; 

498]; зміна поглядів керівництва держави на гуманітарну і соціальну політику у ЗС 

України з уведенням в дію Державної програми розвитку Збройних Сил України на 

2006-2011 роки; домінування в історичній політиці держави національного 

наративу історичної пам'яті та «війна пам'яті» (посилення протистояння 

національного та радянсько-ностальгічного наративів історичної пам'яті) [241]; 

проведення експерименту з переходу на комплектування військовослужбовцями 

служби за контрактом [499-506]; розвиток інформаційного суспільства в Україні, 

зміна пріоритетів молоді в організації дозвілля [507-514]; перехід до річного 

планування підготовки (сил) військ; недостатнє фінансування гуманітарної та 

соціальної сфери ЗС України. 

Відповідно до поглядів керівництва держави та ЗС України, викладених у 

Державній програмі розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки (цільова 

програма «Розвиток гуманітарної та соціальної сфери») й інших нормативно-

правових актах з питань інформаційно-пропагандистського забезпечення, в умовах 

демократизації українського суспільства, інтеграції України у Європейський Союз і 

НАТО, виконання нашою державою міжнародних зобов'язань і миротворчої 

діяльності, ІПЗ у ЗС України мало стати складовою морально-психологічного 

забезпечення підготовки та застосування військ (сил) і поступово трансформуватися 

в «інформаційне забезпечення і зв'язки з громадськістю». Окремі завдання 

інформаційного впливу на особовий склад мали реалізовуватися через культурно-
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освітню роботу, духовну підтримку та військово-патріотичне виховання 

військовослужбовців [515-518]. Вказане в цілому відображало погляди 

командування ВМС ЗС України на майбутній обрис ІПЗ у ВМС ЗС України, 

викладений у методичній літературі для фахівців структур ІПЗ [411]. Тобто на 

кінець 2011 р. ІПЗ у ВМС ЗС України за відповідними напрямами (інформаційне 

забезпечення особового складу та зв'язки з громадськістю) мало наблизитися до 

притаманної державам-членам НАТО моделі, яка поєднувала у собі вплив на 

внутрішню (особовий склад) і зовнішню (цивільне населення в районах дислокації) 

цільові аудиторії. 

У зазначений період двічі відбулося оновлення нормативно-правових актів з 

питань ІПЗ: у період 2006-2010 рр. було оновлено нормативно-правові акти з питань 

організації гуманітарної та правової підготовки, суспільно-політичного та правового 

інформування, культурно-виховної та просвітницької роботи, військово-

патріотичного виховання, забезпечення технічними засобами пропаганди, 

нормативно врегульовано питання задоволення релігійних потреб віруючих 

військовослужбовців та організацію ІПЗ у ВМС ЗС України в умовах ведення 

бойових дій [519] (рисунок К.5); у 2010-2013 рр. було затверджено нові 

концептуальні документи з питань військово-патріотичного виховання та 

задоволення релігійних потреб військовослужбовців, впорядковано та наближено до 

аналогічної у державах-членах НАТО сукупність (ієрархію) нормативно-правових 

актів з питань ІПЗ (рисунок К.6). У нижчих ланках управління (з'єднаннях, 

військових частинах, кораблях) нормативне регулювання питань ІПЗ у цілому не 

зазнало істотних змін [520-521]. 

У світлі євроатлантичної інтеграції України у другому півріччі 2006 р. 

відбулися зміни в організації структур ІПЗ Генерального штабу та видів ЗС України 

шляхом об'єднання структур з гуманітарних питань і особового складу (рисунок 

М.4). Аналогічні зміни відбулися у ВМС ЗС України: було скорочено посаду 

заступника командувача з гуманітарних питань і розформовано Управління з 

гуманітарних питань, натомість у складі Управління особового складу штабу 

Командування ВМС ЗС України сформовано два нових відділи: інформаційно-



313 
пропагандистського забезпечення (та військово-соціальної роботи) і соціально-

психологічний [323, с. 114; 522-523]. Упродовж 2006 - середини 2008 рр. загальне 

керівництво ІПЗ у ВМС здійснювало Управління особового складу штабу 

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на чолі з капітаном 

1 рангу І. Тимчуком [521; 524-525]. Відділ інформаційно-пропагандистського 

забезпечення (та військово-соціальної роботи) очолював капітан 1 рангу А. 

Коренько, а посаду прес-секретаря Командування ВМС ЗС України обіймав капітан 

1 рангу М. Недогибченко [499; 526]. 

Об'єднання в одне ціле структур, які займалися питаннями особового складу, 

було притаманне державам-членам НАТО й ознаменувало собою спробу наблизити 

структури ІПЗ ВМС ЗС України до організації, притаманної західній моделі. У той 

же час на нижчих рівнях управління посади заступників командирів і структурні 

підрозділи з гуманітарних питань залишилися [323, с. 114; 520; 522-523]. Негайну 

відмову від інституту заступників командирів з гуманітарних питань деякі 

вітчизняні фахівці вважали несвоєчасною, оскільки вона могла призвести до 

погіршення морально-психологічного стану особового складу та стану військової 

дисципліни [323, с. 111-117, 129-130; 490, с. 129]. Тому, на нашу думку, початок 

трансформації структур ІПЗ ВМС ЗС України «зверху вниз» (реформування вищих 

ланок управління з одночасним збереженням відповідних структур у тактичній 

ланці) був цілком виправданим. Така трансформація була спричинена специфікою 

вітчизняної системи виховної роботи, для якої була більш небезпечною не стільки 

наявність заступників командирів з гуманітарних питань, скільки неготовність чи 

небажання командирів займатися вихованням підлеглих. Тому така поступова 

трансформація давала можливість пролонгувати функціонування структур ІПЗ у 

тактичній ланці та не допустити різкого погіршення стану військової дисципліни. 

Влітку 2008 р., з відновленням структур ІПЗ у командуваннях видів ЗС 

України, почалося поступове повернення до організації, притаманної східній моделі 

(рисунок М.5). Восени 2008 р. у командуванні ВМС ЗС України було сформоване 

Управління з виховної та соціально-психологічної роботи, яке очолив капітан 1 

рангу М. Куліш [527-528]. Єдиною відмінністю від східної моделі було те, що 
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начальник управління не мав статусу заступника командувача. У складі управління 

було створено відділ інформаційно-пропагандистського забезпечення, культури та 

традицій, який очолив капітан 1 рангу А. Коренько [323, с. 119; 529-530]. 

Відзначаємо збереження пріориту в діяльності структур ІПЗ щодо вирішення 

завдань зміцнення військової дисципліни - на це вказувала більша штатна 

чисельність фахівців відділу аналізу та виховної профілактики правопорушень у 

порівнянні з відділом інформаційно-пропагандистського забезпечення, культури та 

традицій [528]. 

Організаційні зміни торкнулися також військових ЗМІ (зокрема у ЗС України 

відбулося скорочення кількості редакцій газет, що призвело до звуження 

інформаційного простору ЗС України та зниження інформаційного навантаження на 

особовий склад) [490, с. 132-133, 150]. Військові ЗМІ ВМС ЗС України було 

збережено, однак централізовано підпорядковано безпосередньо Міністерству 

оборони України [14, с. 329-331]. Також у 2007 р. з метою посилення висвітлення 

діяльності ЗС України у цивільних та військових ЗМІ було створено регіональні 

медіа-центри (з них 1 у Сімферополі) [14, с. 320; 490, с. 112; 531; 532, с. 78]. 

Змін зазнали також структурні підрозділи, відповідальні за забезпечення 

технічними засобами пропаганди - з розформуванням у ВМС ЗС України відділення 

ТЗВ та бази культпросвітмайна з 2006 р. єдиною постачальною структурою стала 

служба технічних засобів виховання та поліграфії Головного управління ВСПР ЗС 

України. У 2009-2011 рр. було створено Центр забезпечення ТЗВП ЗС України та 

його регіональну філію у м. Севастополь [323, с. 126]. 

Нормативно інформаційно-пропагандистське забезпечення у ВМС ЗС України 

у 2006-2012 рр. спрямувалося на вирішення широкого кола завдань [499; 515-516; 

520; 521-522; 524; 527-528; 533-534] (додаток В). З 2007 р. окрім завдань 

інформаційного впливу на особовий склад ВМС ЗС України (внутрішню цільову 

аудиторію), засобами ІПЗ передбачалося вирішення завдань зв'язків з 

громадськістю (вплив на зовнішню цільову аудиторію) з використанням 

можливостей електронних і друкованих ЗМІ, регіональних медіа центрів та прес-

центру ВМС [499; 521-524; 527; 533]. У 2009 р. окреслилися завдання «згуртування 
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особового складу навколо ідеї державної незалежності України» [527] та 

«забезпечення захисту особового складу від впливу негативної інформації, 

нейтралізацію впливу негативних суспільно-політичних та інформаційно-

психологічних чинників на морально-психологічний стан особового складу, 

організацію комплексних заходів щодо захисту від негативного інформаційно -

психологічного впливу деструктивних суспільно-політичних груп, зацікавлених в 

дестабілізації обстановки у силах (військах) та районах їх дислокації, навчання 

офіцерського та сержантського складу основам розпізнавання інформаційно-

психологічних акцій» [516; 535]. 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення у ВМС України в означений 

період являло собою комплекс основних і додаткових інформаційних заходів, який у 

порівнянні з попереднім періодом залишався незмінним до листопада 2010 р. 

(рисунок П.3). У подальшому замість інформаційного забезпечення складовою ІПЗ 

було визначено інформаційну роботу, яка об'єднала в собі усю сукупність 

оперативних і комплексних заходів (суспільно-політичне, правове та військово-

технічне інформування, Дні інформування) (рисунок П.4). У межах інформаційної 

роботи реалізовувався інформаційний вплив за допомогою військових ЗМІ [516]. 

У період 2006-2012 рр. певних змін зазнала організація гуманітарної 

підготовки. Зокрема передбачалося більш ширше застосування активних форм: 

проведення лекцій (розповідей-бесід) за визначеними темами продовжувалося їх 

подальшим обговоренням у ході науково-практичних конференцій, круглих столів, 

дискусій, диспутів, семінарів, співбесід, рольових ігор, тренінгів, конкурсів 

рефератів, діалогів) або під час самостійної підготовки. Внаслідок цього відбулося 

скорочення тематики занять із одночасним збільшення часу на їх самостійне 

вивчення й обговорення (як правило на вивчення однієї теми відводилося 2 заняття 

- лекція та заняття з застосуванням активних форм) [536-546]. Окремо складалася 

тематика занять для особового складу миротворчих контингентів [547]. Відмінним 

від попередніх періодів було й те, що з 2006 р. заняття з ГП у підготовчий період не 

проводилися. Також було змінено порядок оцінювання знань слухачів - починаючи 
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з 2006 р. він здійснювався не в формі співбесіди чи усного опитування, а письмово з 

використанням централізовано розроблених тестових методик [515-516; 548-549]. 

Складовою частиною ГП до 2011 р. нормативно визначалася правова 

підготовка [550]. З червня 2011 р. вона стала окремим предметом навчання в системі 

підготовки ЗС України та проводилася у формі занять з правової підготовки, 

правового інформування та консультацій з правових питань службової діяльності 

[551]. 

Інформування особового складу (з 2010 р. - інформаційна робота) поєднувало 

в собі оперативні (суспільно-політичне, правове та військово-технічне 

інформування) та комплексні заходи (Дні інформування, єдині дні правовиховної 

роботи) [520]. З метою посилення інформаційного впливу на особовий склад з 

питань правової освіченості, зміцнення військової дисципліни, попередження 

окремих видів правопорушень, збереження життя та здоров'я військовослужбовців, 

впровадження української мови, проводилися додаткові інформаційні заходи 

цільової спрямованості - місячники, тематичні декади і тижні, інформування 

особового складу юрисконсультами про чинне законодавство та практику його 

застосування, лекторії правових знань [538]. Найбільш ефективними серед 

комплексних заходів були декади правової освіченості військовослужбовців 

(проводилися впродовж 10 днів) та єдині дні правовиховної роботи (проводилися 

впродовж 1 дня). Також організовувалися лекторії правових знань для 

військовослужбовців строкової служби, сержантські конференції з питань зміцненні 

військової дисципліни та профілактики правопорушень, тижні роботи з 

військовослужбовцями, які звільняються в запас, місячники згуртування військових 

колективів та попередження порушень статутних правил взаємовідносин [527; 533¬ 

534]. Додаткові інформаційні заходи як правило організовувалися за рішенням 

командування ВМС ЗС України за результатами аналізу діяльності за певні періоди 

[553-554]. Правовиховна спрямованість додаткових інформаційних заходів вказує 

на зосередження зусиль ІПЗ у ВМС ЗС України на питаннях зміцнення військової 

дисципліни. 
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Аналіз календарних планів ГП особового складу ВМС ЗС України, тематики 

інформувань та культурно-виховної роботи вказує, що фактична спрямованість ІПЗ 

у ВМС ЗС України у 2006-2012 рр. в цілому відповідала нормативно визначеній 

(таблиці С.7-С.9). ГП з офіцерами в більшій мірі спрямовувалася на висвітлення 

питань педагогіки та психології, виховання військовослужбовців, морально-етичних 

аспектів військової служби, порядку організації виховної роботи та морально -

психологічного забезпечення. Схожою була спрямованість ГП з мічманами 

(прапорщиками), старшинським і сержантським складом. Зусилля гуманітарної 

підготовки з військовослужбовцями військової служби за контрактом і 

військовослужбовцями строкової служби у більшій мірі спрямовувалися на 

висвітлення військового етикету та правил поведінки військовослужбовців, 

морально-етичних аспектів військової служби та правових засад її проходження, 

інтеграції України до європейських та євроатлантичних структур, висвітлення 

процесу реформування ЗС України, особливостей проходження військової служби 

за контрактом, вивчення історії України та її війська. Разом із тим відзначаємо, що 

окреслене у 2009 р. завдання щодо згуртування особового складу навколо ідеї 

державної незалежності України засобами ІПЗ майже не реалізовувалося (зокрема 

заняття з ГП щодо висвітлення ідеологічних засад української державності з усіма 

категоріями військовослужбовців проводилися лише в 2007-2008 рр. (усього 2 

теми), а в 2009 р. - лише з військовослужбовцями військової служби за контрактом 

та строкової служби (1 тема) [527]. Також у тематиці ІПЗ не знайшли відображення 

питання захисту особового складу від негативного інформаційно-психологічного 

впливу. 

Відзначаємо значне зменшення часових показників основних заходів ІПЗ 

(занять з ГП, суспільно-політичного та правового інформування) й обсягу 

інформаційного навантаження на особовий склад ВМС ЗС України у порівнянні з 

попередніми періодами [364; 515-516] (таблиця И.4, додаток Р). Скорочення 

переліку заходів ІПЗ і часу на їх проведення відбувалося також під час участі 

підрозділів ВМС ЗС України у міжнародних навчаннях та міжнародних 

миротворчих операціях, що в умовах виконанням підрозділами навчально-бойових 
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завдань було закономірним явищем. Тому в ході тактичних навчань, морських 

походів і виконання миротворчих завдань заходи ІПЗ проводилися щоденно 

оперативними формами. Таким чином у 2009 р. організовувалося ІПЗ у підрозділах 

ВМС ЗС України, задіяних у складі національного контингенту УКРПОЛБАТ у 

Косово, Республіка Сербія [527; 537; 547]. 

У межах ІПЗ продовжувала реалізовуватися культурно-виховна і 

просвітницька робота, яка спрямовувалася на подальшу активізацію військово-

патріотичного виховання особового складу, примноження бойових традицій ВМС 

ЗС України, організацію дозвілля шляхом проведення культурно-виховних і 

розважальних заходів. У переважній більшості заходи КВПР зводилися до 

відзначення державних і військово-професійних свят, знаменних і пам'ятних дат в 

історії України та її Збройних Сил [499]. З історичними подіями, знаменними 

датами, державними та релігійними святами пов'язувалася тематика годин 

культурно-освітньої роботи з особовим складом строкової служби у вихідні та 

святкові дні [527]. 

Внаслідок переважання в історичній політиці держави у 2006-2010 рр. 

національного наративу історичної пам'яті, інформування і КВПР у ВМС ЗС 

України спрямовувалися переважно на відзначення знаменних подій національно-

визвольної боротьби українського народу [499; 527; 552]. Впродовж 2011-2012 рр. в 

умовах поступового повернення до радянсько-ностальгічного наративу історичної 

пам'яті, в інформуванні і КВПР більше уваги стало приділятися спільним з Росією 

подіям історії [534]. 

Також в умовах домінування в інформаційному полі районів дислокації ВМС 

ЗС України російської мови, яке активно підтримувалося проросійськими 

політичними силами та їх представниками в органах місцевої влади [221, с. 95-100, 

108, 224], у ВМС ЗС України продовжували здійснюватися заходи з утвердження 

української мови засобами ІПЗ шляхом вивчення та роз'яснення особовому складу 

нормативно-правових актів щодо впровадження державної мови, проведення 

основних (заняття з ГП, суспільно-політичне інформування) та додаткових (тижні 

української мови) інформаційних заходів з проблем утвердження української мови, 
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здійснення оцінювання рівня володіння державною мовою під час атестування 

військовослужбовців [520]. 

Важливим аспектом ІПЗ у ВМС ЗС України залишалося використання наочної 

агітації [516]. Щодо її покращення в 2006-2008 рр. позитивну роль відіграло 

централізоване забезпечення ВМС ЗС України комплектами плакатів про 

життєдіяльність ЗС України, що дало змогу привести наочну агітацію до сучасних 

вимог, обладнати тематичні куточки (кімнати) в казармах поліпшеного типу для 

військовослужбовців служби за контрактом, створити комплекти польової наочної 

агітації для використання під час проведення тактичних навчань [555, с. 79]. Крім 

того, у ВМС ЗС України зусиллями структур ІПЗ в ініціативному порядку було 

створено комплект великоформатних плакатів для обладнання народознавчих 

світлиць, який відповідав виключно специфіці діяльності ВМС ЗС України. Ними у 

2008 р. були забезпечені усі військові частини ВМС. Також у 2008-2009 рр., в 

умовах проведення експерименту з комплектування військовослужбовцями служби 

за контрактом, усі військові частини й органи управління ВМС ЗС України були 

централізовано забезпечені великоформатними рекламними плакатами, які 

розміщувалися перед в'їздом до військових містечок. 

В умовах скорочення термінів строкової служби, переходу на комплектування 

військовослужбовцями служби за контрактом, зниження якісного складу молодого 

поповнення, підвищувалася роль індивідуально-виховної роботи командирів з 

підлеглими. Однак формальне відношення певної частини офіцерського складу до її 

проведення, авторитарний стиль керівництва командирів (начальників) і його 

невідповідність умовам демократизації суспільства, на думку командування ВМС, 

були причинами незадовільного стану військової дисципліни у ВМС ЗС України у 

2006-2007 рр., породжували апатію серед особового складу і знижували мотивацію 

до служби. Особливо це було характерним для військ берегової оборони [552; 554; 

556]. 

Інформаційний вплив за допомогою військових ЗМІ продовжував 

здійснюватися шляхом забезпечення періодичними друкованими виданнями, 

перегляду особовим складом телевізійних програм і прослуховування програм 
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українського радіо [515-516; 538]. У порівнянні з попередніми роками відбулося 

збільшення накладу військових періодичних друкованих видань (тираж журналу 

«Військо України» був збільшений з 750 до 4,5 тис. примірників, газети «Народна 

армія» - з 4 тис. до 12 тис.). Також збільшився у 1,5-2 рази обсяг передплати 

регіональних газет [555, с.78]. В умовах скорочення у ЗС України кількості 

військових ЗМІ було збережено орієнтацію половини з них (газета «Флот України», 

журнал «Морська держава», телерадіокомпанія «Бриз») на забезпечення 

інформаційних потреб саме особового складу ВМС ЗС України. 

У період 2006-2012 рр. набуло нормативного закріплення та подальшого 

розвитку задоволення релігійних потреб (духовна підтримка) військовослужбовців, 

чому сприяли подальше зростання релігійності серед населення України та серед 

особового складу [166, с. 5; 557]. Як і в попередні періоди, цей напрям роботи 

зберігав характерні ознаки світської моделі [298, с. 18-19], чому сприяли зростання 

можливостей задоволення релігійних потреб в умовах військової служби й 

упереджене ставлення частини офіцерів ВМС ЗС України до впровадження 

інституту капеланства [166, с. 118, 126-128]. Разом із тим, з установленням 

правових механізмів реалізації прав віруючих військовослужбовців [166, с. 142; 558¬ 

559]; створенням консультативно-дорадчих органів у справах душпастирської опіки 

при Міністерстві оборони України; зростанням позитивного відношення 

військовослужбовців до ідеї введення інституту військових священиків [166, с. 22¬ 

28, 119; 491]; узагальненням позитивного досвіду задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців українських національних контингентів штатними 

священниками (у тому числі в 2009 р. під час участі військовослужбовців ВМС ЗС 

України в операції з підтримання миру в Косово) [166, с. 212-213] почали 

формуватися передумови для запровадження інституту капеланства. Перебування 

районів дислокації ВМС ЗС України під переважаючим релігійним впливом УПЦ 

МП, яка була важливим елементом інформаційних і психологічних операцій РФ, 

знаходило відображення у залученні до задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців переважно представників УПЦ МП, оскільки світська модель 

обмежувала командирів і фахівців структур ІПЗ у виборі священнослужителя [166, 
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с. 147, 191, 193; 156; 162; 560]. Разом з тим період 2006-2010 рр. відзначався 

активним залученням для задоволення релігійних потреб особового складу ВМС ЗС 

України представників релігійних організацій проукраїнського спрямування (УПЦ 

КП та УГКЦ) [164]. У задоволенні релігійних потреб військовослужбовців 

переважали групові форми роботи священнослужителів з особовим складом: участь 

у заходах бойової підготовки (тактичних навчаннях, походах кораблів) [561] і 

військово-патріотичного виховання допризовної молоді [166, с. 169]; організація 

паломництва військовослужбовців до визначних релігійних пам'яток [561]; участь у 

військово-шефській роботі [166, с. 172]. 

Військово-шефська робота у більшій мірі спрямовувалася на військово-

патріотичне виховання вихованців ліцеїв з посиленою військово-фізичною 

підготовкою, інших цивільних навчальних закладів. Для проведення заходів 

військово-патріотичного виховання молоді рішенням начальників гарнізонів кораблі 

(військові частини) закріплювалися за закладами освіти [534]. 

У 2006-2012 рр. відбулися зміни в методичному забезпеченні заходів ІПЗ, які 

були зумовлені розвитком інформаційних технологій, подальшою централізацією 

діяльності військових ЗМІ та впровадженням досвіду ІПЗ участі підрозділів ЗС 

України у міжнародних миротворчих операціях і міжнародних навчаннях. За 

досвідом організації ІПЗ у ході заходів міжнародного військового співробітництва, 

найбільш актуальна інформація про суспільно-політичну обстановку та матеріали 

для підготовки до заходів ІПЗ отримувалися з мережі Інтернет (зокрема з сайту 

Міністерства оборони України та сайтів всеукраїнських газет). В умовах розвитку 

інформаційного суспільства Інтернет став найоперативнішим джерелом отримання 

інформації [562, с. 87]. Тому з 2006 р. в ІПЗ рекомендувалося використовувати 

сучасні інформаційні технології (у тому числі можливості мережі Інтернет) для 

підвищення методичного рівня керівників груп ГП і підготовки слухачів [515; 543]. 

Розвиток інформаційного суспільства змінив спосіб здійснення методичного 

забезпечення: до 2007 р. джерелом методичних матеріалів продовжувала 

залишатися газета «Флот України» [536; 548-549]. З 2008 р. із впровадженням 

мережі АСУ «Дніпро» методичне забезпечення заходів ІПЗ у ВМС повністю 
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здійснювалося електронними засобами. Разом із тим повної відмови від 

використання друкованих матеріалів не відбулося, зокрема передбачалося 

створювати інформаційні куточки та вести підшивки газет і журналів у 

народознавчих світлицях підрозділів і бібліотеках військових частин [499; 534]. 

Покращенню методичного забезпечення сприяв початок видання в НДЦ ГП ЗС 

України в кінці 2005 р. наукового журналу «Гуманітарний вісник Збройних Сил 

України» [323, с. 117]. 

З 2006 р. відбулися зміни у плануванні інформаційно-пропагандистського 

забезпечення - у зв'язку з переходом до річного циклу підготовки (сил) військ 

заходи ІПЗ почали плануватися не на періоди навчання, а на навчальний рік [515; 

520]. У період 2007-2008 рр., в умовах функціонування структур ІПЗ у складі 

об'єднаної структури особового складу, планування ІПЗ у ВМС ЗС України 

здійснювалося в системі планування роботи з особовим складом; у той же час на 

тактичному рівні, де продовжували функціонувати органи з гуманітарних питань, 

заходи ІПЗ планувалися окремо [521-522; 524]. У подальшому з 2009 р., з 

впровадженням органів з виховної та соціально-психологічної роботи, заходи ІПЗ 

почали плануватися окремо на всіх рівнях управління [527]. 

Як і в попередні періоди, показником ефективності ІПЗ залишалися 

відпрацьовані документи про проведені заходи ІПЗ [516; 520; 527; 533]. Цьому 

сприяв закладений у нормативно-правових актах підхід до оцінювання ІПЗ, який 

ґрунтувався не на об'єктивних результатах оцінювання морально-психологічного 

стану особового складу як мети ІПЗ, а на результатах експертного оцінювання 

представниками інспекторських комісій (груп), яке базувалося як на об'єктивних 

(опитування, тестування), так і суб'єктивних результатах роботи (наявність обліку і 

звітність) [489; 563]. Перевірки результатів ІПЗ у військових частинах ВМС ЗС 

України часто зводилися до наявності планувальних і звітних документів. Зокрема 

на початок 2006 р. структурами ІПЗ військових частин ВМС мав вестися значний за 

обсягом перелік документів [564]. На початок 2013 р. для структури ІПЗ 36 окремої 

бригади берегової оборони передбачався доволі значний перелік планувальних і 

звітних документів, відпрацювання яких відбирало багато часу [565]. Не стало 
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показником ефективності кількісне відображення проведених заходів та ступінь їх 

фінансування [490, с. 49; 563]. 

З 2006 р. покращилося забезпечення ТЗП. Зокрема було успішно проведено 

державні випробування та прийнято на озброєння у 2007 р. пересувний 

кіновідеосалон ПКВС і багатофункціональну військову стереофонічну установку 

ВСТУ-50 [323, с. 125]. До кінця 2012 р. у ВМС ЗС України надійшло не менше 3 

одиниць ПКВС. Указаний вид похідної техніки активно використовувався 

військовими частинами ВМС ЗС України під час проведення навчань. Також з 2006 

р. на укомплектування ВМС ЗС України почали надходити сучасні зразки кіно, 

відео, аудіо та фото техніки іноземного виробництва. Як зазначає у своїх спогадах 

О. Мазепа, вказане майно надходило з розрахунку 1 одиниця (комплект) на 

військову частину, та стало доповненням штатних зразків ТЗП радянського 

виробництва. Це дозволило дещо підвищити ефективність ІПЗ [515; 491]. 

Підготовка фахівців структур ІПЗ продовжувала здійснюватися у ВВНЗ та 

безпосередньо у військах. Станом на 2011 р. підготовку фахівців для структур ІПЗ 

здійснювали три ВВНЗ: Гуманітарний інститут Національного університету 

оборони України (НУОУ), Військовий інститут Національного університету ім. 

Тараса Шевченка та Академія Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного [323, 

с.124-125]. На організацію підготовки фахівців для структур ІПЗ впливали 

організаційно-штатні заходи: у світлі змін в організації структур ІПЗ з орієнтацією 

на взірці держав-членів НАТО (зокрема їх скорочення на стратегічному й 

оперативно-тактичному рівнях), у вересні 2007 р. факультет підготовки фахівців з 

гуманітарних питань Національної академії оборони України (6 кафедр) було 

скорочено до 1 кафедри (суспільних наук); восени 2008 р. з відновленням структур 

ІПЗ на стратегічному й оперативно-тактичному рівнях на базі кафедри суспільних 

наук було знову створено гуманітарний факультет Національної академії оборони 

України у складі 4 кафедр, який у 2009 р. трансформовано в гуманітарний інститут 

Національного університету оборони України [462; 566-568]. Крім того, на 

підготовку фахівців для структур ІПЗ оперативно-тактичного рівня позитивно 

впливало вивчення іноземного досвіду: як згадує В. Осьодло (у той час начальник 
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кафедри інформаційно-пропагандистського забезпечення НАОУ), у підготовці 

майбутніх фахівців викладачі орієнтувалися переважно на досвід організації 

інформаційного впливу у збройних силах держав із західною моделлю. Також 

організаційно-штатні заходи впливали на кількісні показники підготовки фахівців, 

які поступово зменшувалися (додаток У). Фактичні обсяги підготовлених фахівців 

оперативно-тактичного рівня для структур ІПЗ ВМС ЗС України були незначними 

(від 5 до 18%). Це пояснюється достатнім рівнем укомплектованості ВМС 

фахівцями оперативно-тактичного рівня, на що вказує у своїх спогадах А. Захаров. 

Також незначними були обсяги підготовки фахівців тактичного рівня для 

структур ІПЗ ВМС ЗС України (додаток У). Однак навіть ця кількість випускників в 

умовах постійного реформування ЗС України, що супроводжувалося поступовим 

скороченням їхньої чисельності та функціонуванням військових частин у штатах 

мирного часу, була достатньою. Зокрема у 2009 р. 2 офіцери-політологи, які після 

випуску з ВВНЗ прибули для проходження служби до окремої берегової 

артилерійської групи ВМС ЗС України (м. Сімферополь), за відсутності первинних 

посад у підрозділах (заступник командира батареї з виховної роботи) та повної 

укомплектованості посад заступників командирів дивізіонів з виховної роботи, були 

призначені на посади офіцерів відділення виховної роботи. Разом з тим у відділенні 

лише 1 посада передбачала підготовку за напрямом «політологія». Тобто 

поліфункціональність структур ІПЗ не завжди дозволяла використовувати 

випускників ВВНЗ за напрямом їхньої підготовки. 

Безпосередньо у військах підготовка фахівців структур ІПЗ здійснювалася за 

напрямами: професійна підготовка офіцерів структур ІПЗ, теоретична та методична 

підготовка керівників груп ГП, професійна підготовка до проведення заходів КВПР 

[465; 499; 515; 520-521; 527-528]. 

Встановлено, що інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-

Морських Силах Збройних Сил України в лютому 2006 - лютому 2013 років 

розвивалося за напрямами: оновлення нормативно-правової бази; подальше 

реформування структур ІПЗ; удосконалення форм і методів проведення заходів ІПЗ; 

впровадження досвіду організації ІПЗ у міжнародних миротворчих операціях; 
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розвиток діяльності щодо задоволення релігійних потреб військовослужбовців; 

удосконалення методичного забезпечення; забезпечення військ сучасними зразками 

ТЗП і наочною агітацією. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що подальшому розвитку ІПЗ у 

ВМС ЗС України в лютому 2006 - лютому 2013 рр. найбільше сприяли посилення 

євроатлантичної інтеграції України та розвиток в Україні інформаційного 

суспільства, а також домінування певний час в історичній політиці держави 

національного наративу історичної пам'яті. 

Негативними чинниками впливу на розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України були: 

проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти України в 

районах дислокації ВМС ЗС України, вплив РФ на суспільно-політичну обстановку 

в районах дислокації ВМС ЗС України (особливо в Криму); 

економічний чинник, вплив якого призводив до значного недофінансування 

гуманітарної та соціальної сфери ЗС України (зокрема передбачений розподіл 

видатків між головними та цільовими програмами Державної програми розвитку 

Збройних Сил України на 2006-2011 рр. найменше коштів передбачав на реалізацію 

цільової програми «Розвиток гуманітарної та соціальної сфери», а недостатнє 

ресурсне забезпечення заходів розвитку ЗС України (наприклад у 2010 р. 

фінансування заходів програми було здійснено в обсязі 39 % від запланованого) 

спричинило фінансування гуманітарної та соціальної сфери за залишковим 

принципом) [498; 518, с. 38; 569, с. 11-12;]; зниження морально-психологічного 

стану особового складу через недостатній рівень грошового забезпечення (зокрема у 

2010 р., за даними соціологічного дослідження НДЦ ГП ЗС України, 63% 

військовослужбовців-чоловіків і 74% військовослужбовців-жінок були незадоволені 

розміром грошового забезпечення) [195, с. 214-215] і забезпечення житлом (навіть 

після збільшення грошового забезпечення особовому складу ВМС у 2012 р. 

покращення забезпечення військовослужбовців житлом не відбулося) [48, с. 263; 

195, с. 406]; вплинув на результати виконання заходів експерименту з 

комплектування військових частин (кораблів) військовослужбовцями служби за 

контрактом (зокрема через те, що грошове забезпечення контрактників було нижчим 
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ніж середня заробітна платня в державі) [195, с. 214-215; 502-503; 570] та 

можливості структур ІПЗ ВМС ЗС України здійснювати агітацію та пропаганду 

цього виду військової служби [501; 504]; 

збереження поліфункціональності структур ІПЗ ЗС України, знаходження їх у 

стані перманентного реформування, що спричинило значне адміністративне 

навантаження на фахівців структур ІПЗ (особливо на тактичному рівні, де полі 

функціональність була яскраво виражена), знижували можливості офіцерів щодо 

якісної підготовки до проведення заходів ІПЗ або їх формальне проведення [527¬ 

528; 534]; 

відсутність істотних змін у формуванні нових взаємовідносин у військових 

колективах у зв'язку з переходом на комплектування військовослужбовцями служби 

за контрактом (зокрема у військових частинах не відбулося упорядкування робочого 

часу; не стали нормою поведінки доброзичливі взаємовідносини, а більшість 

командирів взаємовідносини з військовослужбовцями служби за контрактом 

продовжували формувати на основі стереотипів радянського минулого) [502-503]. 

Характерними рисами ІПЗ у ВМС ЗС України у 2006 - 2012 рр. були: 

поступове упорядкування нормативно-правової бази ІПЗ, формування сукупності 

(ієрархії) нормативно-правових актів; збереження поліфункціональності структур 

ІПЗ; намагання наблизити ІПЗ до західної моделі інформаційного впливу на 

особовий склад; спрямованість ІПЗ на забезпечення завдання переходу ВМС ЗС 

України на комплектування військовослужбовцями служби за контрактом; 

збереження орієнтації значної частини військових ЗМІ ЗС України на забезпечення 

інформаційних потреб ВМС ЗС України в умовах складної СПО в районах їх 

дислокації; збереження світської моделі задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців і дотримання принципу теоцентризму; застосування 

суб'єктивного підходу до оцінювання ефективності ІПЗ у ВМС. 

У зазначений період виявлено наступні тенденції розвитку ІПЗ у ВМС ЗС 

України: посилення реформування інформаційно-пропагандистського забезпечення; 

зменшення інформаційного навантаження на особовий склад за рахунок заходів ІПЗ; 

перехід до використання активних форм проведення заходів ІПЗ; послаблення 
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спрямованості інформаційно-пропагандистських заходів із висвітлення ідеологічних 

засад української державності з одночасним посиленням спрямованості на 

вирішення завдань зміцнення військової дисципліни; посилення уваги до питань 

задоволення релігійних потреб особового складу, поступовий перехід від світської 

до європейської моделі задоволення релігійних потреб. 

Таким чином, період з лютого 2006 р. по лютий 2013 р. став періодом 

удосконалення ІПЗ у ВМС ЗС України з орієнтацією на стандарти держав-членів 

НАТО, першочергове забезпечення інформаційних потреб військовослужбовців 

військової служби за контрактом, і характеризувався впровадженням активних форм 

проведення занять, покращенням методичного забезпечення та забезпечення 

технічними засобами пропаганди. 

3.5. Інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських 

Силах Збройних Сил України у 2013-2014 роках 

Організація ІПЗ у ВМС ЗС України у період з лютого 2013 р. по лютий 2014 р. 

обумовлювалася зовнішньою та внутрішньою політикою держави, суспільно-

політичною обстановкою в районах дислокації ВМС; особливостями реформування 

та розвитку ЗС України та характером покладених на ВМС завдань, зміною поглядів 

керівництва держави та ЗС України на ІПЗ, подальшим розвитком інформаційних 

технологій [571]. Особливостями періоду, що чинили вплив на розвиток ІПЗ у ВМС 

ЗС України, були: дотримання Україною проголошеної влітку 2012 р. політики 

позаблоковості та подальше втягування України у сферу інтересів РФ; посилення 

російсько-українського військового співробітництва, що після кількарічного періоду 

конфронтації з РФ та євроатлантичної інтеграції було дезорієнтуючим чинником 

впливу на особовий склад, поступово розмивало сформований у попередні роки 

образ РФ і ЧФ як ворогів, сприяло використанню радянсько-ностальгічного 

наративу історичної пам'яті; активна участь ВМС ЗС України у заходах 

міжнародного військового співробітництва з державами НАТО та Європейського 

союзу, що сприяло удосконаленню ІПЗ у ВМС ЗС України; ускладнення 
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внутрішньополітичної ситуації в Україні восени 2013 р. і Революція гідності 

внаслідок призупинення українською владою підписання угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом [572-577], що спричинило вплив на особовий склад ВМС ЗС 

України з метою підтримки дій вищого державного керівництва [578, с. 128-130; 

579-595]; незавершеність процесу реформування ЗС України, їх кризовий стан 

унаслідок недостатнього фінансування й утримання у штатах мирного часу, 

перманентне реформування гуманітарної та соціальної сфери ЗС України; значна 

диспропорція у співвідношенні старших і молодших офіцерів (кількість останніх у 

структурах ІПЗ у той час становила всього 40%) [596; 597, с. 281 -282], що негативно 

впливало на стан військової дисципліни, сприяло збільшенню навантаження на 

фахівців структур ІПЗ та формальному відношенню до проведення заходів ІПЗ у 

ВМС ЗС України через невідповідність обсягу завдань їх функціональним 

можливостям [527; 597, с. 309]; перехід ВМС ЗС України на комплектування 

військовослужбовцями військової служби за контрактом (додаток И.5) та 

спрямування зусиль ІПЗ у ВМС ЗС України на реалізацію цього завдання [598-600], 

що сприяло швидкому укомплектуванню ВМС ЗС України військовослужбовцями 

служби за контрактом упродовж 2013 - січня 2014 рр. [601-608]; зміни у підготовці 

(сил) військ, розподіл навчального року на періоди підготовки (базовий, 

інтенсивний та підтримуючий), що спричиняло нерівномірний розподіл часу на 

проведення заходів ІПЗ і зумовлювало перехід до їх проведення оперативними 

формами або з ширшим використанням ТЗП [609]; пріорит у діяльності структур 

ІПЗ щодо впровадження психологічної підготовки; повернення до східної моделі 

інформаційного впливу на особовий склад і використання білоруського досвіду 

ідеологічної роботи у ЗС України. Також особливістю ІПЗ у ВМС ЗС України 

залишалася участь у історичній роботі [610]. 

У 2013 р. відбулося оновлення нормативно-правових актів з питань ІПЗ, 

зокрема було затверджено низку концептуальних документів [611-612], оновлено 

нормативну базу з питань діяльності структур ІПЗ і забезпечення ТЗП [613-614]. 

Також відзначаємо подальше наближення сукупності нормативно-правових актів до 
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ієрархічної структури, притаманної нормативно-правовим актам держав-членів 

НАТО (рисунок К.7). 

Відбулися зміни в організації структур ІПЗ ВМС ЗС України. Зокрема вкотре 

було змінено їх назву - з 2013 р. вони стали іменуватися органами по роботі з 

особовим складом (рисунок М.6). Завдання вказаних органів фактично не змінилися 

[613]. Вони залишалися поліфункціональними та надалі відповідали за 

безпосередню організацію і проведення усієї сукупності заходів морально-

психологічного забезпечення діяльності військ (сил) [615-617]. Особливістю, яка 

вказувала на повернення до східної моделі, стало запровадження (а фактично 

відновлення) посади заступника командувача ВМС ЗС України по роботі з особовим 

складом - начальника управління, яку з 2013 р. і до кінця досліджуваного періоду 

обіймав капітан 1 рангу А. Урсол [617]. Ще однією особливістю структури 

Управління по роботі з особовим складом Командування ВМС ЗС України було 

зрівняння кількості особового складу відділів - відтепер кількість офіцерів відділу 

пропаганди кількісно зрівнялася з відділом психологічної роботи та відділом аналізу 

та прогнозування морально-психологічного стану. Разом з тим у структурах ІПЗ 

нижчих рівнів управління відзначаємо переважання кількості офіцерів-психологів 

[614], що вказує на пріоритетність впровадження з 2013 р. психологічної підготовки. 

Зміна поглядів керівництва держави та ЗС України на ІПЗ проявилася у 

використанні досвіду ідеологічної роботи у збройних силах Республіки Білорусь, 

впровадження якого рекомендувалося вітчизняними науковцями у 2012 р. [597, с. 

117-118, 139, 181, 430]. З метою «посилення ідеологічної складової в загальній 

системі виховання особового складу, надання виховному процесу ідейної основи» з 

2013 р. у ЗС України було запроваджено ідеологічну роботу як 

«системоутворюючий елемент формування духовного потенціалу Збройних Сил» 

[611]. Фактично було виокремлено нову складову (напрям) виховної роботи. 

Основною метою ідеологічної роботи визначалося «досягнення і підтримання 

високого морального духу особового складу, виховання у військовослужбовців 

почуття особистої відповідальності за захист Вітчизни, розуміння засад державної 

політики та заходів, що здійснюються в інтересах забезпечення національної та 
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міжнародної безпеки» [611]. Напрямами ідеологічної роботи визначалися 

інформаційно-пропагандистське забезпечення, військово-патріотичне виховання, 

культурно-просвітницька робота та захист від негативного інформаційно-

психологічного впливу [611]. 

Метою інформаційно-пропагандистського забезпечення визначалися 

реалізація у військах (силах) інформаційної політики держави та здійснення 

цілеспрямованого впливу на свідомість і поведінку військовослужбовців з метою 

формування в них високого морально-психологічного стану [611]. ІПЗ у той час 

реалізовувало значний за обсягом перелік завдань [571]. У межах ІПЗ також 

проводилися заходи правової підготовки (правове інформування) [551; 618], 

культурно-просвітницької роботи (культурно-виховна та просвітницька робота з 

особовим складом строкової служби у вечірній час) і військово-патріотичного 

виховання (дні відкритих дверей до державних та військово-професійних свят, 

відвідування музеїв (кімнат бойової слави) військових частин (кораблів), історичних 

місць і пам'яток, проведення виступів військовослужбовців у навчальних закладах) 

[571]. Також відзначаємо, що впровадження у ВМС ЗС України психологічної 

підготовки особового складу передбачало проведення теоретичних занять 

(психологічної просвіти), які крім суто психологічної тематики включали значний 

обсяг тем військово-патріотичної та військово-історичної спрямованості [619-620]. 

Складовими інформаційно-пропагандистського забезпечення визначалися 

воєнно-ідеологічна підготовка, інформаційна робота, зв'язки з громадськістю та 

засобами масової інформації [571]. 

Воєнно-ідеологічна підготовка (ВІП) являла собою предмет навчання 

особового складу, який з квітня 2013 р. впроваджувався в систему підготовки ВМС 

ЗС України замість гуманітарної підготовки [611; 621 -623]. Періодичність 

проведення та часові показники занять з ВІП у порівнянні з проведенням ГП у 

попередній період, практично не змінилися (додаток Р). Основними формами 

проведення занять були інформування (лише для офіцерів органів військового 

управління), кінолекторій, розповідь-бесіда, семінар та круглий стіл. Під час 

проведення занять рекомендувалося практикувати перегляд науково-популярних і 
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документальних відеофільмів, відеороликів, телепрограм за визначеною 

тематикою з подальшим коментарем керівником занять. Формою контролю ВІП 

був модульно-рейтинговий контроль знань, який включав тестове опитування 

(письмове чи комп'ютерне тестування) та контрольну співбесіду зі слухачами. 

Тобто основними стали активні форми проведення занять з використанням ТЗП. 

Пріоритетність впровадження психологічної підготовки зумовлювала те, що в 2014 

р. розгляд питань загальної психологічної підготовки рекомендувалося проводити 

за рахунок окремих занять з ВІП [617]. 

Констатуємо, що фактична спрямованість ВІП у цілому відповідала 

нормативно визначеним завданням [621]. Заняття з офіцерами спрямовувалися на 

висвітлення історії українського війська, воєнно-політичної обстановки навколо 

України, основних напрямів міжнародного військового співробітництва України й 

участі ЗС України в операціях з підтримання миру та безпеки, вивчення етичних 

норм поведінки сучасного військового керівника та морально-етичних якостей 

офіцера. Заняття з військовослужбовцями служби за контрактом і строкової служби 

спрямовувалися на висвітлення історії українського війська, правових і моральних 

засад проходження служби, правил поведінки та відповідальність 

військовослужбовців, реалізації соціальної політики держави у ЗС України, 

перспектив військової служби за контрактом, основних напрямів міжнародного 

військового співробітництва та миротворчої діяльності України (таблиці С.10, С.11). 

Разом з тим відзначаємо наявність суперечливих моментів у спрямованості воєнно-

ідеологічної підготовки у ВМС ЗС України. Зокрема в тематиці занять поєднувалося 

висвітлення діяльності українських національних військових формувань у боротьбі 

за незалежність та участі українців у російських військових формуваннях 

(імператорській армії, на боці червоної та білої армій) - у 2013 р. з 6 тем, які 

висвітлювали історичні етапи становлення українського війська, 4 відображали 

участь українців у російських збройних формуваннях [616-617; 624]. Також 

очевидним є те, що ВІП у 2013-2014 рр. не спрямовувалася на висвітлення 

ідеологічних засад української державності. Не дивлячись на значне розширення у 

2014 р. тематики занять, розроблення та доведення до військ методичних 
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матеріалів, у яких було достатньо змістовно розкрито сутність і зміст української 

національної ідеї та державної ідеології, уваги цьому питанню не приділялося. 

Тематика ідеології української державності була відсутня в навчальних планах 

воєнно-ідеологічної підготовки військових частин ВМС ЗС України [624-626]. Не 

в повній мірі виконувалися завдання щодо захисту особового складу від 

негативного інформаційно-психологічного впливу, основними з яких визначалися 

роз'яснення особовому складу чинників впливу негативної інформації та 

попередження (припинення) її розповсюдження [615]. Зокрема тематика занять із 

висвітлення шляхів і способів протидії негативному інформаційному впливу на 

свідомість і психіку особового складу з'явилася в навчальних планах ВІП лише в 

кінці 2013 р., однак не встигла відіграти якої-небудь ролі в подальших подіях, 

оскільки заняття планувалося провести аж у серпні 2014 р. [625]. Очевидним також 

є відволікання уваги особового складу (в першу чергу офіцерів) від проблематики 

визвольних змагань українського народу інформацією про спільну російсько-

українську військову історію та використання радянсько-ностальгічного наративу 

історичної пам'яті у висвітленні подій Другої світової війни [625]. Сучасні погляди 

вітчизняних фахівців дають підстави стверджувати, що така діяльність 

проводилася з метою поступового розмивання у свідомості військовослужбовців 

ВМС образу РФ та ЧФ як ворогів, що певним чином був сформований в попередні 

періоди розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України [250, с. 105-114]. 

Використання у воєнно-ідеологічній підготовці військовослужбовців ВМС 

ЗС України радянсько-ностальгічного наративу історичної пам'яті у поєднанні з 

проведення спільних з ЧФ РФ заходів військово-патріотичної спрямованості 

вказують на м'яке втягування ВМС ЗС України у сферу інтересів РФ і прихований 

інформаційний вплив з боку РФ на свідомість особового складу. Враховуючи 

подальшу окупацію РФ АР Крим, такий вплив доцільно вважати негативним 

інформаційно-психологічним впливом противника на особовий склад ВМС, захист 

від якого являвся одним із завдань ІПЗ у ВМС ЗС України. Тобто через ІПЗ у ВМС 

ЗС України у той час приховано здійснювався негативний інформаційний вплив на 

особовий склад ВМС ЗС України. 
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Інформаційна робота поєднувала у собі всі види інформувань (суспільно-

політичне, правове, воєнно-технічне, бойове), Дні інформування, випуск 

інформаційних бюлетенів, використання засобів наочної агітації, перегляд та 

прослуховування теле- і радіопередач, новин, художніх, документальних та 

навчальних кіно-, відеофільмів [571]. Часові показники інформувань та обсяг 

інформаційного навантаження на особовий склад ВМС ЗС України у порівнянні з 

попереднім періодом майже не змінилися (додаток Р). Цей обсяг міг бути 

збільшений завдяки додатковим інформаційним заходам (Дні інформування, тижні 

молодого воїна, тижні роботи з військовослужбовцями, які звільняються в запас), 

які проводилися впродовж 2013 р. [616]. Однак у зв'язку з переходом ВМС ЗС 

України на комплектування військовослужбовцями військової служби за 

контрактом, у 2014 р. із додаткових інформаційних заходів передбачалося 

проводити лише Дні інформування, впродовж яких додатково планувалися заходи 

психологічної підготовки [617]. 

У межах інформаційної роботи здійснювався інформаційний вплив за 

допомогою військових ЗМІ. Він проводився шляхом забезпечення особового складу 

періодичними друкованими виданнями (газетами «Народна армія» та «Флот 

України», журналами «Військо України» та «Морська держава») й організацією 

перегляду (прослуховування) телевізійних і радіопрограм [616]. Особливістю було 

те, що військові ЗМІ, як і в період 2006-2012 рр., підпорядковувалися Міністерству 

оборони України, і структури ІПЗ ВМС не могли безпосередньо впливати на 

спрямованість їхньої діяльності [627]. Тому співпраця з представниками засобів 

масової інформації реалізовувалася в рамках іншої складової ІПЗ - зв'язків з 

громадськістю та засобами масової інформації [571]. Взаємодію з громадськістю та 

ЗМІ рекомендувалося спрямовувати на формування позитивного іміджу ВМС ЗС 

України, об'єктивне інформування про їх діяльність, пропагування військової 

служби за контрактом [616]. Взаємодія з телерадіокомпанією Міністерства оборони 

України «Бриз», редакцією газети Міністерства оборони України «Флот України», 

представниками регіональних медіа-центрів покладалася на струкутри ІПЗ ВМС ЗС 

України. Взаємодія зі ЗМІ здійснювалася шляхом запрошення журналістів, 
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підготовки інформаційних повідомлень, фото та відеоматеріалів з подальшим їх 

розміщенням у ЗМІ, а також надання актуальної інформації про діяльність (сил) 

військ до прес-центру Командування ВМС ЗС України [617]. 

Не зважаючи на підпорядкованість, газета «Флот України» продовжувала 

висвітлювати діяльність виключно ВМС ЗС України та залишалася засобом 

тривалого інформаційного впливу на особовий склад. Крім традиційних публікацій 

[628-630] на шпальтах газети доволі широко висвітлювалися основні події в житті 

держави, ЗС України та ВМС, зокрема восени 2013 р. значна увага приділялася темі 

підписання угоди про асоціацію України з Європейським союзом [579-594], участі 

підрозділів ВМС ЗС України в міжнародних операціях і навчаннях під егідою НАТО 

та Європейського Союзу [631-637], співпраці з ЧФ РФ у районах дислокації ВМС 

ЗС України [638-643], заходам бойової підготовки, бойової та мобілізаційної 

готовності, змінам у структурі ВМС [609; 644-648], ходу укомплектування ВМС ЗС 

України військовослужбовцями служби за контрактом [598-607], стану законності 

та правопорядку в районах дислокації [649], соціальному та правовому захисту 

військовослужбовців [608; 650]. У період 2013-2014 рр. відзначаємо збільшення 

публікації матеріалів пізнавально-розважального характеру: зокрема з'явилися 

рубрики «Севастопольський калейдоскоп», «Культура та мистецтво», «Клуб 

мандрівників», висвітлювався життєвий і творчий шлях видатних історичних і 

культурних діячів (для чого було спеціально запроваджено рубрику «Постаті») 

[651 -658]. Підвищенню іміджу ВМС спряло проведення на сторінках газети 

фотоконкурсів «Від козацької чайки - до сучасного флоту» та «Україна - морська 

держава» [659-660]. 

Очевидний вплив на діяльність військових ЗМІ у той час здійснювала 

державна влада. Це проявлялося у висвітленні в позитивному світлі на сторінках 

газети «Флот України» дій керівництва держави щодо призупинення 

євроатлантичної інтеграції України [579-594], на переважному висвітленні участі 

Донбасу у військово-шефській роботі з ВМС [661-666]. Також у 2010 р. було 

внесено зміни в ліцензію на мовлення телерадіокомпанії «Бриз», що передбачали 

припинення мовлення на УКХ і середніх хвилях, а також введення значного часу 
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мовлення російською мовою. Як зазначає М. Мамчак, з того часу значно скоротився 

перелік програм, присвячених національно-визвольній боротьбі українського народу 

[578, с. 38]. Поряд із цим наявність публікацій, спрямованих на висвітлення спірних 

подій українсько-російської історії та проблем російсько-українських відносин, 

вказують на намагання колективів військових ЗМІ вести незалежну редакційну 

політику, що певним чином сприяло прихованому формуванню образу ворога з РФ 

[591; 667-673]. 

У межах ІПЗ продовжували реалізовуватися заходи культурно-виховної 

роботи, основні зусилля якої зосереджувалися на урочистому відзначенні 

державних, військово-професійних свят і визначних подій, організації роботи з 

дітьми і допризовною молоддю, розвитку художньої самодіяльності та пропагуванні 

сімейних цінностей. Формами культурно-виховної роботи були конкурси військово-

професійної майстерності, тематичні заходи, екскурсії, вечори відпочинку, виступи 

колективів художньої самодіяльності військових частин, конкурси дитячих 

малюнків. Незмінним впродовж 2013 р. залишилося щотижневе проведення у 

вечірній час культурно-виховної роботи у формі розповіді-бесіди та години 

культурно-освітньої роботи у неділю та святкові дні з особовим складом строкової 

служби, курсантами Академії військово-морських сил іменні П. С. Нахімова та 

Навчального центру ВМС. Тематика вказаних заходів пов'язувалася з державними і 

релігійними святами, історичними подіями, знаменними датами в історії України та 

її Збройних Сил, ВМС ЗС України, корабля (військової частини) [616]. Починаючи з 

2014 р. в умовах «упровадження оновленої системи військового виховання та 

комплектування ВМС ЗС України виключно військовослужбовцями військової 

служби за контрактом» передбачалося розширення переліку заходів культурно-

виховної роботи, дозвілля та відпочинку військовослужбовців і членів їх сімей 

[617]. Зокрема у військових частинах створювалися нові та продовжували 

функціонувати вже створені колективи художньої самодіяльності (ансамблі, гурти, 

колективи естрадних мініатюр). Командуванням ВМС рекомендувалося 

стимулювати офіцерів і військовослужбовців служби за контрактом до участі в 

художній самодіяльності шляхом виділення службового часу для репетицій, 
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організації концертів перед особовим складом і населенням у районах дислокації, 

сприяти у створенні матеріальної бази (придбанні музичних інструментів, 

аудіоапаратури) з використанням можливостей шефів. Упродовж 2013 - лютого 

2014 рр. також організовувалися щотижневі виступи військових оркестрів ВМС ЗС 

України в місцях масового відпочинку населення районів дислокації [617]. 

Військово-патріотичне виховання військовослужбовців як напрям 

ідеологічної роботи в більшій мірі також реалізовувалося через ІПЗ та 

спрямовувалося на збереження військових традицій, спільне святкування державних 

свят з органами місцевої влади районів дислокації, військово-патріотичне виховання 

допризовної молоді та військово-шефську роботу у навчальних закладах. Важливим 

засобом військово-патріотичного виховання залишалися військові ритуали 

(складання Військової присяги на вірність Українському народові, складання клятви 

морського піхотинця, вручення Бойового прапора, початок нового навчального 

року, урочисті заходи з нагоди створення військових частин тощо), які по 

можливості проводилися біля пам'ятників захисникам і визволителям Вітчизни з 

обов'язковим запрошенням керівників органів влади, ветеранських організацій, 

представників духовенства, членів сімей військовослужбовців [617; 674-684]. 

Відзначаємо, що переважна більшість ритуалів у той час була присвячена 

вшануванню учасників подій спільної російсько-української історії - Кримської 

війни, Другої світової війни, війни в Афганістані, та проводилася біля меморіалів і 

пам'ятників, присвячених цим подіям [685-692]. Подіям виключно української 

історії були присвячені ритуали з нагоди Дня соборності та свободи України, 

вшанування пам'яті Тараса Шевченка та жертв Голодомору [693-695]. З метою 

військово-патріотичного виховання допризовної молоді військові частини ВМС 

спільно з органами державної влади організовували військово-патріотичні ігри та 

військово-патріотичні збори молоді («Зірниця», «Джура», «Рубіж», «Козацькі ігри», 

«Ігри патріотів»), місячники військово-патріотичної роботи, надавали допомогу 

навчальним закладам в організації допризовної підготовки [617; 696-701]. 

Особливістю цієї роботи стало відкриття у закладах освіти районів дислокації 

військово-патріотичних гуртків «Школа юнг» (їх було створено близько 10) з метою 
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вивчення історії українського військового флоту, набуття знань про службу у ВМС 

ЗС України, пропаганди військової служби за контрактом [702-703], проведення 

військово-патріотичного збору молоді «Школа виживання» для студентів з Криму й 

інших регіонів України з метою їх ознайомлення з діяльністю кримських 

радянських партизанів у 1941-1942 рр. [704]. Військово-шефська робота у 

навчальних закладах проводилася шляхом надання військовими частинами ВМС 

допомоги закріпленим за ними (підшефним) школам-інтернатам для дітей-сиріт і 

дитячим будинкам у районах дислокації. Така допомога включала надання 

матеріальної допомоги та проведення ремонтних робіт, зустрічі з нагоди свят, 

привітання дітей у день Святого Миколая, організацію новорічних і різдвяних 

концертів [705-714]. Зазначене було намаганням не лише посилити військово-

патріотичне виховання допризовної молоді, а й певним чином компенсувати 

недоліки військово-патріотичної роботи у закладах дошкільної освіти та школах. 

У рамках зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації 

здійснювалася взаємодія з релігійними організаціями з метою задоволення 

релігійних потреб військовослужбовців [571; 617]. Вагомий вплив на цей процес 

чинило домінування УПЦ МП у релігійній сфері районів дислокації ВМС ЗС 

України, що було «вагомим інструментом ідеологічної боротьби» [156; 578, с. 34]. 

Посилення співпраці з РФ сприяло ширшому залученню представників УПЦ МП до 

задоволення релігійних потреб військовослужбовців ВМС і згортанню співпраці з 

представниками УПЦ КП і УГКЦ [578, с. 37]. Зокрема релігійну підтримку знакових 

для ВМС ЗС України подій (початок участі фрегата «Гетьман Сагайдачний» в 

операціях «Океанський щит» та АТАЛАНТА в листопаді 2013 р., вручення 

Бойового прапора 1 окремому батальйону морської піхоти в листопаді 2013 р., 

складання клятви морського піхотинця військовослужбовцями 501 окремого 

батальйону морської піхоти 26 грудня 2013 р., прийняття у підпорядкування ВМС 

військових комісаріатів на території АР Крим, урочистості з нагоди початку нового 

навчального року, відродження Севастопольського морського зібрання 29 листопада 

2013 р.) здійснювали представники УПЦ МП [164; 676-677; 679; 715-716]. Також 
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командування й особовий склад приймали активну участь у заходах, які 

організовувалися УПЦ МП у районах дислокації [717-719]. З власного досвіду 

служби у військах берегової оборони ВМС ЗС України відзначаємо активну 

діяльність відділу зв'язків зі Збройними Силами Сімферопольської та Кримської 

Єпархії УПЦ МП на чолі з протоієреєм Димитрієм (Кротковим). На думку 

вітчизняних фахівців, активне співпраця ВМС ЗС України призвела до зниження 

патріотичних настроїв особового складу [164]. З листопада 2013 р. набула 

подальшого розвитку набута під час виконання миротворчих завдань в 2009 р. 

практика задоволення релігійних потреб військовослужбовців ВМС штатними 

капеланами. Зокрема для духовної підтримки екіпажу фрегата «Гетьман 

Сагайдачний» під час його участі в операціях «Океанський щит» та АТАЛАНТА в 

кінці 2013 - на початку 2014 р. був призваний з запасу представник УПЦ МП з 

Чернівецької області ієрей Миколай (військове звання - лейтенант) [164]. У 

задоволенні релігійних потреб військовослужбовців продовжували домінувати 

принцип теоцентризму, організаційні та групові форми роботи з особовим складом: 

діяльність священнослужителів зводилася до участі в урочистих заходах, проведенні 

ритуалів і групових бесід у дні релігійних свят за фактичної відсутності 

індивідуальної роботи з військовослужбовцями та членами їх сімей. 

Порядок планування заходів ІПЗ не зазнав істотних змін [616-617; 621]. 

Залишалася стійкою тенденція централізації у плануванні основних заходів ІПЗ: 

ВІП планувалася структурою ІПЗ командування ВМС, що фактично покривало 

увесь обсяг навчального часу та не дозволяло фахівцям структур ІПЗ нижчих рівнів 

скористатися нормативно визначеним правом включати до навчальних планів ВІП 

додаткові теми у рамках резерву часу [621]. Показником ефективності ІПЗ 

продовжувала залишатися наявність документів про проведені заходи [616]. 

Методичне забезпечення заходів ІПЗ також не зазнало істотних змін. Воно 

здійснювалося шляхом централізованого розповсюдження структурою ІПЗ 

командування ВМС методичних матеріалів засобами АСУ «Дніпро» та самостійного 

опрацювання матеріалів занять (інформувань) офіцерами структур ІПЗ 
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безпосередньо у силах (військах). Подальшому удосконаленню методичного 

забезпечення сприяв розвиток інформаційних технологій, зокрема передбачалося 

запровадити доведення до військ інформаційних бюлетенів через мережу Інтернет 

[611]. Однак фактично їх розповсюдження почалося лише з березня 2014 р. 

Методичне забезпечення правової підготовки також здійснювалося структурами ІПЗ 

[618]. 

Незмінним залишався порядок функціонування будинків офіцерів, клубів і 

бібліотек військових частин [720-722]. Разом з тим, в умовах комплектування 

військовослужбовцями служби за контрактом, керівництво ЗС України та ВМС 

усвідомлювало необхідність сучасної інфраструктури дозвілля та відпочинку, яку 

через недостатнє фінансування не вдалося створити у 2008-2009 рр. Тому з 2013 р. 

передбачалося поступово змінити формат існуючої інфраструктури ІПЗ, зокрема в 

підрозділах існуючі народознавчі світлиці планувалося замінити інформаційними 

центрами [616; 723]. Такі центри у 2014 р. передбачалося створити на базі 

військових частин ВМС ЗС України в АР Крим (м. Севастополь, смт. Новоозерне, 

смт. Новофедорівка, с. Перевальне) та м. Одеса) [617]. Також у 2014 р. 

передбачалося створити клуби офіцерського, старшинського (сержантського) та 

рядового складу з відповідними зонами для дозвілля військовослужбовців і членів їх 

сімей [617]. 

Покращилося забезпечення ВМС ЗС України технічними засобами 

пропаганди. Станом на початок 2014 р. відбулося оновлення похідної техніки 

виховної роботи: новими ПКВС замість похідних автоклубів ПАК-65/70 були 

укомплектовані клуби 36 окремої бригади берегової оборони, 1 окремого 

батальйону морської піхоти, окремого полку зв'язку. Також у складі 36 окремої 

бригади берегової оборони знаходився переобладнаний раніше похідний автоклуб 

ПАК-65/70. Крім того, Управлінням по роботі з особовим складом Командування 

ВМС ЗС України було віддано вказівку командирам військових частин «бути в 

готовності до списання обладнання похідних автоклубів ПАК-65/70 і 

переукомплектування їх сучасною мультимедійною апаратурою, фото, теле-, відео-, 

радіо, оргтехнікою на цифрових технологіях» [616]. Також починаючи з 2013 р. 
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рекомендувалося ширше використовувати нові інформаційні технології для 

здійснення оперативного інформування особового складу, а до кінця 2014 р. 

передбачалося впровадження у військових частинах мережі Інтернет і 

супутникового (кабельного) телебачення [616]. Досвід міжнародного військового 

співробітництва сприяв активному впровадженню сучасних інформаційних 

технологій в інформаційну роботу, на що вказує досвід офіцерів структур ІПЗ 

фрегату «Гетьман Сагайдачний» і корвету «Тернопіль» щодо створення Інтернет-

сторінок у соціальних мережах [617]. 

Підготовка фахівців структур ІПЗ ВМС ЗС України продовжувала 

здійснюватися у ВВНЗ і шляхом підвищення теоретичної та методичної підготовки 

безпосередньо у військах. Підготовка фахівців ІПЗ тактичного рівня здійснювалася у 

ВІКНУ та НАСВ ім. П. Сагайдачного, а оперативно-тактичного - в Гуманітарному 

інституті Національного університету оборони України [568; 611]. Кількість 

підготовлених фахівців ІПЗ для ВМС продовжувала залишатися незначною (близько 

5%) (додаток У). Усвідомлюючи проблему в підготовці фахівців тактичного рівня 

для структур ІПЗ, командуванням ВМС з 2013 р. було розпочато підвищення 

кваліфікації фахівців ВСПР для управлінь військових частин з числа офіцерів 

командного та технічного профілю на кафедрі соціально-гуманітарних наук Академії 

ВМС ім. П. С. Нахімова [616; 724]. У подальшому планувалося розпочати підготовку 

заступників командирів рот (батарей) по роботі з особовим складом і здійснювати 

призов на військову службу фахівців-психологів, які пройшли підготовку на військових 

кафедрах цивільних ВНЗ [616]. 

Підвищення теоретичної та методичної підготовки фахівців ІПЗ і керівників 

груп ВІП здійснювалося шляхом проведення щомісячних інструкторсько-

методичних занять, під час самостійної підготовки, проведення показових занять 

досвідченими керівниками груп, надання методичної допомоги бібліотеками 

військових частин (робота завідувачів бібліотек безпосередньо з керівниками груп, 

оформлення виставок літератури, підбір матеріалів у періодичних виданнях та 

засобах масової інформації) [615; 622-623]. 
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Отже, інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських 

Силах Збройних Сил України у лютому 2013 - лютому 2014 рр. розвивалося за 

напрямами: оновлення нормативно-правової бази; реформування структур ІПЗ; 

розвиток форм проведення занять; розвиток зв'язків з громадськістю; задоволення 

релігійних потреб військовослужбовців; удосконалення забезпечення ТЗП. 

Негативними чинниками впливу на розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України були: 

проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти України в районах 

дислокації ВМС України та вплив на суспільно-політичну обстановку; подальше 

втягування України у сферу інтересів РФ і посилення російсько-українського 

військового співробітництва; економічний чинник, вплив якого не дозволяв у повній 

мірі вирішити соціально-побутові проблеми військовослужбовців ВМС ЗС України; 

ускладнення внутрішньополітичної ситуації в Україні восени 2013 р. 

Характерними рисами ІПЗ у ВМС ЗС України у цей періоду були: орієнтація 

на забезпечення завдання комплектування ВМС ЗС України військовослужбовцями 

служби за контрактом; збереження поліфункціональності структур ІПЗ та їх 

повернення до організації, притаманній східній моделі; пріоритетність 

психологічної підготовки у діяльності структур ІПЗ; залучення до задоволення 

релігійних потреб військовослужбовців ВМС ЗС України переважно представників 

УПЦ МП; впровадження білоруського досвіду ідеологічної роботи. Також у цей 

період проявилася залежність розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України від зміни 

парламентсько-президентської та президентсько-парламентської різновидностей 

форми державного правління й економічних можливостей держави [725]. 

У зазначений період тенденціями розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України 

продовжували залишатися перехід до використання активних форм проведення 

заходів ІПЗ, посилення централізації у плануванні основних заходів ІПЗ, посилення 

уваги до питань задоволення релігійних потреб особового складу та поступовий 

перехід від світської до європейської моделі задоволення релігійних потреб. 

Таким чином, період з лютого 2013 р. по лютий 2014 р. носив перехідний 

характер. Для нього з одного боку було характерним поступове повернення 

структур ІПЗ у ВМС ЗС України до притаманної східній моделі організації та 
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впровадження в ІПЗ білоруського досвіду ідеологічної роботи, а з іншого -

намагання використовувати в інтересах ІПЗ зусилля зв'язків з громадськістю та 

наближення нормативно-правової бази ІПЗ до притаманної державам-членам НАТО 

ієрархії нормативно-правових актів у цій сфері. 

3.6. Особливості інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України під час окупації 

Кримського півострова Російською Федерацією у березні 2014 року 

Період з 20 лютого і до кінця березня 2014 р. вітчизняні історики вважають 

початковим періодом збройної агресії Російської Федерації проти України [726]. На 

той час основні сили ВМС ЗС України (практично весь корабельний склад, увесь 

склад морської авіації, військові частини ВБО та морської піхоти) дислокувалися в 

Криму. На думку науковців, цих сил було достатньо для протидії російським 

військам і забезпечення оборони принаймні степового Криму. Цьому, на їх думку, 

сприяли СПО та відношення місцевого населення до дій військ на зазначеній 

території [727]. Морально-психологічний стан особового складу ВМС ЗС України 

дозволяв виконувати завдання за призначенням [728; 729, с. 32, 99-101; 730-731], а 

організація ІПЗ напередодні російської агресії в цілому сприяла підтриманню його 

на належному рівні (зокрема в підрозділі, де проходив службу дисертант, показники 

оцінювання МПС, які відображали ефективність ІПЗ, були високими) [728]. 

З початком окупації Кримського півострова збройними силами РФ 20 лютого 

2014 р. і до кінця березня 2014 р. ВМС ЗС України виконували завдання «за умов 

кризи системи держаного управління, відкритого протистояння в суспільстві, 

розпалювання за підтримки РФ сепаратистських рухів, а в подальшому введення 

військ та тимчасової окупації території АР Крим, загострення морально-

психологічного стану та зростання соціальних проблем військовослужбовців після 

виконання завдань передислокації сил (військ)» [732]. Проти особового складу ВМС 

«масовано застосовувалися інформаційно-психологічні технології досягнення 

військової переваги у формі викривлення історичних та світоглядних цінностей, 
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шантажу, підкупу, залякування та маніпулювання свідомістю, поточними соціально-

політичними труднощами в України» [732]. Ці умови характеризувалися: 

невизначеним правовим режимом (а де-юре мирними умовами) в районах дислокації 

ВМС ЗС України, який стримував командирів військових частин (кораблів) 

застосовувати зброю і спричинив відносно мирний характер протистояння [587, с. 

274; 733; 734, с. 84]; відсутністю чітких вказівок вищого державного та військового 

керівництва щодо застосування ВМС ЗС України [729, с. 34, 42; 735-736]; 

проведенням інформаційних і психологічних операцій РФ у районах дислокації 

ВМС ЗС України, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки, 

зниження морально-психологічного стану особового складу ВМС ЗС України, 

створення сприятливих умов для застосування військ (сил) РФ з урахуванням 

досвіду їх проведення та недопрацювань 1992-2013 років [578, с. 61, 95-96, 123, 

268-269; 737; 738, с. 70, 91-96; 739-741]; нестабільністю та надзвичайним рівнем 

суспільно-політичної обстановки в районах дислокації ВМС ЗС України [344; 742; 

743, с. 10; 744, с. 44-45]; повним переважанням проросійських засобів масової 

інформації в інформаційному полі районів дислокації ВМС ЗС України [744, с.26]; 

активною протидією діяльності військових і цивільних ЗМІ України в районах 

дислокації ВМС ЗС України [578, с. 250, 253, 313]; потужним негативним 

інформаційно-психологічним впливом на військовослужбовців ВМС ЗС України, 

членів їх сімей і населення районів дислокації; застосуванням збройних сил РФ (у 

тому числі дислокованих в Криму військових частин (кораблів) Чорноморського 

флоту) в районах дислокації ВМС ЗС України для блокування та подальшого 

захоплення військових частин (кораблів) ВМС ЗС України [48, с. 332; 578, с. 83, 86, 

257-258, 260, 264, 267, 349, 361, 370, 377, 434; 735; 745]; соціально-психологічним 

роз'єднанням населення та військовослужбовців ВМС ЗС України в районах 

дислокації через різне ставлення до дій РФ, відсутністю розуміння з боку місцевої 

влади та частини місцевого населення продовження опору ВМС ЗС України 

російській агресії; самоусуненням від керівництва військами, а в подальшому 

зрадництвом частини керівного складу ВМС ЗС України та командування 

військових частин (кораблів) [38, с. 332; 578, с. 54-55, 78, 91-92, 94-95, 100; 735; 
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731; 738, с. 84; 745]; зниженням морально-психологічного стану особового складу 

ВМС ЗС України внаслідок здійснення інформаційно-психологічного впливу з боку 

РФ і зрадництва частини керівного складу ВМС ЗС України та командування 

військових частин (кораблів) [731]. 

Найбільш потужним чинником впливу на особовий склад ВМС ЗС України 

став інформаційно-психологічний вплив РФ, який спрямовувався на: формування 

навколо військових частин (кораблів) інформаційного вакууму [578, с. 250, 253], 

створення паралельної реальності чи ілюзії реальності подій [360; 729, с. 28; 738, с. 

89], зниження довіри особового складу до керівництва держави, ЗС України та ВМС 

ЗС України; позбавлення (зниження рівня) підтримки військ населенням районів 

дислокації ВМС ЗС України; схиляння особового складу до переходу на бік 

агресора [746, с. 146], створення штучного уявлення про законність переходу 

військовослужбовців ВМС ЗС України на бік РФ і відповідних нормативно-

правових і матеріальних умов для практичної реалізації їх переходу [747; 578, с. 

385]. Основним способом інформаційно-психологічного впливу став інформаційний 

вакуум, який породжував незадоволення інформаційних потреб особового складу; 

перевагу противника в першості поширення інформації (використання ним 

принципу переваги первинної інформації); можливість противника багаторазово 

повторювати вигідну інформацію (використання ефекту нав'язування); поширення 

чуток; когнітивний дисонанс (використання внутрішніх суперечностей, що 

виникають у свідомості людини); страх, залякування військовослужбовців і членів 

їх сімей (використання ефекту загрози); стан емоційного виснаження; стан відчаю, 

безнадійності та безальтернативності положення заблокованих військ [360; 739]. 

У цих умовах особовий склад ВМС ЗС України до кінця лютого 2014 р. 

виконував завдання повсякденної діяльності та приведення у вищі ступені бойової 

готовності в умовах нестабільної суспільно-політичної обстановки в державі та 

районах дислокації; у березні 2014 р. був задіяний для охорони своїх військових 

частин (кораблів) і важливих військових об'єктів (військово-морських баз та пунктів 

базування Військово-Морських Сил, баз і складів озброєння та матеріально-

технічного забезпечення) під час їх блокування російськими військами та 
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проросійськими парамілітарними формуваннями; у подальшому з кінця березня 

2014 р. здійснював передислокацію з тимчасово окупованої території АР Крим та 

м.Севастополь. Крім того, не дивлячись на численні заяви вищого військово-

політичного керівництва держави про те, що ЗС України не будуть застосовані для 

обмеження прав і свобод громадян [748-751], окремі військові частини та підрозділи 

ВМС ЗС України (1 окремий батальйон морської піхоти, гірсько-піхотний батальйон 

36 окремої бригади берегової оборони) направлялися на Майдан [738, с. 65]. Також 

на момент початку російської агресії флагман ВМС фрегат «Гетьман Сагайдачний» 

повертався з району проведення антипіратської операції «Аталанта» в Аденській 

затоці [738, с. 63]. 

У зазначених умовах у ВМС ЗС України інформаційно-пропагандистське 

забезпечення спрямовувалося на: задоволення інформаційних потреб особового 

складу; роз'яснення суспільно-політичної обстановки в державі та районах 

базування і дислокації ВМС ЗС України; оперативне роз'яснення особовому складу 

завдань, до виконання яких він залучався, та хід їх виконання; роз'яснення рішень 

керівництва держави та ЗС України; поширення інформації про підтримку України 

світовою спільнотою; мобілізацію військовослужбовців на виконання поставлених 

завдань; захист особового складу від негативного інформаційно-психологічного 

впливу противника; висвітлення дій сил (військ) у засобах масової інформації; 

налагодження зв'язків з місцевими органами влади та населенням в інтересах дій 

сил (військ). 

Події, що відбулися з початком окупації Криму, змінили формат проведення 

заходів ІПЗ у ВМС ЗС України. Виконання завдань за призначенням зменшило їх 

часові показники у порівнянні з умовами повсякденної діяльності, спричинило 

зменшення переліку заходів і закономірний перехід їх на проведення оперативними 

формами. При цьому, на відміну від інших видів ЗС України [752, с. 308], у ВМС ЗС 

України такий перехід відбувся самостійно, без вказівок командування вищого 

рівня. Зокрема, за браком часу не проводилися заняття з воєнно-ідеологічної 

підготовки, а основні зусилля були зосереджені на організації інформаційної та 

культурно-виховної роботи [728]. 
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Основними заходами ІПЗ у той час були: інформування особового складу 

(оперативне, бойове та правове); виступи державних і військових діячів, керівного 

складу, органів державної влади та громадських організацій перед особовим 

складом [578, с. 95-96, 199-200; 729, с. 29]; індивідуальні та групові бесіди 

командирів підрозділів з підлеглим особовим складом; збори (наради) офіцерів 

військових частин (кораблів) [729, с. 99; 248]; загальні збори екіпажів кораблів 

[735] ; використання наочної агітації; перегляд і прослуховування інформаційних і 

тематичних теле- і радіопередач, новин, відеофільмів та аудіоматеріалів. 

Регулярним став перегляд та обговорення новин, отриманих через мережу Інтернет 

[728]. Також в умовах початку російської агресії була запроваджена нова форма 

доведення інформації - інформаційний бюлетень. Завдяки цьому (сили) війська 

щоденно централізовано отримувати через АСУ «Дніпро» інформацію, яка за свої 

змістом стала виконувати функцію армійської міні-газети [752, с. 308]. Крім того, в 

умовах інформаційного вакууму з метою оцінювання СПО та з'ясування стану справ 

у заблокованих російськими військами військових частинах, Головним управлінням 

по роботі з особовим складом ЗС України було створено та 6 березня 2014 р. 

направлено в райони базування та дислокації ВМС ЗС України (міста Севастополь 

та Феодосію) зведену робочу групу з числа офіцерів управління та журналістів 

провідних вітчизняних телеканалів. Уже 7 березня 2014 р. капітан 1 рангу А. 

Коренько дав інтерв'ю центральним і кримським каналам з місць блокування 

військових частин у Севастополі та Феодосії, у якому вказав на російську військову 

присутність в Криму [344; 752, с. 308]. 

Основними методами інформаційно-пропагандистського забезпечення були 

словесні та наочні: виступи, бесіди, пояснення, переконання, демонстрація, 

особистий приклад командирів, їх заступників по роботі з особовим складом [728]. 

На морально-психологічний стан особового складу позитивно впливала 

інформація: з висвітленням випадків невдалого застосування противником власного 

озброєння та військової техніки, невмілого володіння ними (яскравим прикладом є 

висвітлення невдалих дій екіпажу бойової машини «Тигр» збройних сил РФ поблизу 

розташування 36 окремої бригади берегової оборони, яке розвіяло міф про високу 
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підготовленість особового складу противника [728]); про низький морально -

психологічний стан особового складу противника [729, с. 102-103]; про вмілі та 

рішучі дії особового складу інших військових частин і екіпажів кораблів (зокрема 

повернення в Одесу фрегата «Гетьман Сагайдачний»); про підтримку України 

іншими державами (зокрема прибуття в Чорне море бойових кораблів флоту США) 

[729, с. 34; 248]. Особливо важливою в інформаційній роботі з особовим складом 

було висвітлення підтримки дій (сил) військ українським народом. Важливим 

аспектом інформаційної роботи стало надходження листів зі словами вдячності від 

громадян України, дитячими малюнками та СМС-повідомленнями з подальшим їх 

розповсюдженням серед особового складу. 

Особливістю використання наочної агітації стало припинення випуску стінних 

газет, бойових листків і блискавок у підрозділах. Засобами наочної агітації 

доводилася лише найважливіша інформація, що розміщувалася на дошках 

інформації чи розповсюджувалась як роздатковий матеріал. 

Особливістю оцінювання СПО в районах базування та дислокації ВМС ЗС 

України стало обмеження можливостей структур ІПЗ щодо отримання інформації з 

відкритих джерел. У тих умовах основними джерелами інформації стали лояльно 

налаштоване місцеве населення (особливо кримські татари), представники розвідки 

та військових ЗМІ [735]. Для оперативного обміну інформацією про СПО в умовах 

активного прослуховування противником усіх каналів зв'язку (у тому числі 

мобільного) та зрадництва частини керівного складу, використовувалися 

нестандартні методи (зокрема командири кораблів ВМС ЗС України, які базувалися 

в Новоозерному, здійснювали обмін інформацією через приватні канали популярної 

онлайн-гри «World of Tanks») [735]. 

Культурно-виховна робота спрямовувалася на підтримання (відновлення) 

морально-психологічного стану особового складу шляхом його тимчасового 

відволікання від умов обстановки та створення відповідної морально-психологічної 

атмосфери. В умовах блокування військових частин (кораблів) основними формами 

стали виступи військових оркестрів, концертні виступи окремих 
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військовослужбовців і рок-гуртів військових частин (підрозділів) з використанням 

наявних технічних засобів пропаганди [729, с. 33; 753]. 

Важливим засобом впливу на особовий склад ВМС ЗС України в тих умовах 

були військові ритуали, проведення яких одночасно слугувало для окупантів 

символом стійкості українських військових моряків. Зокрема таким став ритуал 

підняття та спуску Військово-морського прапора і гюйса на кораблі управління 

«Славутич», що проводився у полі зору командування ЧФ РФ у Севастополі аж до 

моменту його захоплення ввечері 22 березня 2014 р. [745]. 

Мала свої особливості діяльність військових ЗМІ. В умовах створення 

противником інформаційного вакууму навколо ВМС ЗС України, фактичного 

припинення роботи прес-центру ВМС ЗС України та ТРК «Бриз» через раптові 

захворювання їх очільників О. Чубука та І. Чміля [578, с. 91; 754], подальшого 

захоплення 9 березня 2014 р. ТРК російськими військами [578, с. 249; 754], 

припинення надходження періодичних друкованих видань до військових частин 

ВМС ЗС України, кореспонденти газети «Флот України» та ТРК «Бриз» зосередили 

свою діяльність переважно на висвітленні подій у прямих ефірах по телебаченню та 

через мережу Інтернет [729, с. 32]. Разом з тим навіть у тих складних умовах випуск 

газети «Флот України» здійснювався аж до 15 березня 2014 р. [755]. На початку 

російської агресії друковані військові ЗМІ в районах дислокації ВМС ЗС України 

свою діяльність спрямовували на висвітлення подій Революції Гідності [756-758], 

суспільно-політичної обстановки в районах дислокації ВМС ЗС України [759-767], 

дій військ і підтримки ВМС ЗС України населенням держави [768-774], підтримки 

України міжнародним співтовариством [775-780], доведення до 

військовослужбовців звернень керівництва ЗС України, командування ВМС ЗС 

України й особового складу заблокованих військових частин (кораблів) [781-785]. У 

подальшому випуск газети в друкованому вигляді було відновлено лише влітку 2014 

р. в Одесі [786-788]. 

Загалом військові ЗМІ в районах дислокації ВМС ЗС України свою діяльність 

організовували шляхом роботи окремих кореспондентів і кореспондентських груп у 

районах дислокації військових частин [729, с. 29, 45-46]; роботи кореспондентських 
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груп безпосередньо у заблокованих військових частинах [729, с. 31-32]; організації 

прес-конференцій з командуванням військових частин ВМС ЗС України для 

представників цивільних ЗМІ [729, с. 16]; дистанційного висвітлення подій на основі 

інформації, оперативно отриманої з районів дислокації ВМС ЗС України [729, с. 25]. 

Слід зазначити, що представники військових ЗМІ продовжували свою діяльність в 

Криму з висвітлення подій навіть після передислокації більшості особового складу 

ВМС ЗС України [729, с. 45-46; 745]. 

Особливістю задоволення релігійних потреб військовослужбовців стало 

самостійне усунення УПЦ МП від підтримки ВМС ЗС України. Зокрема вже 27 

лютого 2014 р. командуванню військ берегової оборони ВМС ЗС України було 

відоме позитивне ставлення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря 

до окупантів [729, с. 12]. Крім того, відзначаємо окремі спроби командування 

військових частин, яке в подальшому перейшло на службу окупантам, задіяти до 

роботи з особовим складом представників релігійних організацій противника [729, 

с.107; 789]. З того часу підтримку українських військових здійснювали лише 

священники УПЦ КП на чолі з владикою Климентом [729, с. 15]. Ще однією 

особливістю було те, що за відсутності штатних військових священників (капеланів) 

задоволення релігійних потреб військовослужбовців здійснювалося вкрай 

несистематично, і це вказує на недосконалість світської моделі задоволення 

релігійних потреб в умовах бойових дій [729, с. 26, 29]. 

З початком російської агресії відродився волонтерський рух у вигляді 

надходження допомоги ВМС ЗС України з регіонів України та допомоги особовому 

складу заблокованих військових частин (екіпажам кораблів) населенням районів 

дислокації (в значній мірі кримськими татарами). Волонтерська допомога надходила 

у вигляді продуктів харчування [729, с. 27-28], зокрема 13 березня 2014 р. до 

Південної ВМБ (смт. Новоозерне) надійшло 25 т. продовольства від фермерів 

Рівненської області, систематичну допомогу також надавали кримські татари з 

навколишніх сіл [745]. Також саме в той час волонтерами розпочалося забезпечення 

військових частин спеціальними засобами та спорядженням (бронежилетами, 

захисними окулярами, ліхтарями, мішками для піску тощо) [729, с. 45, 102]. Значна 
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допомога була надана у вивезенні з Криму сімей українських військових [729, с. 26], 

а також у забезпеченні військових частин ВМС ЗС України транспортом для 

передислокації військовослужбовців з тимчасово окупованої території [729, с. 44]. 

Особливими видами допомоги стало надання місцевим населенням районів 

дислокації ВМС ЗС України відомостей про СПО та збереження історичних 

предметів кораблів [735]. 

Особливістю організації ІПЗ у ВМС ЗС України стала пасивність структур ІПЗ 

ВМС. Зокрема, як згадують очевидці подій, офіцери відділення по роботі з особовим 

складом 5 бригади надводних кораблів замість організації протидії негативному 

інформаційно-психологічному впливу противника обговорювали бездіяльність 

Управління по роботі з особовим складом Командування ВМС ЗС України та 

навіювали панічні настрої серед військовослужбовців [735]. А в 36 окремій бригаді 

берегової оборони ВМС ЗС України мала місце ініційована заступником командира 

бригади по роботі з особовим складом (який в подальшому став на шлях співпраці з 

противником та зрадив Присязі) спроба замінити патріотично налаштованого 

заступника командира по роботі з особовим складом найбільш боєздатного 

підрозділу більш лояльним до командування офіцером [729, с. 104; 737, с. 42]. 

24 березня 2014 р. виконуючий обов'язки Президента України О. Турчинов 

підписав указ про виведення українських військ з Криму і Севастополя, що на думку 

окремих науковців, означало капітуляцію України та її відмову збройним шляхом 

боронити територіальну цілісність і суверенітет [790-793]. А 26 березня 2014 р. із 

захопленням морського тральщика «Черкаси» ВМС ЗС України фактично 

припинили опір окупантам в Криму [794-795]. Внаслідок окупації Криму Україна 

втратила 4,5% території, 750 км. берегової лінії та близько 5% населення. Втрата 

Криму створила передумови для повного домінування РФ у басейні Чорного й 

Азовського морів [738, с. 5, 144; 796, с. 1-2], її подальшої експансії в 

Чорноморському регіоні, а також небезпеку економічній діяльності та комунікаціям 

України в Чорному морі, прямої чи гібридної агресії на материкову частину 

України [738, с. 145-146]. Для ВМС ЗС України окупація Криму обернулася 

втратою основних (найбільш зручних) пунктів базування, близько 80% 
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корабельного складу, переважної більшості флотських арсеналів [734, с. 86; 796, с. 

1 - 2 ; 797-798]. Масовим явищем стали зрада та перехід на службу до противника 

значної кількості особового складу ВМС ЗС України. Загалом до визначених 

керівництвом України місць з Криму було передислоковано чи прибуло самостійно 

всього близько 30% військовослужбовців [578, с. 60, 103; 727; 731; 753]. Зокрема в 

підрозділі, де дисертант у той час проходив службу, в строю залишилося 43,2% від 

списочної чисельності (з урахуванням тих, хто повернувся до строю після 

звільнення в запас), на службу до окупантів перейшло 38,6% особового складу, ще 

18,2%, були звільнені з лав ЗС України і до строю не повернулись [728]. За рахунок 

особового складу ВМС ЗС України відбулося значне кадрове поповнення збройних 

сил РФ загалом і ЧФ РФ зокрема. Станом на 25 квітня 2014 р. російське 

громадянство отримало 9268 колишніх українських військовослужбовців, у тому 

числі 2768 офіцери, 1302 прапорщики (мічмани), 5007 старшин і матросів, 191 

курсант. Усього разом з цивільним персоналом до збройних сил РФ було прийнято 

більше 16 тисяч чоловік [578, с. 103]. Як зазначає М. Мамчак, одним з них у 

подальшому ймовірно став і командир фрегата «Гетьман Сагайдачний» капітан 2 

рангу Р. П'ятницький, який, після повернення з походу в березні 2014 р. до Одеси, 

звільнився з лав ЗС України й убув у Крим [578, с. 109]. Зрадниками виявилася 

значна кількість фахівців структур ІПЗ ВМС ЗС України. Серед них заступник 

начальника управління по роботі з особовим складом Командування ВМС ЗС 

України капітан 1 рангу В. Гапонов, заступник командира 36 окремої бригади 

берегової оборони ВМС ЗС України по роботі з особовим складом підполковник В. 

Бойко [578, с. 104-106], заступник командира 406 Сімферопольської окремої 

берегової артилерійської групи ВМС ЗС України по роботі з особовим складом 

підполковник С. Ілляшенко, близько 40 колишніх військовослужбовців і працівників 

ТРК МО України «Бриз» [578, с. 390]. 

Окупація Кримського півострова Російською Федерацією та зрада значної 

кількості особового складу ВМС ЗС України стала наслідком значного зниження 

морально-психологічного стану особового складу. Зокрема в підрозділі, де 

дисертант у той час проходив службу, у квітні 2014 р. після виведення з тимчасово 
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окупованої території, морально-психологічний стан особового складу оцінювався як 

понижений (при цьому значно знизились показники оцінювання МПС, які 

відображали ефективність ІПЗ) [728]. 

Вказане у повній мірі підтверджує думку вітчизняних фахівців, що 

початковий період збройної агресії Російської Федерації проти України засвідчив 

неготовність ВМС ЗС України ефективно реагувати на сучасні виклики та гібридні 

методи російської агресії [734, с. 2], недостатню моральну готовність особового 

складу до війни з Росією [738, с. 64-65]; залежність морально-психологічного стану 

особового складу від інформаційної й історичної політики держави в районах 

дислокації ВМС ЗС України [344] та (в більшій мірі) від рівня соціального захисту 

військовослужбовців і членів їх сімей [195, с. 53, 116-117; 734, с. 6, 80]. 

Основними проблемними питаннями інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у початковий період збройної агресії Російської Федерації проти 

України виявилися: 

неготовність і неспроможність командування та структур ІПЗ протидіяти 

інформаційно-психологічному впливу противника в умовах стрімкого погіршення 

суспільно-політичної обстановки та виведення з ладу системи управління (силами) 

військами; 

захоплення противником переваги в інформаційному полі АР Крим та м. 

Севастополя, втрата ВМС ЗС України ідеологічної ініціативи у проведені 

суспільно значущих заходів внаслідок непродуманої інформаційної й історичної 

політики держави в районах їх дислокації та відсутності ресурсів для протидії 

інформаційно-психологічному впливу з боку РФ; 

відсутність у командирів навиків самостійно (у т.ч. в умовах втрати стійкого 

управління) забезпечити протидію інформаійно-психологічному впливу 

противника та підтримувати морально-психологічний стан особового складу через 

низьку особисту навченість та ігнорування завчасним систематичним проведенням 

заходів ІПЗ в умовах мирного часу, коли ці питання були делеговані фахівцям 

структур ІПЗ; 
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застарілість технічних засобів пропаганди, їх неспроможність забезпечити 

доступ особового складу до інформації в умовах активної інформаційної протидії 

противника [617]. 

Також далися взнаки нездатність швидко трансформувати існуючу систему 

ІПЗ до нових умов ведення бойових дій і протидії гібридним методам російської 

агресії; неможливість забезпечити оперативну доставку у військові частини (на 

кораблі) періодичних друкованих видань; не можливість у повній мірі використати 

потенціал наявних сучасних ТЗП (в першу чергу польового кіновідеосалону ПКВС); 

відсутність безперервного доступу до мережі Інтернет; відсутність у складі 

військових частин (кораблів) прес-секретарів [728]. 

Початковий період збройної агресії РФ проти України виявив залежність 

ефективності ІПЗ від: спрямованості інформаційної й історичної політики держави; 

економічних можливостей держави та рівня соціального захисту 

військовослужбовців і членів їх сімей; ставлення населення держави до Збройних 

Сил в умовах збройного конфлікту від їхнього іміджу, сформованого у мирний час; 

переваги над противником в інформаційному полі своїх військ і районах дислокації; 

спрямованості інформаційно-пропагандистських заходів і тривалості їх проведення 

у мирний час; завчасного формування у свідомості особового складу національно-

патріотичної налаштованості й образу ворога; рівня укомплектованості структур ІПЗ 

і навченості їх фахівців; обраної моделі задоволення релігійних потреб особового 

складу; відповідності технічних засобів пропаганди вимогам часу. 

Разом з тим, попри вказані проблемні питання та недоліки в організації, 

заходами інформаційно-пропагандистського забезпечення здійснювалося 

підтримання та відновлення морально-психологічного стану особового складу. 

Зокрема, на думку капітана 3 рангу Ю. Федаша (командира морського тральщика 

«Черкаси»), боєготовність корабля, який став символом спротиву ВМС ЗС України 

російській агресії, довгий час вдавалося підтримувати заходами інформаційної 

роботи та високим рівнем довіри особового складу до офіцерів [735]. 
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Висновки до розділу 3 

Дослідження становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 рр. у 

визначені періоди дало підстави стверджувати наступне. 

Система інформаційно-пропагандистського забезпечення створювалася 

одночасно зі становленням самих Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 

Становлення та розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України здійснювався за напрямами: 

формування та оновлення нормативно-правової бази з питань ІПЗ, створення та 

періодичне реформування структур ІПЗ, виокремлення нових напрямів 

інформаційного впливу на особовий склад (інформаційного забезпечення, 

задоволення релігійних потреб, зв'язків з громадськістю), збільшення переліку 

заходів ІПЗ, удосконалення форм і методів проведення заходів ІПЗ, удосконалення 

технічних засобів пропаганди та методичного забезпечення. 

У 1992-2014 рр. заходи ІПЗ в більшій мірі спрямовувалися на вирішення 

завдань мирного часу: зміцнення військової дисципліни та виховання 

військовослужбовців, роз'яснення порядку і правил проходження служби, 

рекламування військової служби за контрактом, вивчення історії України та її 

війська. Водночас поступово зменшувалася спрямованість заходів ІПЗ на вирішення 

більш актуальних в умовах проведення РФ інформаційних і психологічних операцій 

завдань (висвітлення ідеологічних засад української державності, захист особового 

складу від негативного інформаційного впливу та формування образу ворога), а 

також обсяги інформаційного навантаження на особовий склад. 

Збройна агресія Російської Федерації проти України, окупація нею 

Кримського півострова стали своєрідною перевіркою здатності ІПЗ у ВМС ЗС 

України формувати та підтримувати морально-психологічний стан особового складу 

в нових «гібридних» умовах ведення збройної боротьби. Початковий період 

збройної агресії РФ виявив недостатню моральну готовність особового складу ВМС 

ЗС України, що прямо вказує на недостатню ефективність ІПЗ у ВМС ЗС України. 

Причинами цього стали: неефективність державної інформаційної політики в 
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районах дислокації ВМС ЗС України та неспроможність компенсувати її заходами 

ІПЗ; використання в ІПЗ в окремі періоди радянсько-ностальгічного наративу 

історичної пам'яті; зміна спрямованості заходів ІПЗ на вирішення завдань 

повсякденної діяльності, внаслідок чого не вдалося швидко сформувати образ 

ворога; поступове зниження обсягів інформаційного навантаження на особовий 

склад в умовах розвитку інформаційного суспільства, переважання російського 

інформаційного продукту в інформаційному полі районів дислокації ВМС ЗС 

України, та комплектування військовослужбовцями служби за контрактом з 

власними пріоритетами у задоволенні інформаційних потреб; безсистемне 

реформування структур ІПЗ при збереженні їх поліфункціональності; припинення в 

окремі періоди підготовки фахівців для структур ІПЗ тактичного рівня; економічна 

ситуація в державі та районах дислокації ВМС ЗС України, нездатність ІПЗ 

компенсувати зниження морально-психологічного стану особового складу внаслідок 

погіршення рівня соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей. Також 

далися взнаки нездатність швидко трансформувати наближену до східної моделі 

систему ІПЗ до умов ведення бойових дій внаслідок недостатньої підготовленості 

командирів проводити заходи ІПЗ; неефективність в бойових умовах світської 

моделі задоволення релігійних потреб. 

Разом з тим інформаційно-пропагандистське забезпечення залишалося 

важливим елементом підтримання та відновлення морально-психологічного стану 

особового складу (зокрема заходами ІПЗ вдалося підтримувати МПС особового 

складу в період російсько-українського протистояння навколо о. Тузла), що вказує 

на необхідність його збереження та удосконалення відповідно до сучасних умов. 
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У дисертації вирішено актуальне наукове завдання щодо висвітлення 

історичного процесу становлення та розвитку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 

роках. 

Основними теоретичними та практичними результатами дослідження стали 

такі положення. 

1. Аналіз історіографії засвідчив, що, незважаючи на її актуальність, обрана 

тема дотепер повноцінно не була розкрита та знайшла лише часткове відображення 

в історичних працях і публікаціях вітчизняних науковців. Встановлено, що найбільш 

повно інформаційно-пропагандистське забезпечення у ВМС ЗС України висвітлене 

в навчальній літературі вищих військових навчальних закладів, які готували 

фахівців морально-психологічного забезпечення для Збройних Сил України. 

Наявна джерельна база представлена значним масивом документів і 

матеріалів, які включають нормативно-правові акти, архівні документи, періодичні 

друковані видання, наукові, науково-довідкові та довідкові видання, статистичні 

матеріали, спогади учасників подій. Різноманітна за характером та змістом 

джерельна база є достатньо репрезентативною та створила можливості для 

об'єктивного висвітлення історії становлення та розвитку інформаційно-

пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр., 

формулювання достовірних суджень та висновків. 

З'ясування теоретико-методологічних засад інформаційно-

пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України у 1992-2014 роках дозволило 

встановити, що ІПЗ у ВМС ЗС України являло собою спеціально організований 

інформаційний вплив командирів і структур ІПЗ, який спрямовувався на 

формування у особового складу стійкого та керованого морально-психологічного 

стану. З'ясовано, що інформаційно-пропагандистське забезпечення у ВМС ЗС 

України впродовж 1992-2014 рр. було частиною державної інформаційної політики 

та історичної політики в Україні; сприяло формуванню національної свідомості та 
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української національної ідентичності у громадян України в період проходження 

ними військової служби та у допризовної молоді в районах базування та дислокації 

ВМС ЗС України. Відмінність здобутих автором результатів від попередніх 

напрацювань вітчизняних учених полягає в тому, що на підставі аналізу практики 

організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 

Силах Збройних Сил України та характеру завдань структур ІПЗ ВМС ЗС України 

було виокремлено низку функцій, притаманних саме системі ІПЗ у ВМС ЗС України 

та на які до цього часу не звернули увагу вітчизняні науковці - історичну, 

символоутворюючу, іміджеутворюючу, рекламну, функцію утвердження державної 

мови. 

2. Встановлено, що розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках відбувався 

під впливом багатьох чинників, серед яких найбільше значення мали: використання 

радянського досвіду організації ідеологічної роботи та врахування досвіду 

організації інформаційного впливу на особовий склад у збройних силах інших 

держав, проведення РФ інформаційних і психологічних операцій проти України та 

суспільно-політична обстановка в районах дислокації ВМС ЗС України, розвиток 

нормативно-правової бази з питань інформаційно-пропагандистского забезпечення 

та зміни в організації структур, на які покладалися завдання організації 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України. З'ясовано, що в процесі розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України 

активно використовувався радянський досвід організації ідеологічної роботи. Це 

проявилося у застосуванні форм і методів проведення заходів ІПЗ, унаслідок чого 

ІПЗ у ВМС ЗС України успадкувало майже весь комплекс заходів ідеологічної 

роботи у збройних силах колишнього СРСР. Також зберігся радянський підхід до 

підготовки фахівців для структур ІПЗ ВМС ЗС України. Дослідження організації 

інформаційного впливу на особовий склад у збройних силах інших держав у 1992¬ 

2014 рр. дозволило запропонувати його типологію (обґрунтувати наявність в 

досліджуваний період двох моделей організації інформаційного впливу на особовий 

склад своїх збройних сил - «західної» та «східної») й окреслити основні тенденції 
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розвитку кожної з них. Встановлено, що характерні для так званої «західної» моделі 

комплекс заходів інформаційного впливу на особовий склад і порядок його 

здійснення були більш адаптованими до умов ведення бойових дій, ніж у збройних 

силах держав зі «східною» моделлю. Зроблено висновок, що ІПЗ у ВМС ЗС України 

у 1992-2014 рр. було відображенням «східної» моделі (зокрема з'ясовано, що 

процес становлення та розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. був схожим 

з аналогічними процесами у збройних силах РФ та Республіки Білорусь). Разом із 

тим, з огляду на прагнення впровадити досвід держав-членів НАТО зазначено, що 

ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. являло собою перехідну від «східної» до 

«західної» модель організації інформаційного впливу на особовий склад, процес 

трансформації якої наразі продовжується. Також з'ясовано, що впровадження 

іноземного досвіду у практику ІПЗ у ВМС ЗС України відбувалося в контексті змін 

в інформаційно-пропагандистському забезпеченні ЗС України загалом та сприяло 

розширенню напрямів інформаційно-пропагандистського впливу на особовий склад 

(зокрема визначенню складовими ІПЗ зв'язків з громадськістю та задоволення 

релігійних потреб особового складу). 

Виявлено взаємозв'язок обраної моделі організації інформаційного впливу на 

особовий склад від політичного режиму, форми державного правління та 

зовнішньополітичних пріоритетів, що також впливало на предмет дослідження. 

З'ясовано, що періодична зміна в Україні парламентсько-президентської та 

президентсько-парламентської різновидностей форми державного правління 

призводили до наближення ІПЗ у ВМС ЗС України до «західної» чи «східної» 

моделі. Наближенню ІПЗ у ВМС ЗС України до західної моделі в окремі періоди 

також сприяла орієнтація України на інтеграцію до європейських та 

євроатлантичних структур; і навпаки, періоди активної співпраці України з РФ 

характеризувалися поверненням ІПЗ у ВМС ЗС України до східної моделі. Зроблено 

висновок, що з початку свого створення у 1992 році ВМС ЗС України перебували в 

епіцентрі російсько-українського політичного протистояння. Встановлено, що у 

1992-2014 рр. в районах дислокації ВМС ЗС України РФ проводила проти України 

інформаційні та психологічні операції, що чинило негативний вплив на розвиток 
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ІПЗ у ВМС ЗС України та ефективність його здійснення. Обґрунтовано, що одним із 

основних завдань інформаційних і психологічних операцій РФ була дестабілізація 

суспільно-політичної обстановки в районах базування та дислокації ВМС ЗС 

України, що також негативно впливало на ефективність ІПЗ у ВМС ЗС України, 

призвело до зниження рівня морально-психологічного стану особового складу ВМС 

ЗС України на початковому етапі збройної агресії РФ проти України, сприяло 

переходу частини військовослужбовців на бік агресора та призвело до прийняття 

рішення про передислокацію військових частин ВМС з Криму і Севастополя до 

інших регіонів України. Відзначено, що на відміну від російського військово-

політичного керівництва, керівництво України та командування ВМС ЗС України у 

розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України недостатньо врахувало історичні наслідки 

проведення інформаційних і психологічних операцій РФ в районах дислокації ВМС 

ЗС України. 

Дослідження розвитку нормативно-правової бази з питань інформаційно-

пропагандистського забезпечення засвідчило, що вона загалом сприяла становленню 

та розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України. Розвиток нормативно-правової бази ІПЗ 

слідував загальній для збройних силах держав зі «східною» моделлю тенденції 

розвитку нормативно-правової бази. Характерною особливістю розвитку 

нормативно-правової бази з питань ІПЗ стало її поступове упорядкування та набуття 

ієрархії, притаманної державам-членам НАТО. Разом із тим, виявлено недоліки у 

сфері нормативного регулювання ІПЗ у ВМС ЗС України: дія одночасно декількох 

концептуальних документів і взаємна неузгодженість у визначенні сутності, мети, 

завдань та основних заходів ІПЗ, що не сприяло формуванню єдиних поглядів на 

організацію ІПЗ на тактичному та оперативно-тактичному рівнях; відсутність 

довгий час чіткої регламентації ІПЗ у бойових умовах; відсутність нормативно 

визначеної методики оцінювання суспільно-політичної обстановки, яка б дозволяла 

якісно реалізовувати моніторингову функцію ІПЗ. З'ясовано, що періодичне 

оновлення нормативно-правових актів з питань ІПЗ призводило до реформування 

(зазвичай лише до зміни назви) структур ІПЗ ВМС ЗС України. Розвиток 

нормативно-правової бази ІПЗ у ВМС ЗС України, та пов'язане з цим реформування 
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структур ІПЗ стали критерієм періодизації становлення та розвитку інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України у 1992-2014 рр. 

Обґрунтовано, що становлення та розвиток інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у ВМС ЗС України в 1992-2014 рр. відбувалося у 6 періодів: 

перший (1992 - кінець 1993 рр.) - період становлення; 

другий (20.12.1993 - вересень 1998 рр.) - період удосконалення ІПЗ у ВМС ЗС 

України та пошуків оптимальної моделі інформаційного впливу на особовий склад; 

третій (вересень 1998 - січень 2006 рр.) - період сталого розвитку ІПЗ у ВМС 

ЗС України; 

четвертий (лютий 2006 - лютий 2013 рр.) - період удосконалення ІПЗ у ВМС з 

орієнтацією на досвід держав-членів НАТО; 

п'ятий (лютий 2013-березень 2014 рр.) - перехідний період повернення до 

східної моделі організації інформаційного впливу на особовий склад. 

шостий (лютий - березень 2014 р.) - функціонування ІПЗ у ВМС ЗС України в 

умовах початку російської агресії. 

З'ясовано, що кожному періоду були притаманні певні відмінності в 

організації структур ІПЗ, сукупність (ієрархія) нормативно-правових актів з питань 

ІПЗ та комплекс заходів ІПЗ. 

3. Відповідно до визначених періодів здійснено дослідження процесу розвитку 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 роках. 

Визначено спрямованість ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. З'ясовано, 

що заходи ІПЗ в більшій мірі спрямовувалися на вирішення завдань мирного часу: 

зміцнення військової дисципліни та виховання військовослужбовців, роз'яснення 

порядку і правил проходження служби, рекламування військової служби за 

контрактом, вивчення історії України та її війська. Спрямованість на вирішення 

завдань воєнного часу (захист особового складу від негативного інформаційного 

впливу та формування образу ворога) знаходила прояв у періоди російсько-

українського політичного протистояння. У ці періоди також відзначено поступове 
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зниження спрямованості заходів ІПЗ на висвітлення ідеологічних засад української 

державності, що було актуальним в умовах проведення РФ інформаційних і 

психологічних операцій. Обґрунтовано, що значний вплив на спрямованість заходів 

ІПЗ здійснювала історична політика в Україні, яка характеризувалася 

протистоянням національного та радянсько-ностальгічного наративів історичної 

пам'яті; зокрема зроблено висновок про те, що використання у воєнно-ідеологічній 

підготовці військовослужбовців ВМС ЗС України у 2013-2014 рр. радянсько-

ностальгічного наративу у поєднанні з проведення спільних з ЧФ РФ заходів 

військово-патріотичної спрямованості було негативним інформаційно-

психологічним впливом противника на особовий склад ВМС, що здійснювався в 

межах основних заходів ІПЗ у ВМС ЗС України. 

Визначено обсяги інформаційного навантаження на особовий склад ВМС ЗС 

України та відзначено його поступове зниження до 2014 р., що негативно вплинуло 

на ефективність ІПЗ у ВМС ЗС України в умовах переважання російського 

інформаційного продукту в інформаційному полі районів дислокації ВМС ЗС 

України. Відзначено поступовий перехід до використання активних форм у 

проведенні заходів ІПЗ. 

З'ясовано, що на становлення та розвиток ІПЗ у ВМС ЗС України негативно 

вплинули економічна ситуація в державі та районах дислокації ВМС ЗС України, 

припинення підготовки фахівців тактичного рівня для структур ІПЗ, формальний 

підхід до проведення заходів ІПЗ, суб'єктивний підхід до оцінювання ефективності 

ІПЗ. 

4. Виявлено тенденції розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр.: 

розширення переліку заходів ІПЗ; зменшення інформаційного навантаження на 

особовий склад за рахунок заходів ІПЗ; послаблення спрямованості інформаційно-

пропагандистських заходів з висвітлення ідеологічних засад української 

державності та їх орієнтація на вирішення завдань зміцнення військової дисципліни; 

посилення уваги до питань задоволення релігійних потреб особового складу, 

виокремлення його в напрям діяльності структур ІПЗ, та поступовий перехід від 

світської до європейської моделі задоволення релігійних потреб; посилення 
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централізації у плануванні основних заходів ІПЗ у ВМС; перехід до використання 

активних форм проведення заходів ІПЗ. 

5. Сформульовано рекомендації щодо впровадження результатів дослідження 

у практичну діяльність ВМС ЗС України. Враховуючи історичний досвід, 

удосконалення ІПЗ у ВМС ЗС України в подальшому має здійснюватися за 

напрямами: створення умов для змін у ментальності особового складу ВМС ЗС 

України на основі національних цінностей; удосконалення нормативно-правової 

бази з питань ІПЗ; оптимізація організаційної структури та системи підготовки 

фахівців ІПЗ, подальший розвиток задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців; приведення матеріально-технічної бази ІПЗ у відповідність із 

сучасними потребами; впровадження сучасних принципів та підходів до проведення 

заходів ІПЗ. 

Удосконалення ІПЗ у ВМС ЗС України за вказаними напрямами має 

передбачати реалізацію низки практичних заходів: щодо створення умов для змін у 

ментальності особового складу - посилення ідеологічної спрямованості заходів ІПЗ 

шляхом проведення занять з висвітлення національної ідеї й ідеології української 

державності в системі національно-патріотичної підготовки, припинення 

використання радянсько-ностальгічного наративу історичної пам'яті у заходах ІПЗ; 

щодо удосконалення нормативно-правової бази - створення схожої на американську 

сукупності (ієрархії) військових керівних публікацій, чітке й однозначне нормативне 

визначення ІПЗ у ВМС ЗС України як частини внутрішніх комунікацій; щодо 

оптимізації організаційної структури та системи підготовки фахівців ІПЗ -

наближення структур ІПЗ до прийнятої в державах НАТО моделі (відхід від 

поліфункціональності структур МПЗ, створення на їх базі вузькоспеціалізованої 

структури зв'язків з громадськістю), збереження та розвиток науково-дослідних 

установ Міністерства оборони України, нарощування потенціалу військових ЗМІ 

(поновлення випуску газет і журналів видів ЗС України), збільшення кількості 

гуманітарних дисциплін (зокрема історії України та її війська, поведінкової 

психології та психології масових комунікацій) у ВВНЗ, навчання майбутніх офіцерів 

тактичного рівня ідеологічним основам української державності, психології і теорії 
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комунікацій, а офіцерів оперативного та стратегічного рівня - організації 

стратегічних комунікацій, поступовий перехід до американської моделі задоволення 

релігійних потреб штатними офіцерами-капеланами; щодо приведення матеріально-

технічної бази ІПЗ у відповідність до сучасних потреб - забезпечення сил (військ) 

сучасними технічними засобами пропаганди (перш за все похідною технікою), 

уніфікація ТЗП із цивільними зразками для створення мобілізаційного резерву, 

організація випуску періодики кораблів (військових частин). Виявлені 

взаємозв'язки, тенденції розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України та практика 

інформаційно-пропагандистської діяльності дозволили запропонувати принципи -

загальні положення, правила та рекомендації, які сприятимуть досягненню мети ІПЗ 

в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України, а саме: україноцентризму, 

ідеологічної спрямованості, використання в ІПЗ державної мови, науковості, 

комплексності, систематичності та цілеспрямованості, завчасної підготовки до 

майбутньої війни, інформаційного домінування, комбінації зусиль, виховання на 

перемогах, систематичної протидії негативному інформаційно-психологічному 

впливу противника, підпорядкування ІПЗ завданням підготовки військ (сил), 

диференційованого підходу до планування заходів ІПЗ, індивідуалізації 

інформаційно-психологічного впливу, релігійної толерантності та людиноцентризму 

в душпастирській опіці військовослужбовців, забезпечення системності і 

послідовності в реформуванні структур морально-психологічного забезпечення, 

технічної оснащеності, об'єктивності в оцінювання результатів ІПЗ. 

6. Перспективними напрямами подальших наукових пошуків можуть бути 

дослідження історичного розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення 

інших видів Збройних Сил України, комплексне історичне дослідження розвитку 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України, 

дослідження організації інформаційного впливу на особовий склад у збройних силах 

інших держав у кінці ХХ - на початку ХХІ століття. 
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Сил Національного університету «Одеська морська академія», 2018. С. 205-210. 

13 . Підопригора І. І. Інформаційно-пропагандистське забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України (1992-2014 рр.): методологія 

дослідження. Міжнародні відносини: історія, теорія та практика : матеріали 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Суми, 28 лютого 2019 р.). 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Суми : ФОП 

Цьома С. П., 2019. С. 204-206. URL: 
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df. 

14. Підопригора І. І. Інформаційно-пропагандистське забезпечення у 

Військово-Морських Силах ЗС України у 1992-2014 роках: визначення, мета, 

завдання, функції. Шляхи розвитку системи морально-психологічного забезпечення 

у ЗС України : матеріали наукового семінару (м. Київ, 28 листопада 2018 р.). Київ : 

НУОУ, 2018. С. 154-157. 

15 . Підопригора І. І. Інформаційно-пропагандистське забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України в 1992-2014 роках: основні 

результати дослідження. Філософсько-соціологічні та педагогічні проблеми 

підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах : матеріали 

науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня 2019 р.). Київ : НУОУ, 2019. С. 
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іноземних держав у 1992-2014 роках як джерело досвіду для Військово-Морських 

Сил Збройних Сил України. Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація 
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439 
морського потенціалу України : матеріали міжнародного наукового форуму (м. 
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забезпечення у ЗС України за досвідом АТО : матеріали науково-практичного 
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пропагандистського забезпечення в арміях Східного блоку у локальних війнах та 

збройних конфліктах другої половини ХХ століття (частина ІІ). Воєнно-історичний 
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Військово-Морських Сил Збройних Сил України (за досвідом дій в ході анексії 

Автономної Республіки Крим та під час виконання завдань за призначенням після 

передислокації з тимчасово окупованої території). Анексія Автономної Республіки 

Крим і війна на Донбасі. 2014 - 2015рр. : збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції (23 вересня 2015 р.). 

Київ : Національний військово-історичний музей України. С. 62-73. 

А.2. Відомості про апробацію результатів дисертації 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське військо: 

історична ретроспектива та сучасність» (м. Київ, Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського, 1 грудня 2017 р.). Форма участі - очна. 

2. Науково-практичний семінар «Проблеми та шляхи розвитку системи 

морально-психологічного забезпечення у ЗС України за досвідом АТО» (м. Київ, 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 13 грудня 

2017 р.). Форма участі - очна. 

3. ІІІ Всеукраїнська наукова військово-історична конференція «Війна на 

Донбасі. 2014-2017 рр.» (м. Київ, Національний військово-історичний музей 

України, 19 квітня 2018 р.). Форма участі - заочна. 

4. Міжнародний науковий форум «Морська стратегія держави. Розвиток та 

реалізація морського потенціалу України» (м. Київ, Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського, 20-21 червня 2018 р.). Форма участі -

очна. 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Воєнно-історична робота у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Проблемні питання та шляхи їх 

вирішення» (м. Одеса, Інститут Військово-Морських Сил Національного 

університету «Одеська морська академія», 24-25 жовтня 2018 р.). Форма участі -

заочна. 

6. Х Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція (м. Житомир, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка, 16-17 листопада 2018 

р.). Форма участі - заочна. 
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7. Науковий семінар «Шляхи розвитку системи морально-психологічного 

забезпечення у ЗС України» (м. Київ, Національний університет оборони України 

імені Івана Черняховського, 28 листопада 2018 р.). Форма участі - очна. 

8. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське військо: 

сучасність та історична ретроспектива» (м. Київ, Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського, 30 листопада 2018 р.). Форма участі - очна. 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. 

Історія та сучасність» (м. Київ, Таврійський національний університет імені В. І. 

Вернадського, 30 листопада-1 грудня 2018 р.). Форма участі - заочна. 

10. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжнародні 

відносини: історія, теорія та практика» (м. Суми, Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка, 28 лютого 2019 р.). Форма участі - заочна. 

11. Науково-практична конференція «Філософсько-соціологічні та педагогічні 

проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах» (м. 

Київ, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 31 

жовтня 2019 р.). Форма участі - очна. 

1 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське військо: 

сучасність та історична ретроспектива» (м. Київ, Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського, 29 листопада 2019 р.). Форма участі - очна. 

13. V Всеукраїнська наукова військово-історичної конференція «Війна на Донбасі 

2014-2019 рр.» (м. Київ, Національний військово-історичний музей України, 7 травня 

2020 р.). Форма участі - заочна. 
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Додаток Б 

Аналіз понятійного апарату, який використовується у дисертації 

Понятійний апарат дисертації охоплює такі основні поняття, як «інформація», 

«пропаганда», «інформаційне забезпечення», «інформаційна робота», 

«інформаційно-пропагандистське забезпечення», «агітація», «морально-

психологічний стан особового складу», «суспільно-політична обстановка», 

«інформаційна боротьба». 

Термін «інформація» (лат. - informatio) має багато значень. У найбільш 

широкому розумінні інформація означає виклад, роз'яснення певних відомостей, 

фактів, подій; передачу повідомлень про навколишню дійсність, які 

використовуються людьми в процесі спілкування між собою. В законах України під 

інформацією розуміються будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені 

на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді; відомості в будь-

якій формі та вигляді, на будь-яких носіях та будь-які інші публічно оголошені чи 

документовані відомості. 

Інформація є важливою умовою існування людини, впливає на її психіку та 

поведінку, формує свідоме ставлення людини до явищ і подій навколишнього світу 

та використовується у багатьох сферах людської діяльності. Однією з сфер 

застосування інформації стала збройна боротьба. На думку вітчизняних фахівців, 

інформаційна складова збройної боротьби (інформаційна боротьба) забезпечує 

цілеспрямоване виробництво та поширення спеціальної інформації, яка 

безпосередньо впливає (позитивно або негативно) на свідомість і поведінку 

особового складу своїх військ та війська противника. Під час виконання бойових 

завдань військовослужбовці перебувають у певному середовищі, яке 

характеризується наявністю різноманітних джерел інформації (в нормативно-

правових актах з питань ІПЗ це середовище позначається терміном «суспільно-

політична обстановка»); та піддаються інформаційному впливу, що формує їхнє 

ставлення та готовність до збройної боротьби (морально-психологічний стан 
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особового складу). Вплив інформації на морально-психологічний стан особового 

складу за джерелами та характером впливу можна розподілити наступним чином: 

інформація, яка поширюється керівництвом держави та Збройних Сил України з 

метою формування морально-психологічного стану особового складу, необхідного для 

виконання завдань за призначенням. Ця інформація носить позитивний характер, 

створює передумови для успішного виконання військами завдань за призначенням, 

тому цей вид інформаційного впливу вважається важливою функцією командування 

або складовою (елементом) системи забезпечення своїх військ (у Збройних Силах 

України такий інформаційний вплив позначається терміном «інформаційно-

пропагандистське забезпечення»); 

інформація, яка поширюється противником на наші війська та населення з 

метою створення негативного відношення до виконання завдань збройної боротьби. 

Поширення вказаної інформації носитиме негативний характер. Під цією інформацією 

розуміється негативний інформаційно-психологічний вплив противника на наші 

війська. 

Поширення інформації тісно пов'язане з пропагандою, агітацією та 

ідеологічною роботою. Під пропагандою розуміється поширення і роз'яснення ідей, 

поглядів, переконань, розширення кола прибічників певної ціннісно-смислової 

системи, ідейний вплив на широкі маси або певні групи людей з метою 

стимулювання у них певних настроїв і формування відчуттів, переконань, реакцій та 

дій у бажаному для пропагандиста напрямку. Попри певну нейтральність у 

широкому розумінні, термін «пропаганда» може носити й негативне забарвлення. 

Зокрема під пропагандою може розумітися інформація упередженого або 

недостовірного характеру. 

Агітація (від лат. а^ИаИо - приводити у дію) проявляється не лише в 

поширенні ідей і теорій, а й у активному цілеспрямованому впливі на свідомість і 

настрої людей з метою їхнього переконання в чому-небудь та спонукання до 

активних дій. 

Держава в процесі свого становлення та розвитку здійснює ціннісне 

(ідеологічне) обґрунтування власного існування, та дотримується певних 
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ідеологічних засад при визначенні перспектив свого розвитку. Ці ідеологічні засади 

відображають актуальні в той чи інший час національні інтереси та знаходять 

вираження в документах стратегічного характеру. Висвітлені через заходи 

інформаційно-пропагандистського забезпечення ідеологічні засади української 

державності істотно впливають на формування національної свідомості, патріотизму 

та підтримання морально-психологічного стану особового складу. Діяльність з 

висвітлення ідеологічних засад української державності у ВМС ЗС України 

фактично здійснювалася з 1992 р., про що свідчить спрямованість заходів 

інформаційно-пропагандистського забезпечення. З 2013 р. ця діяльність стала 

позначатися терміном «ідеологічна робота» та здійснювалася з метою «формування 

у військовослужбовців світоглядних ідеалів, цінностей та орієнтирів в інтересах 

ефективного вирішення завдань оборони держави». Ідеологічна робота ґрунтується 

на ідеології - системі політичних, правових, етичних, філософських, релігійних 

поглядів, прийнятих в державі чи певній соціальній спільності людей. Основний 

зміст ідеології - соціальний ідеал, образ передбачуваного, бажаного чи очікуваного. 

Зокрема інформаційний вплив на особовий склад ЧФ СРСР до 1991 р. здійснювався 

саме у вигляді ідеологічної роботи, яка була складовою партійно-політичної роботи 

у збройних силах. Метою цієї роботи було «формування марксистсько-ленінського 

світогляду, високих ідейно-політичних якостей, норм комуністичної моралі». 

Теоретичною основою ідеологічної роботи було марксистсько-ленінське вчення. 

Сучасний понятійний апарат ІПЗ почав формуватися після проголошення 

незалежності України та початку формування ВМС ЗС України. У період 1992-1997 

рр. інформаційний вплив на свідомість особового складу у ВМС ЗС України 

позначався термінами «гуманітарна підготовка особового складу, організація та 

проведення дозвілля, культурно-виховної та духовно-просвітницької роботи», 

«гуманітарна підготовка та інформаційне забезпечення особового складу». Отже, 

інформаційний вплив на особовий склад у ВМС ЗС України в той час поєднував в 

собі довготривалі та оперативні інформаційні заходи: гуманітарну підготовку - один 

з основних предметів навчання особового складу, та інформаційне забезпечення 

особового складу - інформування особового складу, правову інформацію для 
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військовослужбовців строкової служби, перегляд і прослуховування вечірніх 

випусків телевізійних новин та інформаційних програм українського радіо. 

Термін «інформаційно-пропагандистське забезпечення» для позначення 

інформаційного впливу на особовий склад у ЗС України почав вживатися лише з 

1998 р. Інформаційно-пропагандистське забезпечення включало в себе гуманітарну 

підготовку, суспільно-політичне та правове інформування особового складу, а також 

інші інформаційні заходи. 

Певних змін понятійний апарат ІПЗ зазнав у 2010-2013 рр. Зокрема з 2010 р. 

оперативні заходи інформаційно-пропагандистського забезпечення стали 

позначатися терміном «інформаційна робота». Він фактично був тотожним за 

змістом раніше вживаному терміну «інформаційне забезпечення». Також зміни були 

пов'язані з тим, що з 2013 р. інформаційно-пропагандистське забезпечення стало 

одним з напрямків ідеологічної роботи - «цілеспрямованої діяльності щодо 

формування у військовому середовищі системи світоглядних ідеалів, цінностей та 

орієнтирів в інтересах ефективного вирішення завдань оборони України, захисту її 

суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності», а гуманітарну підготовку 

як довготривалий захід інформаційного впливу було замінено на воєнно-ідеологічну 

підготовку - навчальний предмет підготовки військовослужбовців у загальній 

системі підготовки військ (сил). 

Головним завданням інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС 

ЗС України в 1992-2014 рр. було зміцнення морально-психологічного стану 

особового складу. Термін «морально-психологічний стан» вживався в нормативно-

правових актах та навчальній літературі та позначав наявні духовні сили 

військовослужбовців, ступінь їх мобілізованості на виконання конкретної бойової 

задачі, морально-психологічний фактор досягнення перемоги. На сьогоднішній день 

під морально-психологічним станом особового складу розуміється ситуаційний стан 

духовної, моральної, ідеологічної налаштованості, військово-професійної готовності 

та психологічної здатності військовослужбовців виконувати завдання за 

призначенням. 
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У період 1992-2014 рр., окрім власне інформаційного впливу на особовий 

склад, інформаційно-пропагандистське забезпечення вирішувало такі важливі 

завдання, як оцінювання суспільно-політичної обстановки в районах дислокації та 

здійснення захисту особового складу від негативного інформаційно-психологічного 

впливу противника. 

На сьогоднішній день у ЗС України під суспільно-політичною обстановкою 

розуміється відносно стійка (динамічна) сукупність зовнішньополітичних і 

внутрішньополітичних (соціально-економічних, інформаційних, релігійних, 

історико-культурних, міжнаціональних (міжетнічних), криміногенних) чинників, 

умов і відносин у визначеному регіоні країни (районі дислокації, операційній зоні) в 

певний період часу, які впливають на виконання військовими частинами завдань за 

призначенням. Разом з тим упродовж досліджуваного періоду відзначаємо 

відсутність усталеної загальноприйнятої термінології з питань оцінювання 

суспільно-політичної обстановки. В керівних документах та навчальній літературі 

для позначення суспільно-політичної обстановки використовувалися терміни 

«соціально-психологічний, психологічний, релігійний стан», «воєнно-політична та 

бойова обстановка», «суспільно-політична і соціально-економічна обстановка в 

районах дислокації військ (сил)», «соціально-політична і релігійна обстановка в 

районах дислокації з'єднань (військових частин, підрозділів)», «соціально-політична 

обстановка в районах дислокації військ (сил) та місцях виконання завдань за 

призначенням», «суспільно-політичний, соціально-економічний стан», «соціально-

психологічна обстановка в пунктах базування», «суспільно-політична обстановка в 

районах дислокації військ (сил)», «суспільно-політична, морально-психологічна та 

інформаційна обстановка в районах дислокації військ (сил)», «воєнно-стратегічна 

ситуація, оперативно-тактична та морально-психологічна обстановка», «соціально-

політична обстановка навколо військ». Термін «суспільно-політична обстановка» 

почав активно вживатися лише з 2010 р. А нормативне закріплення термінології з 

цього напрямку діяльності ІПЗ в Збройних Силах України відбулося лише 

наприкінці 2014 р. 
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Термін «захист особового складу від негативного інформаційно-

психологічного впливу» в довідковій літературі та нормативно-правових актах з 

питань інформаційно-пропагандистського забезпечення почав застосовуватися в 

2009-2010 рр. До цього часу вказане завдання ІПЗ у ВМС ЗС України позначалося 

термінами «психологічна оборона», «інформаційно-психологічна протидія», 

«організація протидії інформаційно-психологічному впливу негативної інформації 

на особовий склад». 

Під інформаційною боротьбою в дисертації розуміється комплекс заходів 

інформаційно-психологічного й інформаційно-технічного характеру, які 

проводяться державою-агресором з метою інформаційно-психологічного впливу на 

світову спільноту та інститути міжнародної безпеки; дезорганізації державного 

управління та управління військами (силами) і зброєю, зниження морально-

психологічного стану особового складу військ та населення протиборчої сторони, а 

також щодо забезпечення захисту власного інформаційного простору. Об'єктами 

інформаційної боротьби виступають свідомість людини, колективна (суспільна) 

свідомість; особи, які приймають рішення (державні та військові діячі, військове 

командування), особовий склад збройних сил протиборчої сторони; населення 

певних територій, певні соціальні групи чи населення держави-противника в цілому. 

Для позначення інформаційної боротьби вітчизняні науковці використовували 

терміни «інформаційна війна», «психологічна війна», «інформаційно-психологічні 

операції», «психологічні операції», «інформаційна боротьба», «ідеологічна війна», 

«цивілізаційна війна», «крипто війна», «спеціальні інформаційні операції», 

«інформаційно-психологічний вплив», «інформаційно-психологічна війна», «війна 

смислів/сенсів». Основною формою інформаційної боротьби являлися інформаційні 

і психологічні операції. 

Інформаційні операції - узгоджені за метою, завданнями, місцем і часом з 

іншими діями військ (сил) інтегроване використання можливостей з інформаційного 

впливу для порушення, зриву, перехоплення або іншого деструктивного впливу на 

процеси прийняття рішень противником при одночасному захисті власного 

інформаційного простору. 
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Психологічні операції - сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, 

завданнями, місцем і часом психологічних акцій (дій) та інших дій суб'єктів 

психологічних операцій, які проводяться за єдиним замислом і планом для 

здійснення впливу на емоційний стан, мотивацію, раціональне мислення визначених 

цільових аудиторій та зміни моделей їх поведінки у спосіб, що сприятиме 

досягненню політичних і військових цілей. 

Інформаційна боротьба сучасності характеризується маніпуляцією історією 

(зокрема характерним є використання Російською Федерацією відповідних 

наративів історичної пам'яті для ідеологічного обґрунтування збройної агресії проти 

України). Адже кожна держава має свою історичну (національну) пам'ять, що 

представляє собою сукупність історичних знань та колективних уявлень про 

минуле, вирізняє її від інших та закладає фундамент національної ідентичності. 

Історичні знання перетворюються на ціннісний (аксеологічний) ресурс 

суспільства, легітимізують та надають сенсу політичним рішенням сучасності. В 

сучасних умовах вони стали потужним інструментом пропаганди, спрямованої як на 

консолідацію суспільства (формування національної свідомості та патріотизму, 

збереження національної ідентичності), так і здійснення негативного інформаційно -

психологічного впливу противника (маніпулювання історією) з метою зміни 

поглядів і думок людей, суспільних цінностей і відносин. Тому кожна держава 

здійснює «конструювання історії» та «управляння історією», що доцільно вважати 

напрямом внутрішньої політики. 

Під історичною політикою (політикою національної пам'яті) розуміється 

напрям політики, метою і змістом якої є цілеспрямоване конструювання та 

утилітарне використання в політичних цілях історичної пам'яті, інших форм 

колективних уявлень про минуле і його репрезентації (в тому числі професійної 

історіографії). Сьогодні вчені пропонують розглядати три види історії/історіографії, 

які становлять основу моделей історичної політики - афірмативну, дидактичну й 

аналітичну. Історичну політику пропонують розглядати як поєднання вказаних 

видів історіографії при переважанні одного з них. Афірмативна історія/історіографія 

і модель історичної політики, основу якої вона становить, притаманна суспільствам 
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з нерозвиненим ідеологічним і культурним плюралізмом, сильними популізмом і 

«фасадною демократією». Вона слугує ідеологічним чинником консолідації і 

мобілізації суспільства - ідеологічної уніфікації. Дидактична історія/історіографія 

переважає в моделі історичної політики, характерній для суспільств з більш 

розвиненою демократією та політичним плюралізмом (демократичні інститути 

реально відображають інтереси різних соціальних груп, а не слугують прикриттям 

олігархії). Для суспільств з розвиненою демократією характерною є модель 

історичної політики з вільним співіснуванням усіх видів історії/історіографії без 

переважання якогось з них. В Україні як пострадянській державі функціонує багато 

в чому схожа на російську модель історичної політики першого (афірмативного) 

типу. Натомість в постсоціалістичних державах Цетральної, Східної Європи та 

Балтії окреслилася друга модель історичної політики, а для держав Західної Європи 

характерною є модель історичної політики третього типу. 

Історична політика в Україні у досліджуваний період характеризувалася 

протистоянням двох основних наративів історичної пам'яті - національного і 

радянсько-ностальгічного, пов'язаних із різними формами ідентичності. На початку 

1990-х рр. конфлікт носив яскраво виражений характер, до 2004 року носив 

латентний характер і посилився після 2005 року, набувши ознак «війни пам'яті». 

Під нарагавом історичної пам'яті (англ. і фр. narrative - оповідь, 

від лат. narrare - розповідати, пояснювати) розуміється сформована система 

наукових знань та колективних уявлень про минуле з метою єдиного правильного 

розуміння історії та його використання для здійснення історичної політики в 

державі, зокрема формування національної свідомості та збереження національної 

ідентичності. 

Під інформаційним суспільством у дисертації розуміється сучасний стан 

цивілізаційного розвитку, сутність якого полягає у збільшенні масштабів створення, 

накопичення, передавання, оброблення і використання інформації, перетворення 

інформації на продуктивні сили суспільства, а також у збільшенні впливу 

інформаційних технологій на політику, економіку, соціальну структуру, право, 

культуру тощо. На думку науковців Національного інституту стратегічних 
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досліджень, термін «інформаційне суспільство» є синонімом терміну «інформаційні 

технології», що й було використано в дисертації. 

Джерела: [70; 73, с.8-13; 75, с.15, 17; 115, с.213, 216, 372; 116-118; 119, с.67-70; 

120-121; 122, с.7, 981; 123, с.16, 354; 124, с.52-53, 123, 139, 158; 125, с.118; 126, 

с.144; 127, с.69, 352; 128, с.221; 129, с.17-20; 130; 131, с.34-39, 50-76; 132, с.111; 133, 

с.103-106; 134-154] розділу І, [105; 334, с.125; 335; 341, с.366, 403; 342, с.6-14; 344, 

с.14; 345, с.4-5; 346, с.268; 347, с.18-19; 348; 349, с.5-6; 350, с.6-7, 39, 48; 351, с.28-

29, 75; 352, с.56-60, 406; 353, с.45-49; 354-355; 356, с.4-7; 357-359; 360, с.4; 361, с.7; 

362, с.17-19; 363-367] розділу ІІ 
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Додаток В 

Завдання інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України 

у 1992-2014 роках 

У 1992-1993 роках інформаційно-пропагандистські заходи у ВМС України 

здійснювалися у вигляді гуманітарної підготовки особового складу, організації та 

проведення дозвілля, культурно-виховної та духовно-просвітницької роботи. Вони 

спрямовувалося на: 

формування і розвиток у військовослужбовців загальнолюдських ціннісних 

орієнтацій, національної гідності і гордості, культури міжнаціональних відносин, 

патріотизму, готовності до захисту Української держави та народу України; 

подолання стереотипів ідеології класової боротьби, що сформувала в 

суспільстві репресивний стиль спілкування та розв'язання проблем, формування в 

свідомості військовослужбовців світоглядних основ громадянського миру та 

міжнаціональної злагоди і взаєморозуміння; 

сприяння задоволенню релігійних потреб віруючих, забезпечення 

миротворчих, утихомирювальних акцій, проведення заспокоювальних заходів; 

формування та розвиток у воїнів гуманістичного світогляду, правової 

свідомості та особистісних якостей, необхідних для військової служби й подальшої 

успішної діяльності в суспільстві; 

роз'яснення особовому складові концепції розбудови військових формувань 

України, положень про неприпустимість створення партійних структур у військових 

колективах, про їх неучасть у боротьбі за політичну владу; 

вивчення та задоволення духовних запитів військовослужбовців і членів їх 

сімей, забезпечення необхідних умов для відродження і зростання 

національної самосвідомості; 

організація дозвілля особового складу, розвиток художньої самодіяльної 

творчості військовослужбовців і членів їх сімей; 
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народознавче та ергономічне забезпечення розробки нової екіпіровки, 

символіки та військових ритуалів Збройних Сил України. 

Гуманітарна підготовка як один з основних предметів навчання особового 

складу мала на меті вивчення ідейно-теоретичних основ державної незалежності 

України, історії держави і Збройних Сил, бойових традицій українського війська, 

положень військового права, основ військової педагогіки і психології, етики та 

інших гуманітарних дисциплін. 

З грудня 1993 року до вересня 1998 року інформаційний вплив на особовий 

склад у ВМС України здійснювався шляхом організації гуманітарної підготовки та 

інформаційного забезпечення. Основними завданнями визначалися: 

формування у особового складу вірності Батьківщині, народу України, 

військовій присязі, конституційному обов'язку та статутам; 

згуртування військовослужбовців навколо ідеї державної незалежності 

України; у дусі безумовного виконання Конституції України, указів Президента, 

законів і постанов Верховної Ради та Кабінету міністрів, вимог військових статутів, 

наказів командирів та начальників; 

виховання в особового складу високої свідомості, почуття любові до України, 

її народу, культури, традицій та святинь, духовної та психологічної готовності зі 

зброєю в руках захищати її суверенітет і територіальну цілісність; 

формування високих бойових та морально-психологічних якостей, 

необхідних для військової служби та виконання завдань, покладених на Військово-

Морські Сили України; 

проведення культурно-виховної, просвітницької організації дозвілля 

особового складу, розвитку художньої творчості військовослужбовців та членів їх 

сімей; 

співробітництво з державними органами влади, творчими, громадськими, 

релігійними організаціями, засобами масової інформації з питань підготовки, 

адаптації та виховання особового складу, правового захисту військовослужбовців та 

членів їхніх сімей. 
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У вересні 1998 - лютому 2006 років інформаційно-пропагандистське 

забезпечення полягало у здійсненні заходів щодо впровадження гуманітарної 

політики держави через систему інформації, військово-патріотичного виховання 

особового складу з метою формування у військовослужбовців громадянської 

свідомості та відповідальності, усвідомлення особовим складом державної політики 

у сфері оборони, системи національних цінностей, які вони захищають, здійснення 

інформаційних заходів щодо сприяння військовослужбовцям у реалізації 

встановлених прав і пільг, дотримання моральних принципів поведінки, норм 

міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів), підтримання 

високої дисципліни, організованості та порядку, вивчення соціально-політичної 

обстановки в районах дислокації (виконання завдань за призначенням) врахування її 

впливу на морально-психологічний стан особового складу, здійснення протидії 

інформаційно-психологічному впливу негативної інформації на особовий склад, 

організація заходів щодо впровадження державної мови. В умовах ведення операцій 

(бойових дій) інформаційно-пропагандистське забезпечення визначалося як система 

цілеспрямованих заходів щодо формування стійкого і керованого морально-

психологічного стану на підставі оперативного інформування особового складу про 

зміст воєнно-політичної та бойової обстановки, покладені на війська (сили) завдання 

та умови їх здійснення. 

Гуманітарна підготовка спрямовувалася на формування у 

військовослужбовців любові до України, гідності, честі й національної свідомості, 

особистої відповідальності за захист держави; поваги до культури, традицій і 

духовних цінностей українського народу; вивчення історії України та її Збройних 

Сил; виховання поваги до флотських традицій, ритуалів, правил поведінки; 

вивчення положень Конституції України, законів України, військових статутів 

Збройних Сил України; підвищення рівня інформованості особового складу про 

суспільно-політичний, соціально-економічний стан та духовний розвиток 

суспільства, міжнародне становище та воєнну політику держави, життєдіяльність 

Збройних Сил України; формування у офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), 
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сержантів (старшин) вмінь і навичок організації й проведення виховної роботи з 

підлеглими. 

Культурно-виховна і просвітницька робота забезпечувала формування у 

військовослужбовців високої духовної культури і моральних якостей, почуття 

патріотизму, вірності традиціям українського народу і задоволення їх естетичних 

потреб через впровадження культурно-просвітницьких заходів та організацію 

дозвілля особового складу. В умовах ведення операцій (бойових дій) вона 

спрямовувалася на відновлення моральних, психічних та фізичних сил особового 

складу, його мобілізацію на виконання бойових завдань, задоволення духовних 

(культурних) потреб вськовослужбовців. 

У 2006-2012 роках інформаційно-пропагандистське забезпечення ВМС ЗС 

України спрямовувалося на вирішення завдань щодо: 

виховання у військовослужбовців патріотизму, вірності та відданості 

Українському народові, готовності обороняти Україну, захищати її суверенітет, 

територіальну цілісність і недоторканість; 

виховання військовослужбовців на історичних, бойових традиціях 

українського народу, формування в свідомості особового складу почуття вірності 

Військовій присязі та готовності до виконання конституційного обов'язку по 

захисту Вітчизни; сприяння органічному входженню у свідомість 

військовослужбовців історично притаманних Українському народові моральних і 

духовних цінностей; 

формування спрямованості особистості на сумлінне і чесне служіння 

Батьківщині, неухильне додержання Конституції України та законів України; 

формування у кожного військовослужбовця чіткого розуміння мети 

особистого бойового навчання та психологічної готовності до бойових дій, 

миротворчих операцій, служби у віддалених гарнізонах; 

усвідомлення особовим складом державної політики у сфері оборони, 

роз'яснення завдань Збройних Сил України з урахуванням сучасних викликів та 

загроз; 
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роз'яснення особовому складу діяльності Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України з питань 

зміцнення обороноздатності держави, європейської та євроатлантичної інтеграції 

України; 

формування правової обізнаності, свідомості, правової культури та 

правомірної поведінки особового складу; 

поширення серед військовослужбовців військово-технічних та військово-

спеціальних знань, підвищення військово-технічної культури особового складу. 

висвітлення заходів реформування Збройних Сил України, експерименту щодо 

100% комплектування військовослужбовцями служби за контрактом; 

підвищення обізнаності особового складу Збройних Сил України з питань 

євроатлантичної інтеграції України, інформованості щодо внутрішньої, зовнішньої 

та воєнної політики України, суміжних держав, Європейського Союзу, НАТО; 

інформування особового складу щодо суспільно-політичного, соціально-

економічного, культурного та духовного розвитку України, 

забезпечення повноцінного функціонування української мови в усіх сферах 

діяльності; 

сприяння розширенню світогляду, утвердженню громадянської позиції, 

розкриттю здібностей особового складу в інтересах його гармонійного 

патріотичного та професійного розвитку. 

розвитку культури і духовності, створення необхідних умов для 

просвітницької роботи та дозвілля, збереження та подальший розвиток національної 

та культурної спадщини; 

утвердження у військових колективах високоморальних взаємовідносин. 

дотримання прав військовослужбовців та громадян України на одержання 

відкритої інформації про діяльність Збройних Сил, в тому числі з підтримки миру та 

анти терористичної діяльності за межами України; 

об'єктивне інформування громадськості про діяльність військ (сил), 

формування довіри громадян та суспільства до Збройних Сил України. розвитку 

військово-шефської роботи; 
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проведення системного аналізу (щотижневого моніторингу) суспільно-

політичної обстановки в районах дислокації сил (військ) для підвищення ефективної 

цивільно-військової взаємодії, широке інформування суспільства про діяльність 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України з метою формування позитивного 

ставлення до національного флоту та війська як провідного державного інституту; 

використання технічних засобів виховання і поліграфії, наочної агітації; 

співпраці з цивільними засобами масової інформації України у місцях 

дислокації, використання електронних і друкованих засобів масової інформації та 

можливостей регіональних медіацентрів з метою об'єктивного інформування 

населення про життєдіяльність ВМС ЗС України; 

згуртування особового складу навколо ідеї державної незалежності України; 

забезпечення захисту особового складу від впливу негативної інформації, 

нейтралізація впливу негативних суспільно-політичних та інформаційно-

психологічних чинників на морально-психологічний стан особового складу, 

організація комплексних заходів щодо захисту від негативного інформаційно-

психологічного впливу деструктивних суспільно-політичних груп, зацікавлених в 

дестабілізації обстановки у силах (військах) та районах їх дислокації, навчання 

офіцерського та сержантського складу основам розпізнавання інформаційно-

психологічних акцій. 

У 2013-2014 роках інформаційно-пропагандистське забезпечення полягало у 

здійсненні заходів щодо впровадження гуманітарної політики держави через 

систему інформації і військово-патріотичного виховання особового складу, 

формування у військовослужбовців громадянської свідомості і відповідальності. 

Основними завданнями були: 

проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань воєнної політики 

держави; 

доведення та оперативне роз'яснення особовому складу законів України, 

інших нормативно-правових актів, що стосуються проходження військової служби, 

соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, 

міжнародних зобов'язань України у військовій сфері; 
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виховання у військовослужбовців відданості українському народові, 

Військовій присязі та Бойовому прапору військової частини, готовності до 

свідомого виконання положень Конституції України, законів України, вимог 

статутів Збройних Сил України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України та наказів командирів (начальників); 

формування позитивного іміджу Збройних Сил України, образу 

військовослужбовця - захисника Вітчизни, підвищення престижу військової служби; 

роз'яснення внутрішньої і зовнішньої політики України у сфері оборони, 

функціонального призначення Збройних Сил України в мирний та воєнний час; 

здійснення моніторингу засобів масової інформації та суспільно-політичної 

обстановки в районах дислокації військ (сил); 

організація та здійснення заходів щодо захисту особового складу від 

негативного інформаційно-психологічного впливу; 

доведення до особового складу воєнно-політичної обстановки у світі та 

суспільно-політичної обстановки в районах виконання завдань у частині, що 

стосується; 

пропагування військово-технічних знань, виховання у військовослужбовців 

прагнення до вдосконалення свого професійного вишколу, утримання в готовності 

до застосування озброєння та військової техніки; 

підтримання і розвиток військових традицій Збройних Сил України, виду та 

роду військ, військової частини; 

інформування особового складу щодо суспільно-політичного, соціально-

економічного, культурного та духовного розвитку України; 

організація і проведення заходів з метою ознайомлення громадськості з 

діяльністю Збройних Сил України, формування громадської думки в інтересах 

підтримки воєнної політики України, налагодження зв'язків із цих питань з 

органами державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян; 

використання технічних засобів виховання і наочної агітації під час 

проведення інформаційно-пропагандистських заходів. 
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Воєнно-ідеологічна підготовка полягала у цілеспрямованій діяльності щодо 

формування у військовослужбовців світоглядних ідеалів, цінностей та орієнтирів, 

високих морально-психологічних і бойових якостей в інтересах ефективного 

виконання військового обов'язку та визначених завдань; і проводилася з метою: 

надання навчально-виховному процесу ідейних засад та цільової 

спрямованості; 

підтримання високого морального духу особового складу та морально-

психологічної стійкості військ (сил); 

виховання у військовослужбовців почуття особистої відповідальності за 

захист Вітчизни, розуміння засад державної політики та заходів, що здійснюються в 

інтересах забезпечення національної безпеки та оборони; 

формування в особового складу національно-патріотичних цінностей, ідей 

вірності Конституції України, Військовій присязі, бойовим традиціям, гордості за 

належність до Збройних Сил України; 

роз'яснення засад державної зовнішньої та внутрішньої політики; 

формування в особового складу свідомого розуміння державної політики у 

військовій сфері, виховання патріотизму та особистої відповідальності за захист 

Вітчизни; 

роз'яснення місця і ролі Збройних Сил України у забезпеченні 

обороноздатності держави з урахуванням історичного досвіду та сучасних викликів 

і загроз, специфіки визначених завдань за призначенням; 

формування у військовослужбовців персональної відповідальності за 

дотримання положень Конституції України, законів України, наказів командирів 

(начальників), підтримання бойової готовності та виконання навчально-бойових 

завдань; 

вивчення норм міжнародного гуманітарного права. 

Інформаційна робота здійснювалася з метою цілеспрямованого впливу на 

свідомість військовослужбовців для підвищення рівня їх обізнаності у різних сферах 

суспільного життя та військової служби, формування необхідних переконань та 

прагнення до свідомого виконання вимог Конституції України, законів України, 
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статутів Збройних Сил України, наказів командирів (начальників). Основними 

завданнями інформаційної роботи були: 

формування в особового складу патріотизму, відповідальності та прагнення до 

набуття необхідних знань, умінь і навичок, підвищення рівня професійної 

майстерності, свідомого ставлення до оволодіння військовими спеціальностями; 

усвідомлення військовослужбовцями воєнної політики України, рішень 

керівництва держави, Міністерства оборони України, цілей та завдань, які стоять 

перед військами (силами), військовою частиною; 

роз'яснення місця і ролі Збройних Сил України в забезпеченні 

обороноздатності держави, особливостей і способів ведення сучасних бойових дій, 

специфіки виконання визначених військовій частині завдань за призначенням; 

задоволення інформаційних потреб особового складу, досягнення необхідного 

рівня його громадянської і моральної свідомості, обізнаності з правових та 

військово-технічних питань; 

доведення до особового складу воєнно-політичної обстановки у світі та 

суспільно-політичної обстановки в державі, оперативне роз'яснення воєнної 

політики України; 

організація та проведення заходів з нагоди державних та професійних свят, 

історичних та пам'ятних дат в історії українського народу; 

виховання у військовослужбовців патріотизму на національних та військових 

традиціях; 

формування у військовослужбовців відповідальності за рівень особистої 

військово-професійної підготовки та виконання завдань військової служби; 

захист особового складу від впливу негативної інформації, пов'язаної з 

необ'єктивним висвітленням процесів, які відбуваються у Збройних Силах України; 

розвиток системи морально-духовних цінностей та норм поведінки особового 

складу, підвищення його морально-психологічної готовності до сумлінного 

виконання завдань військової служби; 

формування правової обізнаності, правової культури та свідомої правомірної 

поведінки особового складу; 
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поширення серед особового складу військово-технічних та військово-

спеціальних знань, підвищення його військово-технічної культури, майстерного 

володіння озброєнням та військовою технікою. 

Основними напрямами суспільно-політичного інформування були: 

аналіз воєнно-політичної обстановки у світі; 

соціально-економічний розвиток у державі, регіоні дислокації військової 

частини; 

аналіз політичних процесів в Україні; 

питання національної безпеки України та шляхи її забезпечення, 

впровадження вимог Конституції України у соціальній, економічній, політичній і 

гуманітарній сферах; 

стан та розвиток Збройних Сил України, виконання навчально-бойових 

завдань військовою частиною; 

військове міжнародне співробітництво та миротворча діяльність Збройних 

Сил України; 

духовні традиції, культура, наука, освіта, релігія; 

значення, уроки та висновки із важливих подій в історії України та збройних 

сил. 

Змістом правового інформування було пропагування правових знань, 

доведення і роз'яснення законодавства України, нормативних актів Міністерства 

оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України. Його основними 

напрямками визначалися: 

вивчення права, правова самоосвіта; 

Збройні Сили України в політичній системі держави; 

військове законодавство України; 

законність і правопорядок, правопорушення і юридична відповідальність 

особового складу Збройних Сил України; 

конституційне право України; 

адміністративне і цивільне право України, особливості застосування у 

Збройних Силах України; 
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виконання військовослужбовцями вимог законодавства України, Указів 

Президента України, наказів і директив Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України. 

Основними напрямами військово-технічного інформування були: 

роль військової техніки і озброєння у забезпеченні обороноздатності держави; 

проблеми вивчення військової техніки і озброєння, їх зберігання та 

експлуатації; 

досвід застосування та використання озброєння і військової техніки у 

локальних конфліктах і регіональних війнах; 

запобігання аваріям і катастрофам військової техніки; 

розвиток матеріально-технічного забезпечення військ (сил); 

історія, сучасний стан і перспективи розвитку окремих видів військової 

техніки й озброєння; 

внесок української науки, конструкторської думки у розвиток сучасної 

військової техніки і озброєння. 

Бойове інформування проводилося під час бойових дій, бойового чергування, 

виконання завдань вартової служби, усіх видів навчань із залученням особового 

складу. Його зміст залежав від конкретних умов та особливостей виконання завдань. 

Джерело інформації: [619; 623; 624-625; 635-635; 717-719; 721; 723-724; 787; 

804-811] розділу ІІ 
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Додаток Г 

Місце інформаційного впливу на особовий склад у системі всебічного забезпечення збройних сил 

Рисунок Г.1 - Місце інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 

України в системі всебічного забезпечення Збройних Сил України (квітень 1992 - березень 2014 рр.) 
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Рисунок Г.2 - Місце інформаційного впливу в системі всебічного забезпечення збройних сил держав із західною 

моделлю (на прикладі збройних сил США) 

Джерело інформації: [75, с.3, 9-11; 76-86; 87, с.37-38; 88, с.9-16; 90-93; 94, с.541; 109-133] розділу ІІ 



Додаток Д 
466 

Функції 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992 - 2014 роках 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що функціями 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України в 1992 - 2014 роках були: 

функція управління, яка передбачала узгоджені дії командирів усіх рівнів і 

структур, на які покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, щодо 

планування та проведення заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення, 

їх мотивацію щодо якісного проведення цих заходів і контроль відповідності 

запланованим результатам, а також діяльність щодо нормативно-правового 

забезпечення інформаційної роботи; 

світоглядна (генетична) функція, що полягала у формуванні цілісного 

світогляду військовослужбовців і базових цінностей військової служби, створенні 

відповідних ідей та поглядів щодо збройного захисту Батьківщини; 

комунікативна функція, яка передбачала здійснення обміну інформацією між 

командирами та підлеглими задля формування взаємної довіри, згуртування 

військових колективів, а також здійснення інформаційного впливу на індивідуальну 

та колективну свідомість військовослужбовців; 

інформаційно-пропагандистська функція реалізовувалася у вигляді постійної 

діяльності командирів та їх заступників щодо своєчасного надання інформації, 

необхідної для виконання бойових завдань та повсякденної життєдіяльності 

підлеглих (бойової, суспільно-політичної, соціально-правової), а також щодо впливу 

на емоційно-вольову сферу військовослужбовців шляхом поширення ідей, 

цінностей, переконань та поглядів; 
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роз'яснювальна функція, що полягала у детальному поясненні 

військовослужбовцям у доступній формі внутрішньої і зовнішньої політики 

України, рішень керівництва держави та Збройних Сил, командування Військово-

Морських Сил, вимог військових статутів, наказів командирів (начальників), 

особливостей соціально-правового захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей; 

виховна функція, яка передбачала цілеспрямовану діяльність командирів, їх 

заступників щодо виховання військовослужбовців на національно-історичних і 

військових традиціях українського народу, формування та підтримання у особового 

складу морально-психологічного стану на рівні, що забезпечував виконання завдань, 

покладених на Військово-Морські Сили Збройних Сил України, правового 

виховання та підвищення рівня військової дисципліни; 

мобілізаційна (спонукальна) функція, що полягала у мотивації особового 

складу до виконання конкретних завдань (бойових, навчальних, спеціальних, 

службових тощо) та формування особистої відповідальності за якість їх виконання, 

збереженні стійкості і керованості підрозділів, спроможності військовослужбовців 

витримувати нервово-психологічні навантаження і реалізувалася у вигляді 

діяльності, що спонукала військовослужбовців до конкретних дій; 

захисна (контрпропагандистська) функція, яка передбачала здійснення 

діяльності, спрямованої на зниження або усунення наслідків негативного 

інформаційно-пропагандистського впливу противника на особовий склад, включала 

в себе упереджувальні та захисні дії; 

логіко-гносеологічна функція, що полягала у формуванні здатності 

критичного мислення у військовослужбовців, сприянні розумінню ними сутності, 

причинно-наслідкових і функціональних зв'язків між воєнно-політичними явищами 

і процесами, зменшенні наслідків негативного інформаційно-пропагандистського 

впливу противника; 

правовиховна функція, яка передбачала зосередження головних зусиль у 

правовому вихованні і правовій підготовці та військово-правовій пропаганді, 

поширенні сучасних ідей і знань про право, роз'ясненні чинного законодавства 
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України, доведенні інформації про вчинені правопорушення та умов, які сприяли їх 

здійсненню, пропаганді здорового способу життя; 

культурологічна (відновлююча) функція, що полягала у приведенні 

(поновленні) морально-психологічного стану особового складу до рівня, 

необхідного для подальшого успішного виконання завдань за призначенням шляхом 

зняття негативних і утвердження позитивних емоційних станів, відновлення 

духовних, моральних, психічних та фізичних сил, а також формування загальної, 

професійної та особистої культури військовослужбовців, їх долучення до 

культурних цінностей українського народу, формування військових традицій та 

ритуалів; 

функція задоволення релігійних потреб військовослужбовців, яка 

реалізовувалася шляхом надання їм можливості задовольняти свої релігійні потреби 

через діяльність священнослужителів у військових частинах (на кораблях). Вона 

сприяла відновленню морально-психологічного стану в умовах виконання 

навчально-бойових завдань; 

соціально-правова функція передбачала проведення інформаційно-

роз'яснювальної роботи серед військовослужбовців і членів їх сімей з питань пільг, 

прав та соціальних гарантій, механізмів та шляхів їх набуття й отримання; 

функція моніторингу полягала в оцінюванні суспільно-політичної обстановки 

в пунктах постійної дислокації та районах виконання завдань за призначенням; 

функція забезпечення передбачала укомплектування військових частин 

(підрозділів) технічними засобами пропаганди та забезпечення особового складу 

періодичними друкованими виданнями; 

методична функція полягала у здійсненні професійної підготовки фахівців з 

інформаційно-пропагандистського забезпечення, формуванні у командирів 

комунікативних компетентностей та навичок проведення інформування з 

підлеглими, а також підготовці та доведенні методичних матеріалів для проведення 

заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення; 

функція консолідації з місцевим населенням знаходила прояв у залученні 

військовослужбовців Військово-Морських Сил до спільних заходів військово-
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патріотичного спрямування та надання допомоги місцевому населенню, а також 

участь фахівців з інформаційно-пропагандистського забезпечення у військово-

патріотичному вихованні допризовної молоді; 

рекламна функція передбачала використання потенціалу інформаційно-

пропагандистського забезпечення в інтересах комплектування Військово-Морських 

Сил Збройних Сил України військовослужбовцями служби за контрактом; 

символоутворююча (геральдична) функція проявлялася у залученні фахівців 

структур, на які покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, до розроблення 

військово-морської символіки; 

історична функція здійснювалася шляхом залучення фахівців структур, на які 

покладалися завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських Силах Збройних Сил України, до написання історії Військово-

Морських Сил Збройних Сил України, збереження та примноження історії кораблів 

(військових частин); 

функція утвердження державної мови у військовому середовищі 

реалізовувалася шляхом проведення заходів інформаційно-пропагандистського 

забезпечення виключно державною мовою та популяризації української мови серед 

військовослужбовців. 

Враховуючи те, що імідж ВМС ЗС України формувався у тому числі й 

цілеспрямованим інформаційним впливом на свідомість військовослужбовців і 

членів їх сімей, а одним з результатів інформаційно-пропагандистського 

забезпечення було позитивне уявлення цивільного населення про 

військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України, вважаємо за 

доцільне виокремити іміджеутворюючу функцію ІПЗ у ВМС ЗС України. 

Широке використання військовослужбовцями мережі Інтернет, що 

зумовлювало необхідність формування медіаграмотності особового складу ВМС ЗС 

України, дає підстави вважати однією з функцій інформаційно-гігієнічну функцію. 

Джерело інформації: [48-49; 106; 162] розділу І 
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Додаток Е 

Відомості про організацію інформаційного впливу на особовий склад у Військово-Морському Флоті СРСР до 1992 р 

Рисунок Е.1 - Партійно-політична робота у збройних силах колишнього СРСР (до серпня 1991 р.) 
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Рисунок Е.2 - Комплекс заходів ідеологічної роботи у збройних силах колишнього СРСР (до вересня 1991 р.) 
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Рисунок Е.3 - Інформаційний вплив у збройних силах колишнього СРСР 

(вересень 1991-квітень 1992 р.) 
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Додаток Ж 

Моделі задоволення релігійних потреб (душпастирської опіки) військовослужбовців 

Найменування моделі Основні ознаки (характерні особливості) Держави, у збройних силах 
яких застосовується 

Американська Задоволення релігійних потреб військовослужбовців є 
специфічним інструментом загальнодержавної ідеології, 
гуманітарної та соціальної політики держави у війську, 
«державною релігією». Акцент робиться на посилення 
керованості і підвищення ефективності виконання бойових 
завдань із залученням релігійного чинника. Модель 
орієнтована на усі категорії особового складу усіх 
віросповідань. Капелан відповідає не лише за задоволення 
релігійних потреб, а й за моральний дух, підтримання 
військової дисципліни. З питань задоволення релігійних 
потреб капелан підпорядковується спільному військовому 
капеланському командуванню, а з питань підтриманні 
морального духу і дисципліни - безпосередньому командиру. 
Капелани мають військові звання, носять однострої 

США, Великобританія, 
Канада, Норвегія, Греція, 
Ізраїль, Республіка Корея, 
держави Балтії 

Європейська 
(німецька) 

Спрямовується виключно на задоволення релігійних потреб 
військовослужбовців священиками найбільш сповідуваної в 
державі чи декількох релігій. Капелани не є військовими, не 
мають військових звань, не застосовують зброю і не 
підпорядковуються військовому командуванню, а 
залишаються в підпорядкуванні свого релігійного 
керівництва, з яким держава чи збройні сили заключили 
договір про душпастирську опіку. 

ФРН, Франція, Італія, 
Австрія, Хорватія, 
Угорщина, Іспанія, 
Нідерланди, Грузія, 
Вірменія, Туреччина 



474 

продовження додатку Ж 

Ісламська Схожа за сутністю та спрямуванням на американську, однак 
побудована на моноконфесійній основі. Загалом вона 
характерна тим, що іслам є не лише релігією, а й частиною 
політики держави та образу життя населення. В ісламських 
державах військовий священик є кадровим військовим, 
нарівні з усіма приймає участь у бойових діях, є елементом 
ідеологічного впливу на військовослужбовців. 

Ісламські держави, зокрема 
Іран і Пакистан 

Світська душпастирська опіка військовослужбовців здійснюється 
священиками, не включеними в структуру збройних сил. Ці 
священики як правило запрошуються командирами за потреби 
за місцями дислокації військових частин. В окремих випадках 
на території військових частин або поблизу них можуть 
функціонувати культові споруди, в яких запрошені священики 
час від часу справляють обряди. Тобто фактично 
задоволенням релігійних потреб займається безпосередній 
командир, який визначає час та запрошує священика 
відповідного культу. Як правило, безпосереднім 
організатором задоволення релігійних потреб виступає 
заступник відповідного командира з виховної роботи. Модель 
характерна для Болгарії, Білорусі, а донедавна РФ і України, 
та орієнтована більше на особовий склад за призовом, з 
причин ще існуючої тенденції «оберігання» кадрового 
компоненту від впливів інших соціальних інститутів, крім 
держави Модель була орієнтована на збройні сили, що 
комплектувалися за призовом 

РФ (до середини 2000-х 
років), Республіка Білорусь 

Джерело інформації: [41, с.58, 63-66, 69, 71-72, 75-76, 79, 82-83, 86, 96-97; 134, с. 16-19] розділу ІІ 
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Додаток И 

Вплив чинників на розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Сил Збройних Сил України у 1992-2014 роках 

И.1. Спрямованість 

інформаційних і психологічних операцій Російської Федерації проти України 

в районах базування та дислокації Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України у 1992-2014 роках та їх вплив на предмет дослідження 

Період з 24 серпня 1991 р. по 05 квітня 1992 р. характеризувався намаганням 

союзного центру максимально зберегти свій вплив в колишніх республіках і 

дислокованих у них військових формуваннях (у тому числі в Криму та на 

Чорноморському флоті) шляхом дестабілізації суспільно-політичної обстановки 

проросійськими політичними силами та забезпечення домінування в 

інформаційному просторі з метою створення осередків напруги та недопущення 

переходу військових формувань під юрисдикцію новостворених незалежних держав. 

Восени 1991 р. в умовах позитивного ставлення особового складу ЧФ до 

проголошення Україною незалежності та можливого переходу флоту під її 

юрисдикцію колишнє союзне керівництво (а в подальшому керівництво РФ) 

розпочало діяльність щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки в районах 

дислокації ЧФ (в більшій мірі в Криму), інформаційний вплив на керівництво та 

особовий склад ЧФ з метою недопущення переходу флоту під юрисдикцію України, 

активну антиукраїнську пропаганду. На початку 1992 р. колишній союзний центр 

почав активно створювати навколо ЧФ інформаційний вакуум - одночасно з 

забороною діяльності на кораблях і військових частинах ЧФ українських ЗМІ 

здійснювалося широке сприяння діяльності російських медіа, які спрямовували 

свою діяльність на заохочення до складання присяги на вірність СНД. Фактично 

восени 1991 р. у районах майбутньої дислокації ВМС ЗС України почалося 

проведення інформаційних і психологічних операцій проти України, для чого 

майбутнім керівництвом РФ активно використовувалося базування ЧФ колишнього 
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СРСР. Це зокрема підтверджували фахівці структур ІПЗ ЗС України, констатуючи 

«що становлення незалежності України відбувалося в обстановці інформаційної 

боротьби з Росією». 

З початком створення ВМС України у період з 5 квітня 1992 р. і до кінця 1993 

р. керівництво РФ і командування ЧФ продовжували спроби підпорядкувати собі 

весь флот, не допустити створення на його базі ВМС України чи переходу 

військових частин (кораблів) до їх складу. Зусилля командування ЧФ РФ 

спрямовувалися на протидію складання особовим складом присяги на вірність 

народу України шляхом дезінформації, залякування й адміністративного тиску. 

Також з метою недопущення переходу військових частин ЧФ до складу ВМС 

України командування ЧФ нерідко вдавалося до проведення демонстраційних дій чи 

до прямого застосування військ. З метою дестабілізації суспільно-політичної 

обстановки в районах дислокації ВМС України, безпосереднього інформаційно-

психологічного впливу на особовий склад ЧФ і місцеве населення в Криму 

здійснювалася антиукраїнська діяльність російських політичних та громадських 

діячів. До цієї діяльності активно залучався особовий склад ЧФ. Також базування 

ЧФ використовувалося керівництвом РФ для ведення розвідувальної діяльності 

проти ВМС України, здійснення спеціальної пропаганди в Криму та організації 

провокацій щодо кримськотатарського населення з метою створення масових 

безпорядків. Крім того, здійснювалася цілеспрямована діяльність командування ЧФ 

щодо завдання Україні економічних збитків і зниження її військово-морського 

потенціалу в майбутньому. Активно змінювався національний склад флоту -

найбільш боєздатні кораблі і військові частини комплектувалися росіянами або 

вихідцями з Криму. Здійснювалася діяльність щодо підриву довіри до України та 

безпосередньо ВМС України. З 1993 р. з метою створення сприятливих для себе 

умов в питанні розподілу ЧФ Російська Федерація почала чинити на Україну 

економічний тиск через борги за поставки газу. Економічний тиск як складова 

інформаційних і психологічних операцій РФ посилював економічну кризу в Україні, 

перетворившись на вагомий чинник впливу на настрої особового складу ВМС 

України. 
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Система ІПЗ, яка створювалася одночасно з ВМС України, виявилася не 

готовою до функціонування в умовах складної суспільно-політичної обстановки. 

Через відсутність у складі ВМС України власних ЗМІ керівництво ЗС України для 

зменшення ефекту інформаційного вакууму у квітні - травні 1992 р. було вимушене 

організовувати в Криму роботу кореспондентського пункту газети «Народна армія» 

та здійснювати розповсюдження на півострові значних за обсягом спеціальних 

випусків військових ЗМІ інших видів ЗС України. Після створення у ВМС України 

власних ЗМІ вони стали головним інструментом протидії негативному 

інформаційно-психологічному впливу РФ на особовий склад і населення в районах 

дислокації. Дослідження публікацій газети «Флот України» за 1992-1993 рр. дає 

підстави стверджувати, що частина з них була спрямована на приховане 

формування військовими ЗМІ українських ВМС образу ворога з РФ і командування 

ЧФ. Цьому також сприяло використання в ІПЗ національного наративу історичної 

пам'яті, що було особливістю того періоду, та проведення заходів ІПЗ українською 

мовою. В умовах напруженої суспільно-політичної обстановки надзвичайного 

значення набувало її оцінювання з метою своєчасного реагування на інформаційні 

загрози. У період 1992-1993 рр. це завдання виконував прес-центр ВМС України. 

У період 1994-1997 рр. інформаційні та психологічні операції РФ 

спрямовувалися на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в районах 

дислокації ВМС України та підтримку проросійських сил з метою зміни статусу АР 

Крим і посилення домінування в інформаційному просторі районів дислокації ВМС 

України; затягування процесу розподілу ЧФ; недопущення переходу 

військовослужбовців ЧФ до складу ВМС України та зниження їх майбутнього 

потенціалу; підрив міжнародного авторитету України як морської держави. Ці 

операції проводилися шляхом здійснення агітаційної роботи і пропаганди серед 

військовослужбовців ЧФ, членів їх сімей та населення в районах дислокації 

військових частин ВМС України, підтримки діяльності проросійських політичних 

сил (в тому числі організації мітингів з блокуванням адміністративних будівель 

органів державної влади) та проведення демонстраційних дій силами флоту; 

економічного тиску на Україну і погіршення економічної ситуації в районах 
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дислокації ВМС України. У 1995 р. між ЧФ і ВМС України почали загострюватися 

ціннісні й ідеологічні протиріччя, які яскраво проявилися напередодні святкування 

50-ї річниці Перемоги в Севастополі. Також у ході проведення в Криму навчань 

«Sea Breeze-1997» РФ вперше було апробовано технологію перешкоджання 

проведенню міжнародних навчань за участю ВМС України. Окремим напрямом 

стала активна протидія діяльності українських медіа та військових ЗМІ ВМС 

України. Крім того, кримською владою не виключалася реалізація сценарію щодо 

захоплення Криму і Севастополя силами ЧФ і парамілітарних козачих організацій, 

та можливість створення власних збройних сил. 

У зазначених умовах ІПЗ ВМС України було єдиним засобом протидії 

інформаційним і психологічним операціям у районах дислокації ВМС України, адже 

саме завдяки заходам ІПЗ здійснювалося формування національно-патріотичної та 

правової свідомості особового складу ВМС України, виховання 

військовослужбовців на національно-історичних і військових традиціях 

українського народу, вивчення ними ідеологічних засад української державності та 

суспільно-політичної обстановки в Україні. Також в умовах російсько-українського 

політичного протистояння заходи ІПЗ виступали інструментом прихованого 

формування образу ворога у свідомості особового складу ВМС України. В 1994¬ 

1998 рр. основою ІПЗ у ВМС України був національний наратив історичної пам'яті. 

У період 1998-2004 рр. на фоні потепління російсько-українських відносин 

РФ розпочала процес повернення України у сферу своїх геополітичних інтересів. 

Опираючись на погляди вітчизняних фахівців, цей процес можна охарактеризувати 

як інформаційно-психологічну експансію (діяльністю з досягнення національних 

інтересів методом безконфліктного проникнення у сферу соціальних і духовних 

відносин суспільства з метою поступової, плавної, непомітної зміни системи 

соціальних відносин; витіснення положень національної ідеології та національних 

цінностей і заміщення їхніми власними цінностями й ідеологічними установками; 

збільшення ступеня свого впливу і присутності, нарощування присутності власних 

ЗМІ в інформаційному просторі об'єкта проникнення). Складовими цієї експансії 

були посилення домінування російських і російськомовних ЗМІ в інформаційному 
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полі України та районів дислокації ВМС України; вплив на історичну політику в 

Україні; відновлення співробітництва у військово-морській сфері; підтримка 

проросійських політичних сил в районах дислокації ВМС України. Щодо ІПЗ у 

ВМС України вказані дії знайшли прояв в активізації використання російсько-

радянського наративу історичної пам'яті, скороченні до мінімуму тематики з 

висвітлення ідеологічних засад української державності. 

Разом з тим, у цей період з боку РФ продовжував чинитися економічний тиск 

на Україну з метою встановлення контролю над її газотранспортною системою та 

недопущення енергетичної незалежності України. Також упродовж 20 вересня - 23 

жовтня 2003 р. Російська Федерація та Україна опинилися на межі збройного 

конфлікту внаслідок спроби російської сторони порушити державний кордон з 

Україною у Керченській протоці шляхом незаконного спорудження дамби від 

узбережжя Краснодарського краю до острова Тузла. Вказані дії супроводжувалися 

проведенням інформаційних і психологічних операцій (зокрема здійсненням 

інформаційно-психологічного впливу на населення України, дестабілізацією 

суспільно-політичної обстановки в районах дислокації ВМС України, проведенням 

демонстраційних дій військ). У відповідь на дії РФ українською стороною було 

приведено у вищі ступені бойової готовності військові частини військ берегової 

оборони ВМС ЗС України, проведено демонстраційні дії на морі силами ескадри 

різнорідних сил. Інформаційну підтримку дій українських військ здійснювали 

представники ТРК «Бриз» і газети «Народна армія». 

Інформаційні та психологічні операції РФ у той час виявилися недостатньо 

ефективними, не здійснили відчутного впливу на місцеве населення та 

військовослужбовців ВМС ЗС України (зокрема блокування військових частин ВМС 

ЗС України місцевим населенням не здійснювалося, а особовий склад не опирався 

виконанню наказів щодо підготовки кораблів (військових частин) до застосування і 

був готовий виконувати завдання за призначенням). Як зазначає у своїх спогадах О. 

Нікіфоров, який у той час проходив службу в м. Керч, місцеве населення доволі 

байдуже відреагувало на події навколо о. Тузла. Також дисертант як безпосередній 

учасник тих подій не відзначає відчутного інформаційного впливу з боку РФ на 
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особовий склад задіяних у протистоянні військових частин ВМС ЗС України. Цей 

вплив був доволі опосередкованим і здійснювався виключно через засоби масової 

інформації. Більше того, як згадує С. Соколюк, у різних регіонах України (у тому 

числі на Донбасі, в Криму і Севастополі) пройшли мітинги населення з засудженням 

дій РФ та на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Разом з 

тим очевидним є факт того, що інформаційні та психологічні операції РФ були 

складовими частинами геостратегічної операції Російської Федерації з оволодіння 

акваторією Чорного й Азовського морів і захоплення частини України, та 

характеризувалися поєднанням політичних, військових, інформаційних і 

психологічних заходів. На думку свідка тих подій М. Мамчака, з огляду на 

негативний досвід проведених восени 2003 р. інформаційних і психологічних 

операцій (відсутність підтримки дій РФ місцевим населенням, стійка позиція 

виконавчої влади, проукраїнська позиція Меджлісу кримськотатарського народу, 

готовність ВМС ЗС України дати відсіч агресії та неспроможність ЧФ РФ 

нейтралізувати їх власними силами), РФ у районах дислокації ВМС ЗС України в 

подальшому мала зосередити свої зусилля на посиленні інформаційно-

психологічного впливу на місцеве населення з активним залученням до цієї 

діяльності релігійних організацій; створенні умов для поступової заміни керівництва 

АР Крим і ВМС ЗС України на більш лояльне до РФ; нарощенні чисельності 

парамілітарних козачих організацій як ресурсу для посилення ЧФ РФ; формуванні 

локального образу ворога з кримських татар. 

Зазначаємо, що характер діяльності РФ у період 2005-2009 рр. повністю 

підтвердив ці припущення. Помаранчева революція, проголошення Україною курсу 

на вступ до НАТО, порушення питань щодо умов оренди баз Чорноморського флоту 

РФ у Криму, намагання України встановити контроль за діяльністю та 

переміщенням кораблів і частин ЧФ у зв'язку із його застосуванням під час 

збройного конфлікту з Грузією у серпні 2008 р., вимога України щодо дотримання 

екологічних стандартів з боку ЧФ у місцях базування, стали причинами посилення 

інформаційно-психологічного впливу з боку РФ на населення та українських 

військовослужбовців у районах дислокації ВМС ЗС України. На фоні зближення 
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України з НАТО та погіршення українсько-російських відносин, діяльність РФ 

спрямовувалася на зміцнення свого домінування в інформаційному полі України та 

безпосередньо Кримського півострова для закріплення в українському 

інформаційному просторі вигідних наративів, що мали підготувати цільові аудиторії 

до подальшої збройної агресії, або ж стимулювати перехід певної частини населення 

на свій бік під час активної фази протиборства. Повністю інтегрованою в загальну 

стратегію ліквідації української державності у той час була російська культурна 

політика щодо України, яка в районах дислокації ВМС ЗС України носила ознаки 

культурної експансії та культурної агресії (одним з наслідків культурної експансії 

стала масова участь військовослужбовців, озброєння та військової техніки ВМС ЗС 

України в зйомках російських кінофільмів у Криму). Одним з напрямів діяльності 

РФ стало поширення ідей «русского мира». Також у районах дислокації ВМС ЗС 

України продовжувала здійснюватися дестабілізація суспільно-політичної 

обстановки, внаслідок чого зокрема було зірвано міжнародні навчання «Сі Бриз -

2006», що в подальшому змусило Україну відмовитися від проведення цих навчань 

у Криму. Усвідомивши відсутність активної масової підтримки сепаратистських 

ідей після подій навколо о. Тузла у 2003 р., Кремль зробив ставку на кримський 

криміналітет, який за підтримки проросійських політичних сил посилив свої позиції 

у владних структурах автономії. Період 2005 - початку 2010 р. вітчизняні науковці 

відзначають як час другого походу кримського криміналітету у владу. З 2006 р. 

більш виразними стали зв'язки між кримськими і донецькими бізнесовими і 

кримінальними групами (зокрема між кримським криміналітетом і Партією 

регіонів). Тоді ж, у 2008 р., у кримську політику потрапив колишній випускник 

Сімферопольського вищого політичного військово-будівельного училища, час 

учасник організованих злочинних угруповань С. Аксьонов, відомий в 

кримінальному світі як «Гоблін». У період 2004 - 2009 рр. в інформаційному полі 

Російської Федерації відбувалося активне формування образу ворога з України. На 

доповнення до вказаного РФ посилила економічний тиск на Україну, зокрема 

неодноразово - із 1 по 4 січня 2006 р., з 1 січня 2009 р. РФ призупинила, а із 6 січня 

2009 р. РФ повністю зупинила поставки Україні природного газу. За результатами 



482 
«газових війн» 2009 р. Росія сформувала потужний інструмент тиску на Україну в 

енергетичній сфері, створила можливості для фінансового знекровлення її 

економіки та підґрунтя для військово-політичних поступок. 

Керівництво держави та ВМС ЗС України намагалося обмежити російську 

інформаційно-психологічну експансію на ВМС. Зокрема в цей час було здійснено 

спробу «відірвати» святкування Дня флоту України від російського Дня ВМФ; 

відбулося пожвавлення історичної політики в Україні та активне використання 

національного наративу історичної пам'яті, що набуло характеру масштабної 

державної кампанії. Саме в цей час в ІПЗ у ВМС ЗС України активізувалося 

висвітлення подій Української революції 1917-1921 рр. та історичної ролі І. Мазепи, 

С. Петлюри та С. Бандери в розбудові української державності. В умовах 

домінування в усіх сферах життя районів дислокації ВМС ЗС України російської 

мови, активними спекуляціями мовним питанням проросійськими політичними 

силами та їх представниками в органах місцевої влади, ІПЗ у ВМС ЗС України 

залишалося інструментом утвердження та забезпечення функціонування української 

мови у військовому середовищі районів дислокації ВМС. У зазначений період 

характерним було збільшення додаткових інформаційних заходів задля утвердження 

української мови. Також було збережено орієнтацію значної частини військових 

ЗМІ на забезпечення інформаційних потреб особового складу ВМС. В умовах 

переважаючого впливу в районах дислокації ВМС ЗС України підконтрольної РФ 

Української Православної церкви період 2004-2009 рр. відзначався активним 

залученням для задоволення релігійних потреб особового складу ВМС ЗС України 

представників релігійних організацій проукраїнського спрямування - УПЦ КП та 

УГКЦ. 

Період 2010-2012 рр. характеризувався наявністю загроз національній безпеці 

України (загострення відносин з РФ навколо базування Чорноморського Флоту в 

Криму та делімітації кордонів в Азово-Чорноморському басейні, напруженість у 

відносинах з Румунією щодо лінії кордону по річці Дунай, проведення 

інформаційних операцій; закріпленням позаблокового статусу України та поворотом 

у бік Росії у зовнішній політиці та в інформаційному полі після обрання 
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Президентом України В. Януковича; посиленням РФ розвідувальної діяльності 

проти України в Криму. На фоні зниження політичної напруженості у відносинах 

двох держав, РФ відійшла від стратегії прямого інформаційного тиску в 

українському інформаційному просторі та зменшила конфронтаційну риторику 

стосовно України, що, на думку вітчизняних фахівців, стало застосуванням більш 

гнучкої та небезпечної стратегії «смислової війни». Очевидними стали усвідомлення 

Росією минулих помилок та ефективність проведених інформаційних і 

психологічних операцій проти України в попередній період. Зокрема свою роль 

відіграв економічний тиск, який дозволив РФ вирішити питання продовження 

перебування ЧФ в Криму та можливість нарощення їх чисельності в обмін на 

умовний перегляд угод про ціну постачання газу в Україну. На фоні політичних 

поступок України в обмін на економічні вигоди, в інформаційному полі України 

(особливо районів дислокації ВМС ЗС України) здійснювався потужний російський 

інформаційно-психологічний та ідеологічний вплив із залученням представників РФ 

найвищого рівня. Очевидним наслідком такої діяльності стало формування у 

жителів Криму думки про відсутність загроз Україні з боку Росії (64,1% жителів 

Криму (у Севастополі цей показник сягнув 90,3%) були впевнені, що угода про 

подовження перебування в Севастополі Чорноморського флоту Росії зміцнила 

безпеку півострова, при цьому більше половини жителів (51%) були переконані в 

існуванні загрози з боку НАТО. Безпосередній смисловий вплив на особовий склад 

ВМС ЗС України здійснювало відновлення двосторонніх навчань з ЧФ РФ 

«Фарватер миру», спільне відзначення знаменних дат і проведення спільних парадів 

військ на території Криму, Миколаївської та Одеської областей, поновлення 

спільного святкування Дня флоту України та Дня Військово-Морського Флоту 

Російської Федерації. Також на предмет дослідження в той час впливали зміни в 

історичній політиці держави (поступове повернення до радянсько-ностальгічного 

наративу історичної пам'яті, зосередження уваги в ІПЗ на спільних з Росією подій 

історії). Така діяльність проводилася з метою поступового розмивання в свідомості 

військовослужбовців ВМС ЗС України образу РФ та ЧФ як ворогів, що певним 

чином був сформований в попередні періоди розвитку ІПЗ у ВМС ЗС України. 
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Разом з тим формування з українців ворогів в самій РФ не призупинялося, а 

прийняло більш приховану форму. Крім того, відбувалося обмеження доступу 

українських військових ЗМІ до інформаційного поля регіонів дислокації ВМС ЗС 

України (зокрема телерадіокомпанії «Бриз» було відмовлено у продовженні ліцензії 

на право мовлення у Севастополі на частоті БМ. 

З 2013 р. і до лютого 2014 р. тривала фаза безпосередньої підготовки РФ до 

агресії проти України, провідна роль в якій відводилася інформаційним і 

психологічним операціям. Райони дислокації ВМС ЗС України через максимальну їх 

включеність у російський інформаційний простір та позитивні результати 

проведених в попередні роки інформаційних і психологічних операцій (збереження 

військової присутності та можливості приховано нарощувати чисельність військ; 

забезпечення підтримки дій військ місцевим населенням, частиною політичних сил, 

парамілітарними організаціями та кримінальними структурами; дестабілізацію 

суспільно-політичної обстановки; домінування в інформаційному полі; стирання 

образу російських військ як ворога в свідомості українських військовослужбовців; 

створення економічного підґрунтя для зниження морально-психологічного стану 

українських військ) виявилися найменш захищеними від російського інформаційно-

психологічного впливу, що сприяло здійсненню збройної агресії РФ проти України. 

Враховуючи те, що близько половини населення Криму були переконані в 

необхідності приєднання півострова до Росії, а три чверті етнічних росіян і 

українців в Криму відносили себе до російської культурної традиції, значна частина 

населення Криму стала тією цільовою аудиторією російського інформаційного 

впливу, яка активними діями чи пасивним відношенням сприяла поширенню ідеї 

приєднання Криму до РФ. Важливим також було те, що на початок 2014 р. ключову 

роль у політичній ситуації в Криму відігравали представлені у владі півострова 

представники донецько-макіївських організованих злочинних угруповань. 

Період 2013 - початку 2014 рр. відзначався подальшим зближенням з 

Російською Федерацією; призупиненням процесу підписання Україною Угоди про 

асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 р., що призвело до затяжної політичної 

кризи та початку Революції гідності; економічним тиском РФ на Україну з метою 
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недопущення підписання угоди з ЄС; повним домінуванням російського та 

російськомовного інформаційного продукту в українському інформаційному полі та 

районах дислокації ВМС ЗС України; посиленням розвідувальної діяльності РФ в 

Криму; прихованим використанням РФ під час підготовки агресії існуючих в той 

час українсько-румунських протиріч; продовженням формування серед населення 

РФ образу українців як ворогів. В Україні аналогічні процеси як адекватна відповідь 

на вороже ставлення сусідньої держави, не відбувалися. А задеклароване в 2012 р. у 

Воєнній доктрині твердження про те, що збройна агресія проти України в 

середньостроковій перспективі є малоймовірною, сприяло ідеологічному 

розгубленню та створювало почуття безпечності у населення держави та особового 

складу Збройних Сил. Також ідеологічно дезорієнтуючими були дії української 

влади щодо призупинення підписання Угоди про асоціацію з ЄС, підготовка до 

якого тривала з 2008 р. В більшій мірі це стосувалося ВМС ЗС України, які після 

тривалого періоду конфронтації розвивали співробітництво з ЧФ РФ, проводили 

спільні навчання, святкування визначних дат, проводили спільні паради, виділяли 

особовий склад для зйомки спільних кіно проектів. Проведення спільних заходів 

сприяло нівелюванню образу ворога в свідомості українських військовослужбовців. 

Крім того, вплив чинної тоді української влади на ЗМІ, внаслідок чого керівництво 

центральних телеканалів стало представляти владу в позитивному світлі, 

відобразився також на спрямованості публікацій газети «Флот України». Це зокрема 

проявлялося у висвітленні в позитивному світлі дій керівництва держави щодо 

призупинення євроатлантичної інтеграції України, на переважному висвітленні 

участі Донбасу у військово-шефській роботі з ВМС. 

20 лютого 2014 р. почалася окупація Кримського півострова збройними 

силами Російської Федерації. Ідеологічним (смисловим) приводом для 

санкціонованого державним керівництвом РФ введення військ на територію Криму 

слугувала надумана необхідність захисту російськомовного населення на півострові. 

Стосовно ВМС ЗС України дії РФ характеризувалися проведенням 

інформаційних і психологічних операцій з одночасним застосуванням військ. При 

цьому інформаційні та психологічні операції носили основний, а застосування 
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військ - допоміжний характер, адже головним завданням військ було захоплення 

органів влади та об'єктів інформаційної інфраструктури в інтересах проведення 

інформаційних і психологічних операцій (зокрема з метою ухвалення керівництвом 

АР Крим вигідних РФ політичних рішень та застосування ефекту інформаційного 

вакууму). Створення інформаційного вакууму стало вирішальною умовою 

здійснення інформаційно-психологічного впливу на особовий склад ВМС ЗС 

України. Об'єктами негативного інформаційно-психологічного впливу стали 

військовослужбовці, члени їхніх сімей, а також місцеве населення в районах 

дислокації (пунктах базування). Інформаційно-психологічний вплив в першу чергу 

здійснювався щодо осіб, які приймали рішення - командування військових частин 

та офіцерський склад. Одним з аспектів безпосереднього інформаційно-

психологічного впливу на командирів військових частин військ берегової оборони і 

морської піхоти ВМС ЗС України стало акцентування уваги на підготовці їхніх 

частин до розгону Майдану в лютому 2014 р. Також здійснювалося захоплення 

командирів військових частин силами парамілітарних організацій чи 

військовослужбовців збройних сил РФ. У різний спосіб у полон були захоплені 

тодішні командувач ВМС ЗС України контр-адмірал С. Гайдук, заступник 

командувача ВМС ЗС України з берегової оборони - начальник військ берегової 

оборони генерал-майор І. Воронченко, командир 1 окремого батальйону морської 

піхоти підполковник Є. Делятицький та його заступник по роботі з особовим 

складом майор Р. Ломтєв. Безпосередній інформаційно-психологічний вплив на 

осіб, які приймали рішення, призвів до пасивності чи зрадництва певної частини 

командування ВМС ЗС України та командирів деяких кораблів і військових частин, 

їх можливій скритій діяльності з метою порушення управління військами, а в 

подальшому переходу на бік противника. Крім того, це підірвало довіру 

військовослужбовців до своїх командирів. Перехід на службу агресору 

командування кораблів і військових частин розколов особовий склад на «своїх» і 

«чужих», що в свою чергу ускладнювало проведення заходів ІПЗ з особовим 

складом. Певним чином на морально-психологічний стан військовослужбовців 

ВМС ЗС України впливала несформованість образу ворога в їхній свідомості у 
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попередні роки. Ще одним напрямком інформаційно-психологічного впливу на 

українських військовослужбовців та їх командирів було зацікавлення їх високим 

грошовим забезпеченням. Справила свій вплив і незабезпеченість 

військовослужбовців житлом. Також вплив здійснювався через членів сімей 

військовослужбовців, особливо тих, які народилися та проживали в Криму. Ця 

підривна технологія спрацювала якнайкраще й дала змогу окупантам не тільки 

паралізувати волю багатьох військовослужбовців до опору, а й змусити їх перейти до 

себе на службу. Важливим аспектом інформаційно-психологічного впливу на 

військовослужбовців ВМС ЗС України було формування в них думки про 

неспроможність вищого державного та військового керівництва України приймати 

рішення, а також створення штучного уявлення про законність переходу на сторону 

РФ та практичну реалізацію такого переходу. Усі перелічені вище заходи 

інформаційно-психологічного впливу доповнювалися погрозами застосування сили, 

а після проведення так званого референдуму - захопленням військових частин і 

кораблів ВМС ЗС України. Негативний інформаційно-психологічний вплив на 

особовий склад ВМС ЗС України з боку РФ призвів до значного зниження морально-

психологічного стану військовослужбовців, їх дезорієнтації та переходу значної 

частини до збройних сил РФ. Про це зокрема свідчать результати оцінювання 

морально-психологічного стану особового складу підрозділу, в якому дисертант у 

той час проходив службу. 

Ефективності інформаційних і психологічних операцій РФ в районах 

дислокації ВМС ЗС України, зокрема створенню уявлення про легітимність окупації 

Кримського півострова, сприяло значне переважання представників проросійських 

політичних сил та кримського криміналітету в органах законодавчої та виконавчої 

влади півострова. У березні 2014 р. проросійські політичні сили обіймали 82 зі 100 

місць у Верховній Раді АР Крим, а депутати від Блоку «За Януковича», такі як С. 

Аксьонов і О. Мельник, раніше були членами злочинного угруповання «Сейлем». 

Саме С. Аксьонов відіграв ключову роль у створенні видимості легальності 

переходу Криму до складу РФ. 
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З метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в пунктах постійної 

дислокації військових частин ВМС ЗС України російською стороною було 

застосовано підривні соціальні технології, які проявлялися у плануванні та 

організації акцій протесту проти чинної влади з залученням місцевого населення, 

парамілітарних формувань та злочинних угруповань, які здійснювали пікетування, 

блокування та захоплення військових частин. В умовах інформаційного вакууму це 

створювало у військовослужбовців ВМС ЗС України ілюзію підтримки дій 

російських військ значною частиною місцевого населення. Фактично відбулося 

соціально-психологічне роз'єднання населення півострова через різне ставлення до 

подій і ослаблення соціально-психологічних зв'язків військовослужбовців з 

соціальними групами, що визначали суспільну думку і настрої в державі в цілому і в 

регіоні зокрема. Мала місце відсутність розуміння продовження опору військ з боку 

місцевої влади, що вже де-факто співпрацювала з окупантами, та частини місцевого 

населення. 

Джерело інформації: [7, с.241-242, 354-355, 380-381, 476, 496-497, 516; 55; 

334, с.387-388; 400, с.108, 156, 192, 194, 208, 301-302, 308, 316-325, 347; 460; 468¬ 

615; 693] розділу ІІ 
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И.2. Суспільно-політична обстановка в районах базування 

та дислокації Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

у 1992-2014 роках 

У 1992-2014 рр. ВМС ЗС України дислокувалися на території Автономної 

Республіки Крим, Миколаївської та Одеської областей. Регіон мав надзвичайно 

важливе значення для України, оскільки тут були зосереджені основні морські 

порти та суднобудівні заводи держави. Особливо вигідне географічне положення на 

Чорному морі займав Кримський півострів, що створювало сприятливі умови для 

розміщення розвиненої морської і військово-морської інфраструктури. Регіон 

вважався зоною цивілізаційного розлому та історичною ареною протиборства 

християнства й ісламу, в якій періодично виникали міжетнічні та міжнаціональні 

конфлікти. Характерним для регіону було періодичне загострення боротьби між 

світовими державами. В досліджуваний період обстановка в регіоні 

характеризувалася послабленням воєнного потенціалу Росії та зростаючим 

домінуванням НАТО. Розташування південних регіонів України в зоні 

цивілізаційного розлому й загострення в досліджуваний період боротьби за розподіл 

природних ресурсів у Чорному морі спричинило знаходження ВМС ЗС України в 

осередку зіткнення глобальних геополітичних інтересів РФ та держав-членів НАТО. 

Підвищена нестабільність цих регіонів, на думку вітчизняних фахівців, була 

об'єктивно зумовлена цілеспрямованим негативним зовнішнім впливом на 

суспільно-політичну обстановку. Найбільш відчутним був російський вплив, чому 

впродовж усіх років незалежності України сприяла максимальна включеність АР 

Крим та Одеської області в російський інформаційний та культурний простір. В 

деяких районах Одеської області здійснювався значний інформаційно-культурний та 

релігійний вплив з боку Румунії. Туреччина виступала захисником інтересів гагаузів 

та кримських татар. 

Ще однією історичною особливістю регіону й тенденцією його суспільно -

політичного існування стало намагання створення у складі України автономних 

утворень як інструменту зовнішнього впливу. Зокрема автономний статус Криму 
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був інструментом збереження впливу Росії в регіоні та тиску на Україну. 

Суперечливість існування у складі унітарної держави автономного утворення, 

створеного за територіальним, а не національним принципом, дала змогу місцевим 

проросійським силам в досліджуваний період неодноразово здійснювати спроби 

відокремлення Криму від України. Також проросійськими силами здійснювалися 

спроби реалізації проектів автономних та квазідержавних утворень в Одеській 

області - від Бесарабської автономії та відновлення Ізмаїльської області на початку 

90-х років, до Південно-Східної Української Автономної Республіки (ПіСУАР) в 

2004 р. і «Новоросії» в 2014 р. 

Суспільно-політична обстановка в сусідніх державах характеризувалася 

наявністю загроз для України. Зокрема політика РФ щодо України попри офіційне 

визнання відсутності взаємних територіальних претензій супроводжувалася 

постійною присутністю кримської проблеми в офіційній риториці керівництва РФ і 

російських політиків, підтриманням в Криму діяльності партій і рухів 

антиукраїнського спрямування. На особливу увагу заслуговував стан справ щодо 

спільного використання акваторії Азовського моря. Незважаючи на чисельні 

публічні заяви про необхідність спрощення прикордонних і митних процедур, РФ 

суттєво скорегувала свою прикордонну політику стосовно України на більш 

жорстку: створена мережа прикордонних застав на узбережжі, посилено контроль за 

переміщенням українських суден. В досліджуваний період РФ зосередила свою 

увагу на деструктивній антиукраїнській діяльності на теренах Криму та Одеській 

області, фактично встановивши в районах дислокації ВМС ЗС України своє непряме 

зовнішнє управління політичними, соціальними, інформаційними, культурними та 

духовними процесами. В більшій мірі це стосувалося АР Крим, де суспільно-

політична обстановка повністю формувалася під впливом РФ. Як наголошує Г. 

Перепелиця, «у 2014 році російська збройна агресія почалася з території Криму не 

випадково, адже окупанти були впевнені в цілковитій підтримці агресії місцевим 

населенням». Внаслідок впливу СПО змінювалися настрої населення, їх відношення 

до суспільно-політичних процесів в державі (в тому числі формувалося ставлення до 

захисту держави у разі збройної агресії та до дій військ в регіонах їх дислокації): в 
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2014 р. зі зброєю в руках захищати Україну були готові лише 34% населення 

південних та 29% населення східних регіонів (серед мешканців Донбасу цей 

показник склав близько 10%). При цьому в інформаційному просторі РФ 

відбувалося (а починаючи з 2004 р. значно активізувалося) формування образу 

ворога з українців. У 2008 р. 52,6% росіян вороже ставилися до України, а 2 1 % 

прямо визначали Україну як ворога РФ. В той час до РФ вороже ставилися лише 

8,9% українців. Навесні 2014 р. 58% росіян вважали, що Росія мала право 

«приєднувати» території колишніх республік СРСР, 75% росіян підтримали агресію 

проти України, 79% вважали анексію Криму задоволенням РФ своїх інтересів на 

пострадянському просторі. Одним з важливих чинників зовнішнього впливу на СПО 

в південних регіонах України фахівці вважають Російську Православну Церкву 

(РПЦ), яка в РФ фактично стала «державною церквою» та відігравала важливу роль 

у зовнішній політиці Росії. 

Політика Румунії щодо України характеризувалася спробами румунської 

сторони переглянути існуючі станом на 1992 р. кордони між державами, що 

призводило до періодичного загострення двосторонніх відносин. Зокрема впродовж 

1993-1996 рр. Румунія в односторонньому порядку денонсувала радянсько-

румунські договори про державний кордон, що загострило протиріччя навколо о. 

Зміїний. Впродовж 2005-2008 рр. українсько-румунські відносини загострилися 

через не визначені межі континентального шельфу. Загрозу також становив 

інформаційно-культурний та релігійний вплив з боку Румунії на румунське та 

молдавське населення в окремих районах Одеської обл., що могло створити 

передумови для подальших територіальних претензій. Також Україна доволі 

тривалий час позиціонувалася як недружня держава в інформаційному просторі 

Румунії. 

У політичному житті районів дислокації ВМС ЗС України домінували 

проросійські політичні партії та громадські організації. Так, на парламентських 

виборах 1994 р. найбільшу підтримку населення отримали Комуністична партія 

України та Соціалістична партія України. В ході президентських виборів 2010 р. в 

південних та східних областях України найбільшу кількість голосів отримав В. 
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Янукович, а за результатами парламентських виборів 2012 р. найбільшу підтримку 

здобула Партія регіонів. 

Найбільш виразною була політична ситуація в АР Крим, особливостями якої 

були наявність політичних партій і громадських організацій, які відображали 

інтереси основних національностей (росіян, українців, кримських татар); активний 

російський вплив на політичне життя півострова, що зумовило переважання 

проросійських політичних сил в органах влади автономії; спроби використання 

загального волевиявлення населення (референдумів) як інструменту легітимізації 

російського статусу Криму. Прикметним для Криму було також збереження в 

місцевій владі більш потужного в порівнянні з іншими регіонами України впливу 

комуністів і лобістів російських інтересів. Характерним було й те, що в 1992-2014 

рр. влада в Криму концентрувалася в руках відносно невеликої групи людей, які, 

переміщуючись по владній горизонталі та вертикалі, мали можливість впродовж 

тривалого часу знаходитися в органах місцевого самоврядування. Більшість з них 

підтримували інтереси РФ чи прямо співпрацювали з нею, що в подальшому 

сприяло окупації півострова. З 2002 р. паралельно з втратою позицій серед виборців 

домінуючою раніше Комуністичною партією посилювала свої позиції Партія 

регіонів, що не змінило спрямованість діяльності проросійських політичних сил. 

Наприклад, постійно вживане комуністами питання статусу російської мови як 

другої державної домінувало й у перевиборчих програмах Партії регіонів та її 

кандидатів. З обранням у 2010 р. Президентом України В. Януковича представники 

Партії регіонів отримали більшість місць в кримському парламенті - 80 зі 100, а всі 

ключові посади почали поступово займати вихідці з Донецької області, яких в 

Криму називали «македонами». 

Проукраїнські політичні сили в Криму були доволі нечисленними та 

орієнтувалися на підтримку передусім етнічних українців і кримських татар. 

Загалом їх підтримували від 5 до 10% виборців. Зокрема за результатами виборів до 

кримського парламенту в 2010 р. проукраїнські сили отримали всього 5 місць зі 100. 

Тому проукраїнські партії не мали змоги реально впливати на політичні процеси в 

регіоні. 
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Головною метою діяльності кримськотатарських політичних сил було 

створення умов для вільного розвитку кримських татар на основі права на 

самовизначення на своїй території, тобто відновлення в Криму їхньої державності у 

вигляді національно-культурної автономії. Основною політичною силою кримських 

татар на півострові був Меджліс кримськотатарського народу. Його лідери, попри 

декларування відновлення своїх прав виключно демократичними та 

ненасильницькими методами шляхом діалогу з владними структурами, не 

виключали можливості переходу в опозицію до чинної української влади, виступів 

проти політики держави, якщо вона завдаватиме шкоди інтересам кримських татар. 

Але принциповою була позиція, що ні за жодних обставин кримськотатарський 

національний рух не повинен був діяти проти фундаментальних інтересів 

Української держави, здійснювати будь-які дії, спрямовані проти її незалежності та 

територіальної цілісності. За твердженням М. Джемілєва, «ми ніколи не повинні 

бути в союзі з політичними силами, стратегічною метою яких є зазіхання на 

незалежність та територіальну цілісність України, на підпорядкування України або 

включення її у сферу впливів іншої держави, на встановлення тоталітарного 

режиму». Підтвердженням такої позиції стали: засудження Акту про проголошення 

державної самостійності Республіки Крим, прийнятого 5 травня 1992 р. й звернення 

Меджлісу за правовою допомогою до Верховної Ради України з цього приводу; 

заява Меджлісу з підтримкою позиції української влади в конфлікті навколо о. 

Тузла. А організований Меджлісом 13-тисячний мітинг кримських татар 26 лютого 

2014 р. унеможливив прийняття владою АР Крим рішення про проведення 

референдуму, що змусило РФ застосувати війська для захоплення органів влади 

автономії. Займаючи державницьку позицію в протистоянні з проросійською 

владою Криму, Меджліс демонстрував і готовність до рішучих дій у разі спроб 

силового вирішення конфліктів. Так, у 1992 р. ним була ухвалена постанова «Про 

військову службу кримських татар» з закликом до усіх кримських татар призовного 

віку, що знаходилися за межами Криму, негайно прибути на півострів. Союзниками 

Меджлісу в суспільно-політичному житті АР Крим були виключно українські 

національно-демократичні сили. Традиційним для Криму стало політичне 
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партнерство Mei»oiicy та Народного pyxy України. Зокрема на парламентские 

вибopax 1998 p. кримські татари масово підтримали в Криму Народний pyx, що 

дозволило йому посісти 3 місце в регіоні, а лідер кpимcькиx татар M. Джемілєв за 

списком Ругсу був обраний до BepxoвнoЇ Ради України. Під час парламентська 

виборів 2002 р. Pyx і Mei»oiic увійшли до блоку «Наша Україна». 

B досліджуваний період проросійські та кримськотатарські політичні сили 

були рушійними силами акцій протесту на півострові. Підґрунтям протестів 

кpимcькиx татар були переважно проблеми соціально-економічного (питання 

виділення землі) та релігійного xapa^epy (протести проти встановлення xpecтiв в 

м і с ц ^ поселень кримськотатарського населення, наруги над цвинтарями, вимоги 

повернення приміщень кoлишнix мечетей та ін.). Акції протесту пpopociйcькиx сил 

були частиною інформаційнші і пcиxoлoгiчниx операцій РФ, та спрямовувалися на 

дестабілізацію СПО і зрив мiжнapoдниx навчань за участю BMС ЗС України на 

території Криму. Діяльність ^ o p o ^ ^ ^ x пoлiтичниx сил в Криму активізувалася 

впродовж листопада 2013 - лютого 2014 р. У цей час організовувалися незаконні 

збройні формування (загони «самооборони»), у Севастополі та Сімферополі 

проводилися мітинги під сепаратистськими гаслами за участю ^ o p o ^ ^ ^ x 

пoлiтичниx партій та громадян РФ, на яюта засуджували дії пpиxильникiв MarniaHy 

в Києві. Зокрема партія «Руський блок» у лютому 2014 р. активно допомагала 

зaxoплeнню установ та організації блокпостів у Севастополі. Очільники партій 

«Руський блок» Г. Басов, «Руська Єдність» С. Аксьонов та представники Партії 

регіонів проводили консультації з консульством РФ в Сімферополі з метою 

організації «антимайдану», ключовою вимогою якого мало стати проведення 

референдуму стосовно незалежності Криму. З початком збройної агресії РФ проти 

України вдалися до cилoвиx дій і проросійські сили в Одесі. Зокрема 3 березня 2014 

р. під час проведення позапланового засідання Одеської обласної ради стосовно 

ситуації в державі і регіоні, представниками одеського «Антимайдану» та 

пpиxильникaми «федералізації» України чисельністю близько 1 тис. осіб було 

здійснено відкриту спробу зaxoплeння будівлі Одеської облдержадміністрації з 

метою примушення ради прийняти рішення щодо проведення місцевого 
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референдуму стосовно федералізації. Також навпроти будівлі було піднято 

російський прапор. 

Інтереси румунської і молдавської громад в окремих районах Одеської області 

були представлені громадськими організаціями культурного спрямування. 

Міжнаціональні відносини в районах базування та дислокації ВМС ЗС 

України в повній мірі залежали від етнічного складу населення. За даними 

всеукраїнського перепису населення 2001 р., в Одеській обл. українці становили 

62,8% населення, росіяни - 20,7%, болгари - 6,1%, молдовани - 5,0%, гагаузи -

1,1%; в Миколаївській обл. українці становили 81,9% населення, росіяни - 14,1%, 

болгари - 0,4%, молдовани - 1,0%; в АР Крим частка росіян в етнічній структурі 

населення була найбільшою і становила 58,5 %, українців - 24,4 %, кримських татар 

- 12,1 % . З огляду на це, а також враховуючи характерну для Одеси етнічну 

толерантність, міжнаціональні відносини в районах базування та дислокації ВМС ЗС 

України в цілому були стабільними та мали тенденцію до загострення лише в АР 

Крим. Там міжнаціональні відносини мали низку особливостей, які безпосередньо 

впливали на СПО. По-перше, на початок досліджуваного періоду переважну 

більшість населення складали етнічні росіяни (за результатами всесоюзного 

перепису населення 1989 р. їх частка становила 67,3 % від загальної кількості 

населення). По-друге, в Криму проживало найменше українців серед усіх регіонів 

України - всього 1,7% від їх загальної чисельності в державі. За твердженням А. 

Савченка (колишнього начальника прес-центру ВМС України), переважання в 

етнічному складі населення Криму росіян сприяло здійсненню негативного 

інформаційно-психологічного впливу з боку РФ, а російське та російськомовне 

населення стало головною цільовою аудиторією проросійських ЗМІ. Цю тезу 

підтвердило проведене в 1993 р. соціологічне опитування, результати якого 

засвідчили, що усвідомлення значимості проголошення Україною незалежності було 

найнижчим саме серед росіян порівняно з українцями і кримськими татарами. По-

третє, впродовж досліджуваного періоду в Криму відбувалося збільшення 

чисельності кримських татар. У період між переписами населення у 1989-2001 рр. їх 

частка серед населення України зросла з 0,1 до 0,5%, а серед мешканців Криму - з 
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1,7% до 12,1%. За чисельністю вони посіли п'яте місце серед етносів держави і третє 

на півострові. Таким чином, міжнаціональні відносини в Криму визначалися 

наявністю трьох великих національних груп - росіян, українців і кримських татар, 

та їх взаємодією між собою. Як відзначають вітчизняні науковці, в кінці 1989 - на 

початку 1991 р. етносоціальні відмінності населення Криму та соціально-статусні 

відносини етнічних груп не спричиняли відвертого етнічного конфлікту. Однак в 

подальшому взаємодія українців, росіян та кримських татар сформувала 

конфліктний формат національних відносин. Внаслідок зовнішнього впливу РФ з 

метою дестабілізації СПО в регіоні було штучно розв'язано етнічний конфлікт, 

сутністю якого було створення в особі кримських татар локального образу ворога. 

Зокрема, результати проведеного в 2004 р. соціологічного дослідження показали, що 

69% кримських татар основними причинами загострення міжетнічної ситуації в 

Криму вважали підбурювання проти них прокомуністичними та проросійськими 

політичними силами слов'янського населення. При цьому конфліктність в 

міжнаціональних відносинах спочатку відбувалася по лінії «росіяни - кримські 

татари», поступово переходячи у формат «слов'яни - кримські татари», тобто 

набувала ознак конфлікту соціокультурного (аксеологічного) і цивілізаційного 

рівня. Така ситуація стала наслідком радянської політики в Україні щодо 

формування наднаціональної спільності людей - «радянського народу», 

домінантними ознаками якого були російська мова і культура, специфічний 

«соціалістичний» спосіб життя. Тому етнічна самоідентифікація українців і росіян 

на Півдні України замінилася «радянською» чи «слов'янською» ідентичністю з 

російсько-культурним забарвленням. У Криму навіть у 2008 р. за даними 

соціологічних досліджень понад 70 % жителів вважали себе в соціокультурному 

плані росіянами, зокрема носіями російської культурної ідентичності - 55,5 %, 

радянської - 14,6 %, української - 8,6 %, кримськотатарської - 8,3 %, 

загальноєвропейської - 7,4 %. Одним з проявів міжнаціонального конфлікту в 

Криму стали періодичні сутички з застосуванням сили між кримськими татарами та 

проросійськими козачими організаціями через самозахоплення земель. Також 

етнічний склад населення впливав на протікання суспільно-політичних процесів, 
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зокрема через представництво різних національностей в органах місцевого 

самоврядування. Для південних регіонів України (і особливо Криму) було 

характерним значне представництво етнічних росіян в осередках найбільш 

підтримуваних населенням політичних партій, і відповідно в органах влади. При 

цьому представництво в органах влади Криму кримських татар було доволі 

незначним. Зокрема станом на 1999 р. частка кримських татар в населенні 

півострова становила близько 12%, а їх представництво в органах влади - лише 

5,5%. Це не дозволяло істотно впливати на політичні процеси. Незначною була 

кількість кримських татар в силових структурах на території Криму. Як згадує О. 

Хайрулін, в підрозділах Державної прикордонної служби України в Криму 

проходило службу близько 10% кримських татар. Кримські татари були третьою за 

чисельністю етнічною групою у ВМС ЗС України. Їх частка, за нашими 

підрахунками (зокрема за результатами вивчення молодого поповнення у 2005-2008 

рр.), не перевищувала 7% особового складу. До представників кримськотатарської 

національності у військах формувалося доволі упереджене ставлення, що в повній 

мірі віддзеркалювало міжнаціональні відносини на півострові. В окремі роки 

структури ІПЗ ВМС ЗС України вели облік військовослужбовців 

кримськотатарської національності та подавали ці відомості за підпорядкованістю, 

чого не робилося стосовно інших національностей. Водночас якої-небудь 

цілеспрямованої інформаційної роботи щодо висвітлення кримськотатарської 

військової історії, надання кримськими татарами допомоги українцям в боротьбі за 

незалежність не проводилося, або такі заходи носили епізодичний характер. 

Незважаючи на специфіку регіону, особливості ісламу як релігії в ІПЗ майже не 

висвітлювалися. Тому повністю погоджуємося з твердженням Г. Перепелиці про те, 

що «в особі кримських татар був створений локальний образ ворога і генерувався 

міжетнічний конфлікт для відволікання уваги влади від підривної діяльності 

російських сил». Незважаючи на несприятливі економічні та соціальні умови, 

недостатню увагу до їх проблем з боку держави й упереджене ставлення, кримські 

татари впродовж 1992-2014 рр. були найбільш проукраїнською національною силою 

в Криму. Зокрема за результатами соціологічного опитування Центру Разумкова в 
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2008 р., 44,5% кримських татар сприймали Україну як Батьківщину, а 39,6% були 

сповнені до неї патріотичними почуттями. 

Слід також відзначити вплив національної приналежності на готовність до 

захисту України у разі збройної агресії проти неї. В 2014 р. етнічні українці більшою 

мірою були готові до захисту Батьківщини, ніж громадяни України російської 

національності (46% показників проти 21%). Патріотичні почуття до України 

проявляла майже половина кримських татар півострова. 

Несприятливим чинником в міжнаціональних відносинах було розділення 

населення за мовною ознакою, що стало наслідком радянської політики в Україні. 

Мовне питання в досліджуваний період слугувало інструментом розколу 

суспільства на «український захід» і «російські південь і схід», та активно 

використовувалося проросійськими політичними силами для впливу на 

російськомовне населення. Питання надання російській мові статусу другої 

державної в Україні поступово ставало головним політичним гаслом проросійських 

партій. В розрізі вказаного ЗС України виявилися одним з не багатьох державних 

інститутів, де здійснювалося активне впровадження державної мови. Вивчення 

української мови усіма категоріями військовослужбовців активно проводилося у 

1992-1994 рр. та в подальшому актуалізувалося в 2006-2008 рр., адміністративне 

діловодство, навчання та випуск військових друкованих видань велися на державній 

мові. Сферою ж російської мови залишилося спілкування на неформальному рівні, 

хоча й значне за масштабами. В досліджуваний період структури ІПЗ ВМС ЗС 

України виконували завдання щодо впровадження української мови у силах 

(військах), а роз'яснювальна робота стосовно її використання проводилася в рамках 

заходів ІПЗ. Зокрема в середині 2000-х років практикувалося проведення тижнів 

української мови як додаткових заходів ІПЗ. 

Релігійна обстановка в районах базування та дислокації ВМС ЗС України 

характеризувалася домінуванням УПЦ МП, що дало можливість РФ 

використовувати її як інструмент ідеологічного впливу перш за все на 

російськомовне населення. УПЦ МП стала ключовим компонентом «м'якої сили» й 

інструментом формування спільної «російської» цивілізаційної ідентичності. 
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Зокрема в Одеській області УПЦ МП відкрито підтримувала проросійські сили, 

виступала проти євроатлантичної інтеграції України. Приховану антиукраїнську 

спрямованість носила також діяльність на півдні Одеської області Румунської 

Православної церкви (РумПЦ). Окрім того, сам факт діяльності РумПЦ викликав 

спротив представників УПЦ МП. Тому слід погодитися з думкою вітчизняних 

фахівців, що православ'я було швидше дезінтегруючим і роз'єднуючим чинником. 

Діяльність УПЦ МП та РумПЦ була елементом інформаційних і психологічних 

операцій проти України з метою розмивання громадянської і етнічної ідентичності її 

громадян та загострення СПО в районах базування та дислокації ВМС ЗС України. 

Маючи найбільшу кількість релігійних громад та церковних споруд, УПЦ МП 

прагнула активно впливати на політичне, економічне, культурне, релігійне життя в 

Україні, що доцільно вважати частиною інформаційно-психологічної експансії. 

Такий стан справ суперечив національним інтересам й не сприяв духовній єдності 

нації і консолідації українського суспільства. Свої особливості мав конфесійний 

простір Криму, який в досліджуваний період формувався носіями двох релігій -

православними християнами та мусульманами. При цьому носієм ісламської 

цивілізації були кримські татари, тоді як росіяни й українці представляли 

християнську цивілізацію. Кримське православ'я було представлене переважно 

УПЦ МП, значно меншу кількість громад і вплив серед населення мали Української 

Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП) та Українська 

Автокефальна Православна Церква (УАПЦ). Знаковим є те, що основні конфесії 

відображали інтереси основних етнічних груп на півострові, а конфесійна 

приналежність прямо впливала на політичну орієнтацію населення Криму. Зокрема 

результати соціологічних досліджень 2008-2010 рр. показали, що серед 

пріоритетних напрямів зовнішньої політики України більшість жителів Криму 

визначали відносини з Росією - 69 %, Європейським Союзом - 9 %, країнами СНД -

6,7 %, США - 2,2 %. При цьому 82 % прихильників дружніх відносин з Росією були 

віруючими УПЦ МП, 46,3 % - УПЦ КП, 18,5 % сповідували іслам. В противагу 

вказаному 92,6% кримських мусульман були лояльними до політики Української 

держави. 
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Релігійна ситуація в районах дислокації, використання релігії як 

роз'єднуючого чинника в міжнаціональних відносинах, переважаючий вплив УПЦ 

МП чинили певний вплив на предмет дослідження. Краще матеріальне становище й 

активна діяльність представників УПЦ МП щодо співпраці з військовими частинами 

ВМС ЗС України, невбачання УПЦ МП як деструктивної ідеологічної сили та 

світська модель задоволення релігійних потреб особового складу сприяли наданню 

переваги представникам цієї церкви в питаннях задоволення релігійних потреб 

військовослужбовців ВМС ЗС України. Цьому сприяла нечисленність громад УПЦ 

КП та їх гірше матеріальне становище (адже представники УПЦ МП могли 

матеріально забезпечити святкування релігійних свят у військових частинах). 

Натомість заходами ІПЗ практично не висвітлювалися особливості ісламу, що 

породжувало недовіру до кримських татар. Зокрема в 2007 р. в одній з дислокованих 

в Сімферополі військових частин військ берегової оборони (далі ВБО) ВМС ЗС 

України з усієї кількості військовослужбовців, які потребували спілкування з 

представниками релігійних організацій, 38% бажали спілкуватися зі священиками 

УПЦ МП, 3,8% - зі священиками УПЦ КП, 9,5% - з представниками 

мусульманського духовенства. 

Криміногенна обстановка в районах базування та дислокації ВМС ЗС України 

в досліджуваний період набула негативних обрисів і характеризувалася зростанням 

криміналізації населення внаслідок швидкої зміни моральних цінностей і 

пріоритетів далеко не кращими зразками західного способу життя (культу 

особистого збагачення, сексу, насильства) після розпаду СРСР та збідніння значної 

частини населення. Це створювало в суспільстві атмосферу терпимості до криміналу 

і політичних зловживань, знижувало поріг чутливості до насильства. В більшій мірі 

все вищевказане вплинуло на молодь, що на думку вітчизняних фахівців негативно 

відобразилось на стані військової дисципліни та правопорядку у ЗС України. 

Зниження престижу військової служби, погіршення освітнього рівня призовників; 

недосконалість виховання значної частини молоді в сім'ях, школах та трудових 

колективах; ріст алкоголізму та наркоманії в молодіжному середовищі; 

інформаційний потік насильства в медіапросторі; проникнення у військове 



501 
середовище традицій кримінального світу стали негативними чинниками впливу на 

стан військової дисципліни, сприяли вчиненню великої кількості правопорушень 

(особливо порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями). 

При цьому у ВМС ЗС України відзначався високий рівень злочинності серед 

військовослужбовців. Цьому сприяла система комплектування ВМС ЗС України з 

урахуванням територіального принципу, яка дозволяла залишати для проходження 

служби 40-60% призовників в межах регіонів. З власного досвіду проходження 

служби у ВБО ВМС ЗС України зазначаємо, що в період 2006-2009 рр. їх 

комплектування здійснювалося в переважній більшості з південних і східних 

областей України - АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Одеської, 

Миколаївської. Співставлення цих даних з кількісними показниками рівня 

злочинності у ВБО ВМС ЗС України дозволило виявити вплив криміногенної 

обстановки в районах дислокації на стан військової дисципліни у ВМС ЗС України. 

Зокрема з 18 облікованих у 2009 р. злочинів 8 було вчинено військовослужбовцями, 

призваними з Криму, 4 - з Дніпропетровської області, 3 - з Донецької області, по 1 

було вчинено призваними з Київської, Хмельницької та Черкаської областей. За І 

півріччя 2010 р. у ВБО було обліковано 14 злочинів, з них 7 скоєно 

військовослужбовцями, призваними з Криму, 2 - з Луганської області, по 1 було 

вчинено призваними з Івано-Франківської, Запорізької, Київської, Миколаївської і 

Хмельницької областей. Наведені показники свідчать про певну залежність рівня 

злочинності у військах від регіону комплектування. Відзначаємо високий відсоток 

скоєння злочинів призваними з південних і східних регіонів України та відсутність 

серед злочинців представників кримськотатарської національності. Це викликало 

занепокоєння військового керівництва, на довгий час зумовило пріоритетність 

забезпечення військової дисципліни в роботі структур ІПЗ ВМС ЗС України. Тому 

зусилля ІПЗ в більшій мірі спрямовувалися на покращення стану військової 

дисципліни, ніж на ідеологічне та національно-патріотичне виховання. 

В досліджуваний період Крим був одним із найбільш криміналізованих 

регіонів нашої держави. Криміналізації суспільної свідомості та культивуванню 

кримінальних цінностей серед населення в районах базування та дислокації ВМС ЗС 
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України сприяла інформаційно-психологічна експансія з боку РФ. Це в свою чергу 

сприяло просуванню ідеології «русского мира» і перетворенню українців на 

«малороссийский» соціум. Особливостями криміногенної обстановки в Криму були 

також входження організованих злочинних угруповань в органи влади та їх тісний 

взаємозв'язок з проросійськими політичними силами півострова, що в 2014 р. 

сприяло окупації Криму РФ. 

Інформаційний простір в районах базування та дислокації ВМС ЗС України 

характеризувався повним переважанням проросійських та російськомовних засобів 

масової інформації. Впливові місцеві політики і політичні партії, які виступали за 

зближення з Росією, мали власні локальні ЗМІ - в Одесі переважно ТБ-канали, в 

Криму переважно газети. З-поміж інших елементів СПО інформаційний простір 

здійснював найбільший вплив на військовослужбовців ВМС ЗС України та 

ефективність ІПЗ, істотно впливав на настрої особового складу. В більшій мірі це 

стосувалося офіцерського складу. Прикладом можуть слугувати результати 

проведених у 2008-2009 рр. соціологічних опитувань військовослужбовців окремої 

бригади берегової оборони ВМС ЗС України стосовно їх відношення до вступу 

України в НАТО. Їх результати дещо відрізнялися від результатів аналогічних 

опитувань в масштабах ЗС України, зокрема частка противників вступу в НАТО 

виявилася більшою. Якщо врахувати райони базування та дислокації ВМС ЗС 

України та регіони, звідки переважно здійснювалося їх комплектування особовим 

складом, то погляди військовослужбовців в цілому відображали настрої населення. 

При цьому інформацію щодо євроінтеграційних процесів та перспектив вступу 

України до НАТО 100% офіцерів, 80% військовослужбовців військової служби за 

контрактом і 100% військовослужбовців строкової служби отримували з 

телебачення; 80% офіцерів, 20% військовослужбовців військової служби за 

контрактом і 40% військовослужбовців строкової служби - з радіо; і лише 60% 

офіцерів, 40% військовослужбовців військової служби за контрактом і 40% 

військовослужбовців строкової служби - у процесі військово-професійної діяльності 

(тобто з заходів ІПЗ). Вказане має безпосередній зв'язок з ефективністю ІПЗ у ВМС 

ЗС України. Розвиток інформаційних технологій у 2005-2008 рр. (доступність 
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мережі Інтернет, розвиток послуг мобільного зв'язку, наявність індивідуального 

доступу до Інтернету через мобільні термінали) в поєднанні зі зміною способу 

комплектування призвели до збільшення тривалості знаходження 

військовослужбовців в інформаційному просторі району дислокації й доступності 

джерел інформації. До 2006 р. військовослужбовець строкової служби ВМС ЗС 

України мав доступ до інформації про суспільно-політичні процеси майже 

виключно під час заходів ІПЗ (занять, інформувань, перегляду телевізійних новин та 

кінофільмів, спілкування з родиною по телефону) - інформаційне навантаження на 

військовослужбовця строкової служби (у випадку проведення усіх визначених 

заходів) становило близько 9,5 год. на тиждень та могло збільшуватися у разі 

проведення додаткових заходів (днів інформування, тематичних декад і тижнів). Для 

офіцерів обсяг інформаційного навантаження був дещо нижчим, однак службове 

навантаження та виконання ряду функцій (виконання обов'язків по контролю за 

виконанням розпорядку дня у військових частинах (підрозділах), несення служби в 

добовому наряді, проведення службових розслідувань, службові відрядження, 

приймання й передавання озброєння і техніки в умовах постійного реформування) 

значно обмежували його можливості черпати інформацію з джерел інформаційного 

поля району дислокації. З 2006 р. в умовах проведення експерименту з 

комплектування військовослужбовцями служби за контрактом і переходу в 2013 р. 

виключно на добровільний спосіб комплектування обсяги інформаційного 

навантаження за рахунок заходів ІПЗ різко зменшилися. В поєднанні з майже 

необмеженим доступом до різних джерел інформації у позаслужбовий час, 

переважанням в інформаційному просторі російського і російськомовного 

інформаційного продукту за відсутності продукту національно-патріотичного, це 

впливало на свідомість військовослужбовців та сприяло формуванню в них певних 

світоглядних орієнтацій. Під впливом інформаційного простору регіону дислокації в 

офіцерів ВМС ЗС України формувалися погляди на окремі питання суспільно-

політичного життя Криму. В рамках військово-соціологічного дослідження 

«Відношення офіцерів ВМС ЗС України до подій 2014 р. в АР Крим», проведеного 

за нашої участі у навчальних цілях у 2015 р., було встановлено, що 47% опитаних 
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офіцерів позитивно відносилися до перебування ЧФ РФ (переважно через 

отримання економічних вигод); лише 14% респондентів вважали 

військовослужбовців ЧФ РФ потенційними противниками, ще 40% вважали 

військовослужбовців ЧФ РФ потенційними противниками лише за певних обставин, 

20% ні в якому разі не вважали їх противниками; лише 20% опитаних вважали 

політику РФ стосовно України впродовж 1991-2013 р. вкрай ворожою, що свідчило 

про не сформованість образу військовослужбовця ЧФ РФ як потенційного 

противника в свідомості офіцерів ВМС ЗС України; 80% офіцерів у лютому-березні 

2014 р. були готові чинити збройний опір агресору, ще 7% були готові чинити 

збройний опір лише на початку окупації, взагалі не були готовими чинити опір 

всього 7% опитаних; 86% респондентів відзначали повну перевагу російських ЗМІ в 

інформаційному просторі півострова, лише 14% відзначали незначну перевагу 

українських ЗМІ; вкрай негативне ставлення до подій на Майдані в 2013-2014 рр. 

висловили близько 7% опитаних, скоріше негативне - 33%; 53% опитаних негативно 

висловилися щодо відправлення підрозділів ВМС ЗС України для придушення 

Майдану, а 27% респондентів відносилися до цього вкрай негативно. При цьому 

переважна більшість офіцерів із співчуттям віднеслася до представників кримських 

підрозділів МВС, які були задіяні на Майдані; серед основних чинників, які сприяли 

окупації півострова, 66% відзначили постійний вплив російської пропаганди на 

військовослужбовців ЗС України, 20% - інформаційну блокаду півострова. 

Істотний вплив чинила економічна ситуація в районах базування та дислокації 

ВМС ЗС України. Вона впливала як на розвиток суспільно-політичних процесів, так 

і на морально-психологічний стан особового складу ВМС ЗС України. Зокрема 

складна економічна ситуація в Криму після розпаду СРСР використовувалася 

проросійськими силами в антиукраїнській пропаганді, сприяла приходу до влади у 

1994 р. проросійського президента Ю. Мєшкова та подальшому поширенню 

проросійських поглядів серед населення півострова. Економічні негаразди та 

погіршення рівня життя населення Одеси також призвели до тяжіння значної його 

частини до «російського» проекту розвитку міста та регіону в цілому. Разом з тим 

завдяки носіям європейських поглядів серед населення Одеси (якими були 
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переважно моряки і члени їх сімей, що становили 1/4 населення міста, а також 

представники малого і середнього бізнесу та молодь, які змогли реалізувати себе в 

умовах трансформації суспільства) регіон не перетворився на повністю 

проросійський. Це сприяло діяльності ВМС ЗС України. Оскільки після подій 2006 

р. в Криму проведення міжнародних навчань «Сі Бриз» було фактично перенесено 

до Одеси і на Миколаївщину, поширення серед населення європейських поглядів 

зумовило їх доволі лояльне ставлення до військово-морської присутності держав 

НАТО. 

Також економічна обстановка безпосередньо впливала на морально-

психологічний стан особового складу. В досліджуваний період для районів 

дислокації ВМС ЗС України були характерними відключення електроенергії і 

проблеми з опаленням військових частин ВМС, відсутність фондів службового 

житла для офіцерів чи застарілість казарменого фонду для матросів, високі ціни на 

оренду житла, вплив курортного сезону тощо. Неспроможність держави в повній 

мірі забезпечити задекларовані матеріальні і соціальні гарантії 

військовослужбовцям (перш за все забезпечення житлом) породжувала негативні 

тенденції у військах: зневіру особового складу в спроможність держави забезпечити 

їх усім необхідним для життя, сумніви в необхідності ризикувати власним життям 

задля захисту Вітчизни, звільнення з військової служби. Посилення роз'яснювальної 

роботи щодо соціального і правового захисту військовослужбовців і членів їхніх 

сімей заходами ІПЗ давало лише тимчасовий ефект і не могло компенсувати 

недоліки інших видів забезпечення. Економічна ситуація знижувала привабливість 

військової служби за контрактом в районах базування та дислокації ВМС, 

змушувала спрямовувати зусилля ІПЗ на рекламування контрактної служби серед 

військовослужбовців строкової служби і населення в інших регіонах України. У 

березні 2014 р. вищий рівень матеріального забезпечення і соціально-правового 

захисту в збройних силах РФ в порівнянні з тривалим нехтуванням державою 

соціальних потреб українських військовослужбовців став однією з причин переходу 

значної частини особового складу ВМС ЗС України на службу до РФ. Це вказує на 
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залежність ефективності інформаційно-пропагандистського забезпечення від 

економічної ситуації в державі та районах базування (дислокації). 

Джерело інформації: [5, с.44; 7, с. 93, 145, 172-173, 209, 215, 279-281 287, 292¬ 

298, 303, 306-307, 338-339, 344-345, 380-381, 500-501, 530-531, 544-563, 789; 29; 50, 

с.90; 54, с.257; 55, с.61, 152-154, 223-228, 293; 56; 57, с.200-201; 60; 134, с.16-19; 237; 

334, с.109-110, 157-160, 169-174, 177-178; 342, с.201-209; 346, с.73; 359, с.76; 368, 

с.15; 381, с.60; 403-408; 422, с.20-39; 432; 457, с.12-13, 83; 458, с.9-10; 530; 533; 549, 

с.5-7, 107, 168-169, 180, 224; 551, с.105-114; 552; 553, с.6-10, 13-14, 16-19, 28-220, 

222-224, 227-228, 238-242, 261, 266, 304, 367; 563; 597; 601, с.112, 204, 264, 297, 339; 

612, с.79; 640, с.17-38; 641; 642, с.137-139, 152-153, 163-165, 167, 170, 193, 216-217, 

219, 284, 297-300, 307-309, 316-317, 353, 356, 367, 389-390, 396-399; 643-644; 645, 

с.5, 25-27; 646-650; 651, с.60, 75, 77, 115, 122, 125-128, 136, 232; 652, с.173; 653, с.8-

9; 654-667; 668, с. 147, 191, 193; 669-672; 673, с.96-97; 674, с.271-274; 675-677; 678, 

с.3-5; 679, с.361-365; 680-690; 691, с.23] розділу ІІ 
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И.3. Вплив розвитку інформаційних технологій та інформаційного суспільства 

на становлення та розвиток інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України 

Розвиток інформаційних технологій (зокрема електронних медіа та мережі 

Інтернет) та інформаційного суспільства в Західній Європі посилилися з середини 

2000-х рр., зокрема з 2006 р. для розвинених держав характерними стали перехід на 

єдиний цифровий телевізійний стандарт, розвиток суспільного мовлення, 

поширення медіаосвіти. 

Розвиток інформаційного суспільства в Україні вчені умовно розділяють на 

два періоди: 

перший (1998-2006 рр.) ознаменувався створенням необхідної нормативно-

правової бази. Зокрема пріоритети щодо створення інформаційного суспільства в 

Україні вперше було офіційно зафіксовано в ухваленій в 1998 році Стратегії 

інтеграції України до Європейського союзу. Цей період характеризувався низькою 

комп'ютеризацією усіх сфер життя в Україні, низьким ступенем доступу населення 

до мережі Інтернет. В умовах військової служби військові частини ВМС ЗС України 

по штату могли мати лише 1-4 ПЕОМ для обробки інформації. Комп'ютерна 

техніка в підрозділи купувалася офіцерами за власний рахунок для спільного 

використання в інтересах документального забезпечення в першу чергу заходів 

повсякденної діяльності та бойової підготовки, та (в меншій мірі) заходів 

інформаційно-пропагандистського забезпечення. Існуючі в той час засоби та 

стандарти стільникового (мобільного) зв'язку не забезпечували широкого доступу 

до мережі Інтернет, тому не могли бути джерелом негативного інформаційно-

психологічного впливу противника на особовий склад; 

другий (з 2007 р.) розпочався після затвердження Основних засад розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр. Він співпав з розвитком 

інформаційних технологій (розширенням доступу українців до мережі Інтернет і 

розвитком технологій мобільного зв'язку), а також з проведенням у ВМС ЗС 

України експерименту з переходу на комплектування окремих військових частин 

(кораблів) військовослужбовцями служби за контрактом та зміною пріоритетів 

молоді щодо організації дозвілля. Цей період характеризувався поступовим 
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збільшенням в Україні кількості користувачів мережі Інтернет (особливо 

збільшилося використання мережі Інтернет вдома, а не на робочому місці чи в 

Інтернет-кафе, що свідчить про доступність цього джерела інформаційного впливу 

для широких верств населення, а також переважання серед користувачів 

домашнього Інтернету молоді - частка користувачів старше 45 років не 

перевищувала 18 % від загальної кількості) та часу користування мережею (в 

середньому громадяни нашої держави проводили на тиждень 20 годин он-лайн, у 

той час як у Європейському Союзі цей показник становив лише 14,8 годин); 

зростанням впливу мобільних технологій на доступ до інформації (найшвидшим 

шляхом доступу до мережі Інтернет стали термінали стільникового зв'язку -

мобільні телефони) та невпинним ростом кількості абонентів мобільного зв'язку; 

розвитком соціальних мереж та зайняття ними лідируючих позицій серед інших 

Інтернет-ресурсів (фахівці відзначали, що 9 1 % опитаних користувачів мережі 

Інтернет регулярно відвідували соціальні мережі за допомогою смартфона); 

пріоритетністю російського інформаційного продукту у виборі українських 

користувачів Інтернету (лідируючі позиції серед Інтернет-ресурсів займали 

російські пошукові системи та соціальні мережі - Yandex, Mail.ru, Vk.com, 

Odnoklassniki). 

Зміна пріоритетів української молоді щодо організації дозвілля 

характеризувалася зниженням інтересу до відвідування театру, концертних програм 

та спортивних змагань (кількість бажаючих відвідувати вказані заходи знизилася з 

9,4% в 2003 р. до 4% у 2009 р.), поступовим зменшенням кількості тих, хто слухали 

радіо (з 41,2% у 2003 р. до 19,2% у 2009 р.), читали газети та журнали (з 40,9% у 

2003 р. до 29,4% у 2009 р.), з одночасним значним збільшенням кількості тих, хто 

проводив час в Інтернеті (з 1,9% у 2003 р. до 27,4% у 2009 р.) та грав у комп'ютерні 

ігри (з 6,4% у 2003 р. до 15% у 2009 р.). Незмінним залишилося відношення молоді 

до телебачення (перегляду телевізора віддавало перевагу 75,7% молоді в 2003 р. та 

76,2% у 2009 р.). В умовах активного комплектування військових частин і кораблів 

ВМС ЗС України військовослужбовцями служби за контрактом, переважну частину 

яких складала молодь до 25 років, використання сучасних інформаційних 

технологій в умовах військової служби стало звичним явищем. Власний досвід 

служби дисертанта показав, що серед речей, придбаних військовослужбовцями 

http://Mail.ru
http://Vk.com
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служби за першим контрактом, пріоритет займали термінали стільникового зв'язку 

(мобільні телефони), портативні комп'ютери (ноутбуки), мобільні засоби доступу до 

мережі Інтернет (модеми) та телевізори. З розвитком інформаційних технологій та 

інформаційного суспільства відбулося поступове зниження впливу на цільову 

аудиторію (в т.ч. військовослужбовців) через традиційні засоби (радіомовлення та 

друковані джерела, успадковані ще з радянських часів культурно-мистецькі заходи) 

та нарощування впливу за допомогою телебачення і мережі Інтернет. Це вимагало 

перегляду підходів до захисту особового складу ВМС ЗС України від негативного 

інформаційно-психологічного впливу противника засобами інформаційно-

пропагандистського забезпечення, в першу чергу відхід від штучного створення 

інформаційного вакууму (обмеження доступу особового складу до джерел 

інформації) як недостатньо ефективного в зазначених умовах. Також цей період 

відзначався доволі низьким рівнем випуску українських кінофільмів патріотичного 

спрямування. Натомість інформаційний простір України та районів дислокації ВМС 

ЗС України був заповнений кінофільмами російського виробництва з 

альтернативним (переважно антиукраїнським) висвітленням спірних моментів 

спільної історії. Відзначається активне залучення особового складу військових 

частин ВМС ЗС України до зйомок фільмів російськими кіновиробниками на 

території Кримського півострова. 

Під час окупації Криму в 2014 р. каналами впливу на свідомість особового 

складу ВМС ЗС України були телебачення, мережа Інтернет та розповсюдження 

пліток. При цьому командири не обмежували доступ особового складу блокованих 

військових частин до телебачення, а доступ до мережі Інтернет забезпечувала 

наявність у більшості особового складу терміналів стільникового звязку (мобільних 

телефонів). 

Соціологічні дослідження, проведені фахівцями Науково-дослідного центру 

гуманітарних проблем Збройних Сил України серед особового складу Збройних Сил 

України (в тому числі в оперативно-тактичному угрупованні військ «Маріуполь», до 

складу якого входять військові частини та підрозділи ВМС ЗС України) в 2016 році, 

вказують на те, що основні канали негативного інформаційно-психологічного 

впливу противника на українських військовослужбовців в порівнянні з 2014 р. не 

змінилися: ними продовжують залишатися телебачення (так вважають 41,9% 
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опитаних), мережа Інтернет (35,5 % опитаних), СМС-повідомлення через засоби 

мобільного звязку (24,1 %), розповсюдження пліток через місцеве населення 

(18,3%). Натомість використання противником друкованих засобів інформаційно-

психологічного впливу (листівок та плакатів) відзначила доволі незначна кількість 

респондентів (2,7 %). Це підтверджує необхідність перегляду підходів до захисту 

особового складу ВМС ЗС України від негативного інформаційно-психологічного 

впливу противника засобами інформаційно-пропагандистського забезпечення: 

відхід від штучного створення інформаційного вакууму - обмеження доступу 

особового складу до джерел інформації (трансляція лише попередньо записаних 

телевізійних новин та радіопрограм, вилучення та знищення друкованих засобів 

інформаційно-психологічного впливу противника) як недостатньо ефективного в 

умовах інформаційного суспільства; 

створення (розвиток існуючих) засобів інформаційно-психологічного впливу 

на свій особовий склад, перетворення їх на якісні альтернативні джерела інформації 

з поступовим їх переходом в категорію першоджерел; 

перехід до формування медіаграмотності особового складу - свідомо 

сприймати і критично тлумачити інформацію, отриману з різних джерел, 

відокремлювати реальність від її віртуальної симуляції. 

Всебічної громадської і державної підтримки також потребує виробництво 

вітчизняної інформаційно-аналітичної, кіно- та медіапродукції, насамперед в умовах 

інформаційної агресії проти України. 

Джерело інформації: [539-543; 631, с.142, 146-153] розділу ІІ; [360; 507-514] 

розділу ІІІ 
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Таблиця И.4. Обсяг інформаційного навантаження на особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України у 1992-2014 роках 

"""•"---Обсяг інформаційного навантаження, 
годин на тиждень 

Категорія 
військовослужбовців 

Періоди """•"---Обсяг інформаційного навантаження, 
годин на тиждень 

Категорія 
військовослужбовців 

1992-1993 1994-1998 1999-2005 2006-2012 2013-2014 

Офіцери 2 2-3 2-3 1-2 1-1,5 

Мічмани (прапорщики) 2 4 3 1-2 2-2,5 

Військовослужбовці служби за 
контрактом 2 4 3 2,5-3,5 2-2,5 

Військовослужбовці строкової служби 4 8 9 5,5 5,5 

Примітка. Інформаційне навантаження для різних категорій військовослужбовців могло збільшуватися завдяки 
проведенню додаткових інформаційних заходів. 
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И.5. Перехід Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

на комплектування військовослужбовцями служби за контрактом 

у 2006-2014 роках та його вплив на предмет дослідження 

У період 2006-2012 рр. під час проведення експерименту зі 100% 

укомплектування окремих військових частин (кораблів) військовослужбовцями 

служби за контрактом чітко окреслилася спрямованість ІПЗ ВМС на виконання 

зазначеного завдання. Командування ВМС ЗС України вказувало командирам 

військових частин (кораблів) на необхідність налагодження співпраці з цивільними 

засобами масової інформації щодо проведення рекламних заходів та акцій з 

пропагування військової служби, формування у громадян України позитивного 

ставлення до війська. Певна частина занять з гуманітарної підготовки з 

військовослужбовцями військової служби за контрактом та військовослужбовцями 

строкової служби ВМС ЗС України була присвячена особливостям проходження 

військової служби за контрактом, її матеріальному та моральному стимулюванні, а 

також особливостям проходження військової служби в арміях держав-членів НАТО. 

Також з метою підвищення рівня укомплектованості військовослужбовцями за 

контрактом командуванням ВМС визначалися завдання щодо створення 

позаштатних вербувальних підрозділів та організації їхньої роботи у місцях 

дислокації військових частин і в інших регіонах України, систематичного 

інформування особового складу про зміни в нормативно-правових актах щодо 

соціального і правового захисту військовослужбовців, покращення організації 

дозвілля військовослужбовців та членів їх сімей. До складу позаштатних 

вербувальних підрозділів входили фахівці структур ІПЗ, кадрових органів та 

найбільш підготовлені старшини (сержанти). Основним завданням цих підрозділів 

були пропаганда військової служби за контрактом, яка включала в себе 

розроблення, виготовлення та розповсюдження пропагандистських матеріалів, 

проведення роз'яснювальної роботи в навчальних закладах та серед цивільного 

населення. Спочатку ця робота приносила позитивні результати. Зокрема з часу 

виходу Розпорядження Президента України від 16 травня 2005 року №1043/2005 -

РП «Про заходи щодо переходу підрозділів Збройних Сил України до 
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комплектування військовослужбовцями за контрактом» до вересня 2005 р. 50% 

укомплектованості досягли управління окремої бригади берегової оборони, окремий 

батальйон морської піхоти, великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський». 

Однак відсутність покращення економічної ситуації, матеріального забезпечення та 

соціального захисту військовослужбовців, а також у відношення командирів до 

підлеглих ці результати поступово нівелювали. Зокрема, через відсутність коштів 

для відкриття додаткових штатних розписів, у залучених до експерименту 

військових частинах (кораблях) не вдалося організувати виконання господарських 

робіт цивільним персоналом та звільнити від виконання цих робіт 

військовослужбовців служби за контрактом. 

Також не відбулося покращення ситуації з забезпеченням 

військовослужбовців служби за контрактом житловими приміщеннями для 

проживання та рівня їх речового забезпечення, відзначалася відсутність повноцінної 

бойової підготовки через недостатню кількість паливо-мастильних матеріалів. 

Відсутність достатнього фінансування не дозволяла структурам ІПЗ військових 

частин ВМС виготовляти на якісному рівні та розповсюджувати рекламну 

продукцію, що впливало на ефективність пропаганди військової служби за 

контрактом та вимагало від офіцерів структур ІПЗ розробляти та виготовляти 

рекламну продукцію власними силами та за власні кошти. Зокрема за результатами 

роботи інспекції Міністерства Оборони України в 36 окремій бригаді берегової 

оборони ВМС ЗС України в 2007 р. відзначалося, що рекламна кампанія щодо 

залучення молоді на військову службу за контрактом у 2005-2007 роках 

проводилась переважно силами та засобами бригади і виявилась малоефективною. 

Також вказувалося, що стан вирішення соціальних проблем ЗС України не дозволяв 

забезпечити задекларовані у рекламних матеріалах умови служби та побуту 

військовослужбовців служби за контрактом. Результати повторної інспекційної 

перевірки військових частин військ берегової оборони в 2009 р. відзначали, що 

організація гуманітарного та соціального забезпечення, військово-патріотичного 

виховання командуванням ЦВБО оцінювалася на задовільному рівні. Разом з тим 

стан матеріальної бази, фінансування гуманітарного та соціального забезпечення, 

заходів військово-патріотичного виховання був незадовільним. Низька соціальна 

мотивація військовослужбовців служби за контрактом призвела до небажання 
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значної їх кількості продовжувати службу за новим контрактом. Тому після 

позитивних зрушень 2005 р., починаючи з 2006 р. у військових частинах ВМС 

спостерігалося поступове зниження рівня укомплектованості. Ця тенденція 

продовжилася в 2007-2009 рр. Зокрема в лютому 2008 р. у ВМС відзначався 

низький відсоток укомплектованості військових частин і підрозділів: замість 

необхідних 55% укомплектованість фрегату «Гетьман Сагайдачний» складала 11%, 

корвету «Луцьк» - 24%, корвету «Тернопіль» - 27%, розвідувального корабля 

«Славутич» - 23%, артилерійського катера «Скадовськ» - 29%, десантно-штурмової 

роти окремого батальйону морської піхоти - 20%. За п'ять місяців 2009 р. у 

військах берегової оборони кількість військовослужбовців, які звільнилися по 

закінченні терміну контракту, перебільшило кількість прийнятих на військову 

службу за контрактом. 

Загалом керівництво Збройних Сил України змушене було констатувати, що 

обсяги їх фінансування в 2008-2009 роках не дозволили забезпечити сприятливі 

умови служби військовослужбовців за контрактом, забезпечити їм визначений 

чинним законодавством рівень соціальних гарантій. 

Отже, в 2005-2009 роках пропаганда військової служби за контрактом силами 

і засобами інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських 

Силах Збройних Сил України в умовах недостатнього фінансування виявилася 

недостатньо ефективною та не змогла компенсувати недоліків інших видів 

забезпечення. 

Перехід Військово-Морських Сил України на комплектування 

військовослужбовцями військової служби за контрактом з 2013 р. активізував 

роботу структур ІПЗ ВМС ЗС України щодо використання інформаційно-

пропагандистських засобів для вирішення цього завдання. В інформаційно-

пропагандистській діяльності щодо рекламування військової служби за контрактом 

використовувалися як перевірені практикою в попередній період (позаштатні 

вербувальні підрозділи, виїзні агітаційні бригади, розміщення радіоповідомлень та 

відеоматеріалів у ЗМІ), так і нові способи (використання мережі Інтернет шляхом 

створення спеціальних сайтів і розміщення рекламних матеріалів). Це сприяло 

швидкому укомплектуванню ВМС ЗС України військовослужбовцями служби за 

контрактом, чисельність яких впродовж 2013 р. невпинно зростала (зокрема в липні 
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вона становила 76% особового складу; в листопаді 2013 р. корабельний склад було 

укомплектовано на 100%; частини розвідки, спеціального призначення і морської 

піхоти на 90%, тривало подальше комплектування військ берегової оборони; в 

грудні 2013 р. укомплектованість перевищила 85%, а в січні 2014 р. сягла 100%). 

Разом з тим дисертант як безпосередній учасник тих подій відзначає, що заходи ІПЗ 

лише сприяли підвищенню рівня укомплектованості ВМС ЗС України 

військовослужбовцями служби за контрактом, а головним чинником нарощування 

чисельності вказаної категорії військовослужбовців було збільшення грошового 

забезпечення у ВМС ЗС України в 2012 р. 

Про спрямованість особового складу на задоволення в першу чергу власних 

матеріальних потреб в умовах військової служби свідчать результати 

комплектування ВМС військовослужбовцями служби за контрактом у 2012 -2013 

роках. Лише після підвищення в 2 рази грошового забезпечення цієї категорії 

військовослужбовців (до 3200 грн. на місяць), за 9 місяців 2013 р. до ВМС було 

призвано 2200 контрактників, що в 5 разів більше показників 2012 р. 2014 

навчальний рік ВМС ЗС України розпочали укомплектованими виключно 

військовослужбовцями служби за контрактом. 

Отже, повному укомплектуванню Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України військовослужбовцями військової служби за контрактом в 2013-2014 роках 

в більшій мірі сприяло підвищення грошового забезпечення, ніж здійснення 

інформаційно-пропагандистських заходів, що підтверджує допоміжну в порівнянні з 

матеріальним забезпеченням роль інформаційно-пропагандистського забезпечення у 

Військово-Морських силах Збройних Сил України та нездатність його в повній мірі 

компенсувати недоліків інших видів забезпечення. 

Джерело інформації: [195, с.214-215; 499-506; 552; 554; 556; 570; 598-608] 

розділу ІІІ 
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Додаток К 

Відомості про розвиток нормативно-правової бази з питань інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992-2014 роках 

Рисунок К.1 - Класифікація нормативно-правової бази 

з питань інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках 
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Таблиця К.2. Порівняльна таблиця положень концептуальних документів 

пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України у 1992-2014 роках 

питань інформаційно-

Назва 
нормативно-

правового 
акту 

Призначення 
документа (сфера 
діяльності) 

Концепція Концепція 
соціально- виховної роботи 
психологічної у Збройних Сил 
служби та інших 

військових 
формуваннях 
України 

Концепція Концепція має 
визначає загальні накреслити 
положення шляхи і засоби 
соціально- перебудови 
психологічного виховної 
забезпечення роботи у 
бойової і військових 
мобілізаційної формуваннях та 
готовності, привести її у 
бойової та відповідність із 
мобілізаційної вимогами 
підготовки, забезпечення 
військової оборони держави, 
дисципліни та захисту її 
повсякденної суверенітету, 
діяльності територіальної 
Збройних Сил цілісності і 
України недоторканності. 

Концепція морально-
психологічного 
забезпечення 
підготовки та ведення 
операцій (бойових дій) 
Збройних Сил України 

Мета Концепції: 

розкрити роль та місце 
морально-
психологічного 
забезпечення підготовки 
та ведення операцій 
(бойових дій) Збройних 
Сил України серед 
інших видів всебічного 
забезпечення; 
визначити складові 
елементи, внутрішню 
структуру системи 
морально-
психологічного 
забезпечення, 
пріоритети щодо його 
змісту та організації; 
активізувати 
дослідження технологій 

Концепція 
гуманітарного і 
соціального 
розвитку у 
Збройних Силах 
України 

Концепція є 
науково 
обґрунтованою 
системою поглядів 
на поширення і 
закріплення 
гуманістичних та 
соціальних 
цінностей у цьому 
збройному 
формуванні, 
гуманізацію всіх 
сфер військової 
діяльності, 
задоволення 
соціальних потреб 
та інтересів 
військовослужбовці 
в, членів їхніх 
сімей і працівників 
і містить 

Концепція 
ідеологічної 
роботи у 
Збройних Силах 
України 

Метою Концепції 
є посилення 
ідеологічної 
складової в 
загальній системі 
виховання 
особового складу 
Збройних Сил, 
надання 
виховному 
процесу ідейної 
основи, цільової 
спрямованості та 
методологічних 
орієнтирів. 
Концепція 
визначає основні 
засади 
ідеологічної 
роботи в Збройних 
Силах, принципи 
та порядок її 

з 
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продовження таблиці К.2. 

і методик впливу на 
свідомість і поведінку 
військовослужбовців, 
захисту їх психологічних 
(психофізіологічних) 
властивостей, 
реабілітації 
психотравмованих під 
час бойової діяльності з 
урахуванням існуючих 
інформаційних та інших 
загроз, прогнозів їх 
розвитку, особливостей 
форм застосування 
Збройних Сил України; 
визначити головні 
напрями діяльності 
органів військового 
управління стосовно 
організації морально-
психологічного 
забезпечення, залучення 
сил і засобів інших видів 
забезпечення, родів 
військ та спеціальних 
військ; 
закласти 
створення 
механізму 
органів 
управління 
Сил України 
військовими 

основи 
надійного 
взаємодії 

військового 
Збройних 

іншими 

положення про 
основні принципи, 
завдання органів 
військового 
управління щодо 
впровадження 
гуманітарної і 
соціальної 
політики держави, 
механізмів їх 
реалізації 

реалізації 
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формуваннями України, 
центральними та іншими 
органами виконавчої 
влади, органами 
місцевого 
самоврядування щодо 
координації заходів 
морально-
психологічного 
забезпечення під час 
війни (воєнного 
конфлікту) 

Визначення основних 
понять 

Виховна робота 
у Збройних 
Силах та інших 
військових 
формуваннях 
України -
система 
організаційних, 
морально-
психологічних, 
інформаційних, 
педагогічних, 
правових, 
культурно-
просвітницьких 
та військово-
соціальних 
заходів, 
спрямованих на 
формування і 
розвиток у 

Морально-психологічне 
забезпечення підготовки 
та ведення операцій 
(бойових дій) - це один 
із основних видів 
в себічного забезпечення 
військ (сил), метою 
якого є формування та 
підтримка морально-
психологічного стану 
особового складу, 
бойових та 
психологічних якостей, 
необхідних для 
успішного виконання 
бойових завдань 

Гуманітарна 
політика у 
Збройних Силах -
це цілеспрямована 
діяльність органів 
військового 
управління щодо 
забезпечення 
навчання, 
виховання, 
психологічної 
підготовки 
військовослужбовці 
в і працівників, їх 
духовного, 
культурного та 
фізичного 
розвитку, реалізації 
конституційних 
прав і свобод 

Ідеологічна робота 
в Збройних Силах 
(далі - ідеологічна 
робота) - є 
цілеспрямована 
діяльність органів 
військового 
управління, 
командирів, 
штабів, органів по 
роботі з особовим 
складом усіх 
рівнів щодо 
формування у 
військовому 
середовищі 
системи 
світоглядних 
ідеалів, цінностей 
та орієнтирів в 
інтересах 
ефективного 
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Складові (напрями 
діяльності) 

воїнів 
професійно 
необхідних 
психологічних 
якостей, 
моральної 
самосвідомості, 
що має 
забезпечити 
високу бойову і 
мобілізаційну 
готовність 
органів 
управління, 
з'єднань і частин, 
зміцнення 
військової 
дисципліни та 
правопорядку, 
згуртування 
військових 
колективів 

соціологічне морально- інформаційно- організаційні, 
забезпечення психологічне пропагандистське соціологічні, 
функціонуванню забезпечення забезпечення; педагогічні, 
та розвитку бойової і психологічне психологічні, 
Збройних Сил мобілізаційної забезпечення; інформаційно-
України; готовності військ воєнно-соціальна пропагандистські, 
соціально- (сил), бойового робота; правові, культурно-
психологічне чергування, культурно-виховна просвітницькі та 
забезпечення бойової служби, робота; соціальні заходи 
бойової. оперативної та інформаційно-
підготовки і бойової психологічна протидія 

вирішення завдань 
оборони України, 
захисту її 
суверенітету, 
територіальної 
цілісності і 
недоторканності 

інформаційно-
пропагандистське 
забезпечення; 
військово-
патріотичне 
виховання; 
культурно-
просвітницька 
робота; 
захист від 
негативного 
інформаційно-
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професійної 
діяльності 
військовослужбовц 
ів, нерепресивного 
спілкування між 
ними на всіх 
етапах їхньої 
служби; 
гуманітарна 
підготовка 
особового складу, 
організація та 
проведення 
дозвілля, 
культур-но-
виховної та 
духовно-освітньої 
роботи в армії й на 
флоті 
соціальне та 
психологічне 
забезпечення 
військової 
дисципліни всіх 
категорій 
військовослужбовц 
ів 

підготовки, 
специфічної 
діяльності 
військових 
формувань; 
- морально-
психологічне 
забезпечення 
військової 
дисципліни та 
профілактика 
правопорушень; 
- інформаційно-
пропагандистське 
забезпечення; 
- культурно-
виховна і 
просвітницька 
робота; 
- військово-
соціальна робота 

психологічного 
впливу 

Визначення 
інформаційно-
пропагандистського 
забезпечення 

Інформаційно-
пропагандистське 
забезпечення 
полягає у 
здійсненні 
державними 

Інформаційно-
пропагандистське 
забезпечення - це 
система 
цілеспрямованих заходів 
щодо формування 

Інформаційно-
пропагандистське 
забезпечення -
комплекс заходів 
щодо своєчасного 
доведення і 
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органами, 
органами 
військового 
управління, 
командувачами, 
командирами 
(начальниками), 
штабами, 
органами 
виховної 
роботи, 
засобами 
масової 
інформації 
заходів щодо 
впровадження 
гуманітарної 
політики держави 
у Збройних 
Силах та 
інших 
військових 
формуваннях 
України через 
систему 
інформації, 
військово-
патріотичного 
виховання 
особового 
складу з метою 
формування у 
військовослужбо 

стійкого і керованого 
морально-
психологічного стану на 
підставі оперативного 
інформування особового 
складу про зміст воєнно-
політичної та бойової 
обстановки, покладені на 
війська (сили) завдання 
та умови їх здійснення 

роз'яснення 
суспільно 
значущої 
інформації 
військовослужбов 
цям і цивільному 
персоналу, 
інформаційного 
просування 
інтересів 
забезпечення 
обороноздатності 
країни, розробки 
та реалізації 
заходів, 
спрямованих на 
формування 
іміджу Збройних 
Сил 
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вців 
громадянської 
свідомості та 
відповідальності 

Визначення принципів і 
завдань, що стосуються 
сфери ІПЗ 

напрацювання 
науково 
обґрунтованих 
рекомендацій 
щодо оптимізації 
управлінських 
ухвал на всіх 
рівнях керівництва 
Збройними 
Силами з 
урахуванням 
реальних 
суспільно-
політичних, 
соціальних та 
міжконфесійних 
обставин; 
програмно-
методичне, 
психологічне та 
організаційне 
забезпечення 
гуманітарної 
підготовки всіх 
категорій 
військовиків, 
службовців і 
робітників; 
формування і_ 

Основними 
принципами 
виховної роботи 
є: державна і 
патріотична 
спрямованість 
виховного 
процесу; 
взаємозалежність 
змісту, форм і 
методів виховної 
роботи, 
покладених на 
військові 
формування, 
суспільно-
політичних і 
економічних 
умов їх 
виконання, 
вікових, 
індивідуальних 
психофізіологічн 
их особливостей 
особового 
складу; 
повага до 
особистості, її 
конституційних 

Основним змістом 
морально-
психологічного 
забезпечення є: 
мобілізація 
військовослужбовців на 
виконання конкретних 
бойових завдань, 
формування свідомого 
ставлення до них, 
прогнозування динаміки 
морально-
психологічного стану 
військ (сил), збереження 
його стійкості та 
керованості; 
досягнення високої 
бойової активності 
особового складу військ 
(сил), його спроможності 
витримувати нервово-
психологічні 
навантаження і зберігати 
боєздатність в умовах дій 
психотравмуючих 
факторів сучасного бою; 
зрив психологічних 
операцій противника, 
прогнозування т_а_ 

Гуманітарне та 
соціальне 
забезпечення 
діяльності 
Збройних Сил 
здійснює 
Генеральний штаб. 
На Генеральний 
штаб Збройних Сил 
України 
покладається: 
планування та 
організація 
гуманітарної 
підготовки, 
виховної роботи, 
морально-
психологічного 
забезпечення 
життєдіяльності та 
застосування 
Збройних Сил; 
виховання у 
військовослужбовці 
в почуття 
патріотизму, 
свідомого і 
відповідального 
ставлення до 

Головними 
завданнями 
ідеологічної 
роботи є: 

формування 
в особового складу 
Збройних Сил 
свідомого 
розуміння 
державної 
політики у 
військовій сфері, 
виховання 
патріотизму, 
особистої 
відповідальності за 
захист Вітчизни, 
вірності 
Конституції 
України, 
Військовій 
присязі, Бойовому 
Прапору, бойовим 
традиціям, 
сміливості і 
мужності, 
готовності до 
самопожертви в 
ім'я Батьківщини; 
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розвиток у 
військовослужбов 
ців 
загальнолюдських 
ціннісних 
орієнтацій, 
національної 
гідності і гордості, 
культури 
міжнаціональних 
відносин, 
патріотизму, 
готовності до 
захисту 
Української 
держави та народу 
України; 
подолання 
стереотипів 
ідеології класової 
боротьби, що 
сформувала в 
суспільстві 
репресивний стиль 
спілкування та 
розв'язання 
проблем, 
формування в 
свідомості 
військовослужбов 
ців світоглядних 
основ 
громадянського 

прав і свобод, 
орієнтація на 
ідеали демократії 
та гуманізму, 
загальнолюдські 
моральні 
цінності; 
безперервність та 
спадкоємність у 
виховній роботі, 
органічне 
поєднання 
національних, 
історичних та 
культурних 
традицій з 
почуттям нового 
у виховному 
процесі; 
конкретність, 
активність та 
узгодженість 
змісту, форм і 
методів виховної 
роботи; 
об'єктивно-
науковий підхід у 
плануванні, 
здійсненні та 
оцінці 
результатів 
виховної роботи 

профілактика 
негативного 
інформаційно-
психологічного впливу; 
організація 
комплексного захисту 
психологічних 
(психофізіологічних) 
властивостей 
військовослужбовців, 
реабілітації 
психотравмованих. 
Морально-психологічне 
забезпечення підготовки 
та ведення операцій 
(бойових дій) повинно 
грунтуватися на таких 
основних принципах: 
об'єктивна оцінка 
воєнно-стратегічної 
ситуації, рівня морально-
психологічного стану 
особового складу військ 
(сил), урахування 
оперативної обстановки, 
форм бойового 
застосування, умов 
виконання покладених 
завдань; 
цілеспрямованість 
морально-
психологічного 
забезпечення на 

оволодіння 
військовими 
знаннями, 
підвищення рівня 
професійної 
майстерності; 
формування і 
розвиток у 
військовослужбовці 
в особистих 
якостей, необхідних 
для військової 
служби; 
організація 
моніторингу 
морально-
психологічного 
стану особового 
складу військ (сил) 
та призовного 
контингенту; 
організація і 
контроль за 
діяльністю органів 
військового 
управління з 
психологічного 
забезпечення 
службово-бойової 
діяльності військ 
(сил); 
аналіз суспільно-
політичної 

підтримка 
морально-
психологічного 
стану 
військовослужбов 
ців і цивільного 
персоналу на рівні, 
що забезпечує 
виконання 
завдань, 
покладених на 
Збройні Сили; 
формування в 
особового складу 
цілісного 
світогляду та 
активної життєвої 
позиції; 
сприяння 
формуванню 
позитивного 
іміджу Збройних 
Сил у суспільстві 
та посилення їх 
авторитету; 
згуртування 
військових 
колективів, 
формування у 
військовослужбов 
ців і цивільного 
персоналу 
особистих якостей, 
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миру та 
міжнаціональної 
злагоди і 
взаєморозуміння; 
проведення роботи 
з особовим 
складом щодо 
ствердження 
пріоритетності 
безконфліктних, 
високоморальних, 
гуманних норм 
поведінки в 
стосунках між 
військовослужбов 
цями /особливо 
між начальниками 
та підлеглими, між 
старшими і 
молодшими/ за 
суворого 
дотримання вимог 
військових 
статутів, 
інструкцій, 
настанов і 
директив; 
сприяння 
задоволенню 
релігійних потреб 
віруючих, 
забезпечення 
миротворчих, 

вирішення конкретних 
бойових завдань, 
формування необхідного 
морально-
психологічного стану 
військ (сил); 
тісний та нерозривний 
зв'язок з іншими видами 
забезпечення Збройних 
Сил України; 
безперервність 
керованого впливу на 
свідомість і поведінку 
військовослужбовців, їх 
психологічний стан; 
диференційований 
підхід, визначеність 
змісту, форм та способів 
реалізації заходів 
морально-
психологічного 
забезпечення з 
урахуванням 
національних, етнічних, 
культурних, мовних, 
релігійних та інших 
особливостей 
військовослужбовців 

обстановки в 
районах дислокації 
військ (сил); 
планування та 
організація роботи 
з нейтралізації 
впливу негативних 
чинників на 
морально-
психологічний стан 
особового складу; 
організація 
інформаційно-
пропагандистського 
забезпечення, 
культурно-виховної 
та просвітницької 
роботи з особовим 
складом; 
проведення 
військово-
соціальної роботи 
серед особового 
складу 
Генерального 
штабу та 
безпосередньо 
підпорядкованих 
йому з'єднань і 
військових частин; 
організація 
забезпечення 
військ (сил) 

які забезпечують 
бездоганне 
виконання ними 
службових 
обов'язків, 
дотримання 
військової та 
трудової 
дисципліни; 
створення 
належних 
соціальних і 
правових умов 
життєдіяльності 
військовослужбов 
ців і цивільного 
персоналу, 
забезпечення їх 
соціально-
психологічної 
адаптації до 
специфічних умов 
і характеру 
виконання 
службових 
обов'язків; 
формування 
сприятливої 
суспільно-
політичної 
обстановки в 
місцях дислокації 
військових частин; 
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утихомирювальни 
акцій, х 

проведення 
заспокоювальних 
заходів; 
формування та 
розвиток у воїнів 
гуманістичного 
світогляду, 
правової 
свідомості та 
особистісних 
якостей, 
необхідних для 
військової служби 
й подальшої 
успішної 
діяльності в 
суспільстві; 
роз'яснення 
особовому 
складові концепції 
розбудови 
військових 
формувань 
України, положень 
про 
неприпустимість 
створення 
партійних 
структур у 
військових 
колективах, про їх 

технічними 
засобами 
пропаганди 
відповідно до 
штатно-табельної 
потреби, кіно-, 
відео-та 
радіообслуговуванн 
я особового складу; 
забезпечення 
добору, підготовки 
та перепідготовки 
фахівців 
гуманітарного 
профілю 

формування у 
військовослужбов 
ців морально-
психологічної 
стійкості, надання 
їм необхідної 
психологічної 
допомоги; 
захист 
військовослужбов 
ців та цивільного 
персоналу від 
негативного 
інформаційно-
психологічного 
впливу 
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неучасть у 
боротьбі за 
політичну владу; 
вивчення та 
задоволення 
духовних запитів 
військовослужбов 
ців і членів їх 
сімей, 
забезпечення 
необхідних умов 
для відродження і 
зростання 
національної 
самосвідомості; 
організація 
дозвілля особового 
складу, розвиток 
художньої 
самодіяльної 
творчості 
військовослужбов 
ців і членів їх 
сімей; 
народознавче та 
ергономічне 
забезпечення 
розробки нової 
екіпіровки, 
символіки та 
військових 
ритуалів Збройних 
Сил України; 
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аналіз і оцінка 
дозвілля 
військовослужбов 
ців, підготовка 
пропозицій щодо 
його поліпшення, 
відповідна 
виховна та 
організаційна 
робота 
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Рисунок К.3 - Сукупність (ієрархія) нормативно-правових актів з питань інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах України (квітень 1992 - вересень 1998 рр.) 
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Рисушк К.4 - Сукупність (iєpapxiя) нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв з питaнь iнфopмaцiйнo-пpoпaгaндиcтcькoгo 

зaбезпечення у Biйcькoвo-Mopcькиx Cилax Збpoйниx Сил y ^ a u m (веpеcень 1998 - 2005 pp.) 
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Рисушк К.5 - Сукупність (iєpapxiя) нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв з питaнь iнфopмaцiйнo-пpoпaгaндиcтcькoгo 

зaбезпечення у Biйcькoвo-Mopcькиx Cилax Збpoйниx Сил y ^ a u m (2005 - лиcтoпaд 2010 pp.) 
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Рисунок К.6 - Сукупність (ієрархія) нормативно-правових актів з питань інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (листопад 2010 - лютий 2013 рр.) 
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Рисунок К.7 - Сукупність (ієрархія) нормативно-правових актів з питань інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (лютий 2013 - квітень 2014 рр.) 
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Pиcунoк K.8 - Сукупність (iєpapxiя) нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв з питaнь iнфopмaцiйнo-пpoпaгaндиcтcькoгo 

зaбезпечення у Biйcькoвo-Mopcькиx Cилax Збpoйниx Сил Укpaїни (з 201? p. ш тепеpiшнiй чac) 
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Додаток Л 

Завдання структур, на які впродовж 1992-2014 років покладалися 

завдання організації інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України 

1992-1993 роки 

Соціально-психологічна служба (СПС) являлася складовим елементом 

органів військового управління, її діяльність спрямовувалася на забезпечення 

високої бойової та мобілізаційної готовності військ, військової дисципліни їх 

особового складу, згуртування всіх військовослужбовців навколо ідеї державної 

незалежності України, вивчення і розуміння ними закономірностей історичного 

процесу становлення Української самостійної соборної держави, на виховання у 

військовослужбовців глибокого почуття любові до України, її народу, культури, 

традицій і святинь, духовної та психологічної готовності зі зброєю в руках 

захищати Українську державу, її територіальну цілісність, інтереси народу України, 

стояти на сторожі його свободи і незалежності; спрямована на формування і 

розвиток у воїнів гуманістичного світогляду, правової свідомості і особистісних 

якостей, необхідних для військової служби та подальшої успішної діяльності в 

громадянському суспільстві, на розвиток здібностей і обдарованості особистості 

вояків, психологічну допомогу постраждалим і соціально незахищеним, а в разі 

потреби - їх психологічну реабілітацію, на створення сприятливого морально-

політичного та соціально- психологічного клімату у військах. 

Основними завданнями СПС щодо гуманітарної підготовки особового складу, 

організації та проведення дозвілля, культурно-виховної та духовно-просвітницької 

роботи у Збройних Силах України були: 

програмно-методичне, психологічне та організаційне забезпечення 

гуманітарної підготовки всіх категорій військовиків, службовців і робітників; 

формування і розвиток у військовослужбовців загальнолюдських ціннісних 

орієнтацій, національної гідності і гордості, культури міжнаціональних відносин, 

патріотизму, готовності до захисту Української держави та народу України; 



536 
подолання стереотипів ідеології класової боротьби, що сформувала в 

суспільстві репресивний стиль спілкування та розв'язання проблем, формування в 

свідомості військовослужбовців світоглядних основ громадянського миру та 

міжнаціональної злагоди і взаєморозуміння; 

проведення роботи з особовим складом щодо ствердження пріоритетності 

безконфліктних, високоморальних, гуманних норм поведінки в стосунках між 

військовослужбовцями /особливо між начальниками та підлеглими, між старшими і 

молодшими/ за суворого дотримання вимог військових статутів, інструкцій, 

настанов і директив; 

сприяння задоволенню релігійних потреб віруючих, забезпечення 

миротворчих, утихомирювальних акцій, проведення заспокоювальних заходів; 

формування та розвиток у воїнів гуманістичного світогляду, правової 

свідомості та особистісних якостей, необхідних для військової служби й подальшої 

успішної діяльності в суспільстві; 

роз'яснення особовому складові концепції розбудови військових формувань 

України, положень про неприпустимість створення партійних структур у 

військових колективах, про їх неучасть у боротьбі за політичну владу; 

вивчення та задоволення духовних запитів військовослужбовців і членів їх 

сімей, забезпечення необхідних умов для відродження і зростання національної 

самосвідомості; 

організація дозвілля особового складу, розвиток художньої самодіяльної 

творчості військовослужбовців і членів їх сімей; 

народознавче та ергономічне забезпечення розробки нової екіпіровки, 

символіки та військових ритуалів Збройних Сил України; 

аналіз і оцінка дозвілля військовослужбовців, підготовка пропозицій щодо 

його поліпшення, відповідна виховна та організаційна робота. 

Крім того, завданнями СПС визначалися: 

моніторинг престижу військової служби і професій, дослідження громадської 

думки щодо соціальних проблем військових формувань з метою внесення коректив 

у військово-інформаційну та просвітницьку роботу; 
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напрацювання науково обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації 

управлінських ухвал на всіх рівнях керівництва Збройними Силами з урахуванням 

реальних суспільно-політичних, соціальних та міжконфесійних обставин. 

формування у військовослужбовців стійкості до психологічного та 

морального впливу супротивника, духовна, моральна і психологічна підготовка та 

підтримка військ під час бойових дій; 

вивчення соціально-психологічного, психологічного, релігійного стану у 

військах, опрацювання рекомендацій із психологічної оборони для командирів 

(начальників), штабів з урахуванням морального й психологічного чинників та 

конкретної ситуації. 

співробітництво з державними та місцевими органами влади, 

правоохоронними органами, творчими, громадськими, релігійними організаціями, 

засобами масової інформації з питань соціального розвитку Збройних Сил, 

підготовки молоді до військової служби, психологічної адаптації та соціально-

психологічного захисту військовиків, робітників, службовців, членів їх сімей, 

напрацювання відповідних пропозицій і надання їм, у разі потреби, методичної 

допомоги. 

Окрім нормативно визначених, напрямками діяльності Соціально-

психологічної служби Військово-Морських Сил України за досвідом її 

функціонування у складі організаційної групи ВМС у квітні 1992 - грудні 1993 рр., 

були: 

вивчення, аналіз і прогнозування суспільно-політичної обстановки в Криму, 

Севастополі і на Чорноморському флоті, підготовка аналітичних доповідей для 

командуючого Військово-Морських Сил України; 

інформування населення півострова і особового складу Чорноморського флоту 

про хід розбудови Збройних Сил України та Військово-Морських Сил; 

організація гуманітарної підготовки військовослужбовців організаційної 

групи; 

організація вивчення української мови; 

організація культурно-просвітницької роботи та дозвілля військовослужбовців 

і членів їхніх сімей; 
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військово-патріотичне виховання особового складу на національно-історичних 

традиціях. 

Завданнями СПС ВМС України в той час були: 

оперативне роз'яснення особовому складу Чорноморського флоту, мешканцям 

Криму і Севастополя законодавства України у військовій сфері, переважно шляхом 

розповсюдження українських газет і брошур; 

взаємодія з патріотично налаштованими офіцерами структур по роботі з 

особовим складом Чорноморського флоту та військовими журналістами стосовно 

отримання інформації про морально-психологічний стан особового складу флоту; 

роз'яснення позиції Української держави щодо відродження свого 

національного флоту на законних підставах; 

роз'яснювальну роботу з військовослужбовцями Чорноморського флоту, які 

виявляли бажання проходити службу у Військово-Морських Силах України; 

роботу з представниками засобів масової інформації, в тому числі іноземними, 

з питань надання об'єктивної інформації про створення Військово-Морських Сил 

України; 

проектування військово-морської символіки та пропозицій до назв кораблів; 

створення умов для задоволення релігійних потреб військовослужбовців; 

розроблення функціональних обов'язків офіцерів соціально-психологічної 

служби з урахуванням вимог концепції; 

підбір кандидатів для призначення на посади соціально-психологічної служби. 

1994-2000 роки 

Органи виховної і соціально-психологічної роботи (ВСПР) являлися 

складовою частиною органів військового управління Збройних Сил України, їхня 

діяльність була спрямована на забезпечення високої бойової та мобілізаційної 

готовності Збройних Сил України, створення сприятливого морально-політичного 

та соціально-психологічного стану в військах (силах), на формування та розвиток у 

військовослужбовців гуманістичного світогляду, глибокого розуміння 

закономірностей історичних процесів становлення незалежної Української держави, 

виховання почуття любові до України, її народу, традицій і святинь, духовної та 

психологічної готовності зі зброєю в руках захищати Батьківщину, стояти на 
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сторожі її свободи і незалежності, на розвиток у військовослужбовців особистих 

якостей, необхідних для військової служби та подальшої успішної діяльності в 

громадському суспільстві. 

Основними напрямками діяльності органів ВСПР Збройних Сил України 

визначалися: 

виховна та інформаційна робота з особовим складом і військово-патріотичне 

виховання; 

соціально-психологічне забезпечення діяльності військ (сил) у мирний та 

воєнний час; 

соціальне та психологічне забезпечення військової дисципліни і правопорядку 

в Збройних Силах України. 

Завданнями органів виховної і соціально-психологічної роботи були наступні: 

основні завдання виховної та інформаційної роботи з особовим складом і 

військово-патріотичного виховання: 

виховання у військовослужбовців відданості народу України, почуття гордості 

за його історичні завоювання у розбудові України як незалежної держави, 

формування у особового складу високих морально-психологічних якостей 

громадянина-патріота; 

формування у особового складу готовності до свідомого виконання положень 

Конституції і законів України, вимог військової присяги та Тимчасових військових 

статутів Збройних Сил України, наказів командирів (начальників); 

роз'яснення особовому складу положень Воєнної доктрини України, вимог про 

неприпустимість створення у військових колективах структур політичних партій і 

рухів; 

інформування військовослужбовців і членів їх сімей, працівників Збройних 

Сил України про суспільно-політичну обстановку в Україні, військову політику 

держави та завдання військ (сил), заходи щодо поліпшення бойової та гуманітарної 

підготовки, військової дисципліни і правопорядку; 

програмно-методичне, психологічне та організаційне забезпечення 

гуманітарної підготовки всіх категорій військовослужбовців, працівників Збройних 

Сил України; 

сприяння задоволенню релігійних потреб віруючих, забезпечення 
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миротворчих акцій; 

пропагування престижу військової служби і професій, дослідження 

громадської думки щодо соціальних проблем військових формувань з метою 

внесення коректив у військово-інформаційну та просвітницьку роботу; 

напрацювання науково обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації 

управлінських рішень на всіх рівнях керівництва Збройними Силами України з 

урахуванням, реальних суспільно-політичних, економічних, соціальних та 

міжконфесійних обставин; 

військово-фахова орієнтація молоді, формування і розвиток у юнаків 

мотиваційної сфери, спрямованої на підготовку до захисту Української держави та 

служби у військах (силах), створення необхідного конкурсу кандидатів на навчання 

у військово-навчальних закладах; 

вивчення та задоволення духовних запитів військовослужбовців і членів їх 

сімей, забезпечення необхідних умов для відродження і зростання національної 

самосвідомості; 

організація та оцінка дозвілля особового складу, підготовка пропозицій щодо 

його поліпшення, розвиток художньої самодіяльної творчості військовослужбовців і 

членів їх сімей, працівників Збройних Сил України; 

народознавче забезпечення розробки нової символіки та військових ритуалів 

Збройних Сил України; 

основні завдання щодо соціально-психологічного забезпечення діяльності 

військ у мирний та воєнний час: 

вивчення соціально-психологічного, психологічного, релігійного стану у 

військах, опрацювання рекомендацій із психологічної оборони для командирів 

(начальників), штабів з урахуванням морального й психологічного чинників 

та конкретної ситуації; 

основні завдання соціально-психологічного забезпечення військової 

дисципліни і правопорядку в Збройних Силах: 

організація і проведення правової підготовки військовослужбовців усіх 

категорій, співпраця з військовими юристами, правоохоронними органами в роботі з 

правового виховання особового складу. 

На управління виховної і соціально-психологічної роботи Військово-
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Морських Сил України покладалися: 

організація виховної і соціально-психологічної роботи і керівництво 

відповідними органами підпорядкованих об'єднань, з'єднань, військових частин, 

військових навчальних закладів і установ; 

планування заходів ефективного впливу на моральний і психологічний стан 

особового складу, якісне виконання завдань бойової та мобілізаційної готовності 

військ (сил) і участь у їх перевірках; 

вивчення суспільно-політичної і соціально-економічної обстановки в районах 

дислокації військ (сил) та її впливу на морально-психологічний стан особового 

складу; 

визначення напрямків роботи щодо здійснення моральної та психологічної 

підготовки військовослужбовців, формування і розвитку у них моральної і 

психологічної стійкості, готовності діяти в екстремальних умовах мирного часу і під 

час бойових дій; 

участь у заходах психологічної оборони згідно з планами Головного 

управління виховної і соціально-психологічної роботи Міністерства оборони 

України; 

вивчення форм і методів діяльності органів психологічної боротьби іноземних 

держав, планування та проведення заходів психологічної протидії серед особового 

складу військ (сил); 

координація діяльності військових і цивільних засобів масової інформації в 

місцях дислокації військ; 

організація заходів соціально-психологічної адаптації всіх категорій особового 

складу відповідно до їх військової спеціальності, індивідуальних нервово-психічних 

особливостей та умов служби; 

здійснення інформаційного забезпечення і соціально-психологічне 

коригування діяльності органів військового управління на основі результатів 

психологічних досліджень у всьому спектрі питань життєдіяльності військ (сил); 

організація виховної роботи в підпорядкованих військах (силах) щодо 

формування і розвитку у військовослужбовців якостей громадянина-патріота, 

почуття національної гідності, культури міжнаціональних взаємин і готовності до 

захисту народу України; 
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керівництво роботою щодо роз'яснення особовому складу концептуальних 

положень будівництва Збройних Сил України про неприпустимість створення у 

військових колективах структур політичних партій і рухів; 

організація гуманітарної підготовки всіх категорій особового складу та 

внесення змін у тематику і планування з урахуванням специфіки діяльності військ 

(сил); 

забезпечення розвитку культури, художньої творчості особового складу, 

керівництво діяльністю закладів культурного дозвілля; 

узагальнення та впровадження у практику роботи позитивного досвіду 

діяльності органів виховної та соціально-психологічної роботи; 

надання методичної допомоги громадським радам і комісіям об'єднань, 

з'єднань і військових частин; 

співробітництво з державними органами, творчими спілками, громадськими і 

релігійними організаціями, засобами масової інформації з питань духовного 

розвитку особового складу, військово-професійної орієнтації допризовної молоді; 

аналіз стану військової дисципліни, розробка виховних заходів, організація і 

проведення роботи щодо згуртованості військових колективів, профілактики 

правопорушень та злочинів; 

участь у виконанні соціальних програм, визначення провідних тенденцій 

розвитку соціальних процесів і напрямків роботи командирів (начальників), штабів, 

підлеглих органів виховної і соціально-психологічної роботи щодо розв'язання 

соціальних суперечностей і профілактики правопорушень серед особового складу, 

щодо зміцнення військової дисципліни, згуртування військових колективів; 

організація роботи з особовим складом з метою ствердження пріоритетності 

високоморальних, гуманних норм поведінки у взаєминах між 

військовослужбовцями, особливо між начальниками і підлеглими, старшими і 

молодшими, при суворому дотриманні вимог і правил поведінки, визначених 

Тимчасовими військовими статутами Збройних Сил України; 

організація соціально-правового забезпечення розгляду скарг і заяв 

військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України; 

участь у розробці методик соціально-психологічного-забезпечення 

професійної діяльності військовослужбовців, професійно-психологічного добору 
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призовників, кандидатів для отримання різних рівнів військової освіти, 

військовослужбовців усіх категорій з урахуванням їх психологічних даних, 

характеру службової діяльності та особливостей кожної військової спеціальності; 

участь у проведенні атестування військових кадрів, вивчення, добір, навчання 

та виховання спеціалістів соціально-психологічної роботи; 

організація роботи щодо підвищення соціально-психологічної та педагогічної 

компетентності всіх категорій офіцерів і прапорщиків (мічманів); 

організація фінансового планування, фінансування, керівництво фінансовою 

діяльністю, контроль за законністю та доцільності використання коштів у військах 

(силах) і станом фінансового господарства в безпосередньо підпорядкованих 

військових частинах, закладах і установах; 

організація постачання технічними засобами виховної роботи 

підпорядкованих об'єднань, з'єднань і військових частин. 

На відділ виховної і соціально-психологічної роботи з'єднання покладалися: 

безпосереднє керівництво виховною і соціально-психологічною роботою 

військових частин, окремих військових підрозділів, що входили до складу 

з'єднання; 

здійснення соціально-психологічного та інформаційного забезпечення бойової 

та мобілізаційної готовності; 

участь у плануванні та проведенні психологічної підготовки особового складу 

для успішної професійної діяльності в екстремальних умовах; 

проведення заходів забезпечення соціальної і психологічної адаптації 

військовослужбовців згідно з їх віськовою спеціальністю, індивідуальними нервово-

психічними особливостями та умовами служби; 

здійснення методичного забезпечення та організації гуманітарної підготовки; 

проведення виховної роботи щодо формування в особового складу 

патріотизму, національної гідності та культури міжнаціональних відносин, поваги 

до культурно-історичної спадщини, традицій та звичаїв народу України; 

створення умов для задоволення релігійних потреб віруючих 

військовослужбовців; 

проведення культурно-виховної, просвітницької роботи і організація дозвілля 

особового складу, забезпечення розвитку художньої творчості військовослужбовців 
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та членів їх сімей; 

вивчення соціально-політичного і релігійного стану в районах дислокації 

військових частин, окремих підрозділів з метою підвищення ефективності виховної 

роботи з воїнами; 

участь в організації і проведенні заходів профілактики правопорушень серед 

особового складу, зміцнення військової дисципліни і згуртованості військових 

колективів; 

організація виконання заходів систематичного забезпечення командирів 

(начальників), штабів об'єктивною інформацією про соціально-психологічний 

клімат у частинах і підрозділах; 

проведення роботи з особовим складом з'єднання щодо утвердження 

пріоритетності високоморальних, гуманних норм у стосунках між 

військовослужбовцями, особливо між начальниками і підлеглими, старшими і 

молодшими, при суворому дотриманні вимог і правил поведінки, визначених 

військовими статутами Збройних Сил України; 

організація соціально-правового забезпечення діяльності підпорядкованих 

військових частин і підрозділів; 

участь у проведенні військово-соціологічних і психологічних досліджень 

згідно з планами і програмами вищестоящих органів виховної і соціально-

психологічної роботи; 

організація виконання заходів професійного психологічного відбору 

військовослужбовців, участь у комплектуванні частин особовим складом; 

організація і проведення роботи щодо підвищення соціально-психологічної та 

педагогічної компетентності всіх категорій офіцерів і прапорщиків (мічманів); 

узагальнення та впровадження в практику передового досвіду роботи 

офіцерів-вихователів; 

керівництво роботою щодо роз'яснення особовому складу концептуальних 

положень будівництва Збройних Сил України про неприпустимість створення у 

військових колективах структур політичних партій і рухів; 

надання практичної допомоги громадським радам і комісіям, які діють у 

військових частинах; 

підтримка тісних контактів з органами місцевої преси, радіо і телебачення, 
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закладами культури, громадськими організаціями з питань духовного розвитку 

особового складу; 

здійснення добору, розстановки, навчання спеціалістів виховної і соціально-

психологічної роботи, участь в атестуванні військовослужбовців; 

своєчасне і правильне визначення потреби в коштах для організації і 

проведення виховної і соціально-психологічної роботи у підпорядкованих частинах і 

підрозділах, а також законне, економічне і господарсько-цілеспрямоване витрачання 

виділених їм коштів. 

2000-2003 роки 

Органи виховної роботи були складовою частиною командувань Військово-

Морських Сил Збройних Сил України, з'єднань, військових частин, військових 

навчальних закладів, установ та організацій і виконували завдання щодо організації 

та проведення роботи з формування і розвитку у військовослужбовців та 

працівників Збройних Сил України професійно необхідних психологічних якостей, 

моральної самосвідомості та особистої відповідальності за виконання 

функціональних та службових обов'язків, високої духовної культури, почуття 

патріотизму, здійснення заходів щодо соціального захисту їх прав і свобод, що має 

забезпечити високу бойову готовність органів управління, з'єднань і військових 

частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових 

колективів. Вони організовували роботу та несли відповідальність за стан виховної 

роботи, правового виховання, реалізацію заходів щодо впровадження гуманітарної 

політики держави у Збройних Силах України, ефективність морально-

психологічного забезпечення бойової та мобілізаційної готовності, бойового 

чергування, оперативної (бойової) підготовки, морально-психологічний стан 

особового складу та дієвість роботи щодо зміцнення військової дисципліни. 

Органи виховної роботи являлися безпосередніми організаторами виховної 

роботи, морально-психологічного забезпечення підготовки та бойової діяльності 

військ (сил), відповідали за його стан. 

Щодо інформаційно-пропагандистського забезпечення вони здійснювали 

наступні завдання: 
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формування у особового складу високих морально-психологічних якостей, 

готовності до свідомого виконання положень Конституції України і законів України, 

Військової присяги, вимог військових статутів Збройних Сил України, інших 

нормативно-правових актів та наказів командирів, загальновизнаних принципів 

міжнародного гуманітарного права; 

організація гуманітарної підготовки особового складу; 

системне суспільно-політичне, інформування особового складу; 

підвищення ролі військових засобів масової інформації у вихованні 

військовослужбовців, формуванні позитивного іміджу Збройних Сил України у 

суспільстві, поширення інформації про життєдіяльність Збройних Сил України; 

організація та здійснення протидії інформаційно-психологічному впливу 

негативної інформації на особовий склад; 

вивчення, аналіз та прогнозування морально-психологічного стану у військах 

(силах), соціально-політичної обстановки в районах їх дислокації та місцях 

виконання завдань за призначенням; 

доведення та роз'яснення особовому складу вимог Конституції України, 

Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів і 

директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил 

України, мобілізація на цій основі військовослужбовців на якісне виконання 

покладених завдань; 

проведення інформаційно-пропагандистських заходів на підтримку державної 

воєнної політики, сприяння формуванню громадської думки в інтересах оборони 

держави, підняття престижу військової служби, налагодження та підтримання, 

зв'язків з цих питань з органами державної влади, місцевого самоврядування, 

громадськими об'єднаннями, творчими спілками, центральними та місцевими 

засобами масової інформації; 

здійснення координаційно-методичних функцій щодо управління військовими 

засобами масової інформації; 

інформаційно-пропагандистське забезпечення заходів міжнародного 

військового співробітництва. 

У виконанні завдань культурно-виховної та просвітницької роботи: 
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впровадження комплексу культурно-просвітницьких заходів щодо 

забезпечення військової служби та дозвілля, організація правового, військового, 

патріотичного, морального, естетичного, фізичного, економічного виховання 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України; 

ознайомлення з духовною, історичною та культурною спадщиною 

Українського народу, формування почуття патріотизму, вірності традиціям 

Українського народу; 

культурне обслуговування особового складу, створення постійно діючої 

художньої самодіяльності, розвиток та зміцнення зв'язків з творчою інтелігенцією, 

залучення працівників науки, культури і Мистецтв України до просвітницької та 

культурно-шефської роботи серед військовослужбовців, працівників Збройних Сил 

України та членів їх сімей; 

керівництво діяльністю військових закладів культури, культурно-мистецьких 

колективів та методичне забезпечення їх роботи, організація дозвілля особового 

складу; 

створення умов для задоволення духовних потреб військовослужбовців, у 

тому числі релігійних, сприяння гуманізації процесу виховання, дозвілля та побуту. 

У забезпеченні військ (сил) технічними засобами виховної роботи, поліграфії 

та культпросвітмайном: 

розробка та визначення штатно-табельної потреби у технічних засобах 

виховної роботи, організація роботи щодо їх постачання, обліку, експлуатації, 

збереження, ремонту та списання; 

проведення єдиної технічної політики щодо вдосконалення технічних засобів 

виховної роботи, здійснення науково- дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт щодо створення нових або модернізації існуючих зразків технічних засобів 

виховної роботи і поліграфії; організація кіно-, відео-, аудіообслуговування 

особового складу військ (сил); 

забезпечення військ (сил) культпросвітмайном, друкованими виданнями; 

створення та впровадження у гарнізонах телевізійних кабельних мереж. 

У науковому та програмно-методичному забезпеченні виховної роботи та 

морально-психологічному забезпеченні життєдіяльності: 
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керівництво проведенням наукових та науково-дослідних робіт з соціально-

гуманітарних питань у Збройних Силах України; 

розробка та забезпечення військ (сил) методичними матеріалами щодо 

організації та проведення виховної роботи та морально-психологічного 

забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України; 

організація співробітництва з науково-дослідними організаціями, установами 

та навчальними закладами з питань, що входять до компетенції органів виховної 

роботи; 

спрямування та координація діяльності кафедр суспільно-гуманітарних 

дисциплін військових навчальних закладів Міністерства оборони України. 

На управління виховної роботи Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України покладалися: 

організація виховної роботи і керівництво органами виховної роботи 

підпорядкованих з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, 

установ і підприємств; 

визначення основних напрямів, цілей, форм і методів виховної роботи у 

військах (силах), розробка та надання відповідних рекомендацій; 

розробка проектів наказів, директив, розпоряджень командувача з питань, що 

входять до їх компетенції, плануючих, облікових, звітних документів та методичних 

рекомендацій щодо організації виховної роботи; 

організація морально-психологічного забезпечення переводу військ з мирного 

на воєнний стан, їх розгортання і застосування під час бойових дій та миротворчих 

операцій; 

організація морально-психологічного забезпечення операцій (бойових дій) в 

умовах виникнення збройного конфлікту, проведення заходів інформаційно-

психологічної протидії, підтримання зв'язків з питань її ведення з державними 

установами, відповідними органами військового управління; 

планування та організація діяльності органів виховної роботи щодо морально-

психологічного забезпечення оперативної та бойової підготовки військ, їх бойового 

застосування; 

організація роботи структур виховної роботи, органів військового управління 

щодо зміцнення морально-психологічного стану особового складу та військової 
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дисципліни, виконання вимог чинного законодавства, Військової присяги та 

військових статутів Збройних Сил України; 

участь у плануванні і впровадженні заходів морально-психологічної 

підготовки військовослужбовців; 

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду організації виховної 

роботи у військах (силах); 

організація професійної підготовки офіцерів, прапорщиків та мічманів органів 

виховної роботи, навчання всіх категорій командирів і начальників формам і 

методам виховної роботи, поліпшення морально-психологічного стану, зміцнення 

військової дисципліни та правопорядку; 

організація військово-патріотичного, морального, естетичного, етичного, 

екологічного і правового виховання особового складу; 

організаційне і методичне забезпечення гуманітарної підготовки та 

інформування усіх категорій військовослужбовців, організація проведення заходів 

щодо впровадження державної мови; 

організація теоретичної і методичної підготовки керівників груп гуманітарної 

підготовки усіх рівнів; 

підтримання зв'язку з державними інститутами, громадськими об'єднаннями, 

що діють відповідно до чинного законодавства України, творчими спілками, 

релігійними та іншими організаціями, засобами масової інформації з питань 

військово-патріотичного виховання військовослужбовців і підготовки молоді до 

служби у Збройних Силах України, підняття престижу військової служби; 

організація морально-психологічного забезпечення заходів міжнародного 

військового співробітництва та миротворчих операцій; 

аналіз соціально-політичної, економічної, криміногенної, релігійної 

обстановки в місцях дислокації військ, морально-психологічного стану особового 

складу, забезпечення керівного складу виду Збройних Сил, оперативного 

командування інформаційно-аналітичними матеріалами з цих питань, надання 

відповідної інформації; 

розробка рекомендацій для командирів (начальників), штабів з організації 

інформаційно-психологічної протидії впливу негативних факторів; 
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організація культурно-виховної роботи, дозвілля військовослужбовців, членів 

їх сімей, працівників Збройних Сил України, їх культурне обслуговування, 

керівництво і координація діяльності підпорядкованих закладів культури; 

організація та проведення військово-соціологічних і соціально-психологічних 

досліджень з актуальних проблем життєдіяльності військ (сил); 

вивчення, узагальнення, розповсюдження та впровадження досвіду виховної 

роботи; 

розробка загальних методик професійно-психологічного відбору призовників, 

військовослужбовців, кандидатів для отримання різних рівнів освіти, військових 

спеціальностей, призначення на посаду, пересування по службі; 

проведення професійного добору, атестування, розстановка і облік генералів, 

офіцерів, прапорщиків та мічманів органів виховної роботи, вивчення та аналіз їх 

практичної діяльності, відпрацювання замовлень щодо підготовки фахівців, подання 

пропозицій щодо призначення на посади в структури виховної роботи (об'єднання, 

з'єднання) та заступників командирів з виховної роботи - до окремого батальйону 

включно; 

участь у проведенні аналізу якості офіцерів запасу виховного профілю, їх 

атестування; 

підготовка пропозицій та замовлень щодо забезпечення технічними засобами 

виховної роботи і поліграфічним обладнанням, організація їх постачання, обліку, 

експлуатації, збереження та ремонту; 

організація роботи щодо накопичення, збереження, обліку непорушних запасів 

технічних засобів виховної роботи і поліграфії; забезпечення військ кіно-, 

відеофільмами; 

організація матеріально-технічного забезпечення закладів культури 

військових частин і гарнізонів; 

організація військово-соціаль ної роботи у військах; 

участь у розгляді звернень, здійснення прийому громадян з особистих 

питань, їх правове консультування, вживання заходів щодо усунення причин, 

які викликають скарги; 
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підтримання зв'язку з державними, громадськими органами та організаціями, 

що беруть участь у вирішенні проблем соціально-правового забезпечення 

військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України; 

визначення потреби асигнувань за відповідними кодами економічної 

класифікації видатків Міністерства оборони України, розподіл виділених коштів 

між об'єднаннями, з'єднаннями, військовими частинами, закладами і установами і 

підприємствами Міністерства оборони України та контроль за доцільним та 

економним їх витрачанням; 

проведення розрахунків з постачальниками за поставлену продукцію та надані 

послуги; 

організація фінансового обліку та звітності; 

координація та програмно-методичне забезпечення діяльності 

підпорядкованих їм органів виховної роботи. 

На відділ виховної роботи з'єднання покладалися: 

безпосереднє керівництво виховною роботою у військових частинах та 

підрозділах, що входять до складу з'єднання; 

морально-психологічне забезпечення бойової та мобілізаційної готовності, 

виконання учбово-бойових завдань, бойового чергування, бойової служби бойової 

підготовки військових частин, підрозділів; 

зміцнення морально-психологічного стану особового складу та військової 

дисципліни, виконання вимог Військової присяги та військових статутів Збройних 

Сил України, профілактика правопорушень; 

організація і проведення професійної підготовки офіцерів, прапорщиків та 

мічманів органів виховної роботи, навчання всіх категорій командирів і начальників 

формам і методам виховної роботи, поліпшення морально-психологічного стану, 

зміцнення військової дисципліни та правопорядку; 

керівництво правовим вихованням та участь в організації правової підготовки 

у військових частинах та підрозділах спільно із юрисконсультами частин; 

вивчення, аналіз та прогнозування соціально-політичної обстановки в регіоні, 

морально-психологічного стану у військах; 

створення і підтримання на належному рівні необхідної матеріальної бази 

виховної роботи; 
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організаційно-методичне забезпечення гуманітарної підготовки та 

інформування усіх категорій військовослужбовців; 

організація теоретичної і методичної підготовки керівників груп гуманітарної 

підготовки усіх рівнів; 

організація культурно-виховної роботи, дозвілля військовослужбовців, 

працівників Збройних Сил України та членів їх сімей, їх культурне обслуговування; 

вивчення стану виховної роботи, узагальнення та розповсюдження передового 

досвіду з цього питання; 

здійснення заходів військово-соціальної роботи. 

організація і проведення роботи щодо підвищення психолого-педагогічної 

компетенції всіх категорій офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, 

що проходять військову службу за контрактом; 

організація виконання заходів професійно-психологічного добору 

військовослужбовців, участь у комплектуванні військових частин особовим 

складом; 

участь у плануванні морально-психологічної підготовки особового складу для 

успішної професійної діяльності у повсякденному житті та при виконанні бойових 

завдань за призначенням; 

вивчення, добір і виховання спеціалістів виховної роботи в підпорядкованих 

військових частинах, участь в атестуванні військових кадрів; 

організація роботи з питань ефективного використання, зберігання та обліку 

технічних засобів виховної роботи та іншого культпросвітмайна; 

економне, цілеспрямоване використання коштів, виділених за відповідними 

статтями кошторису Міністерства оборони України; 

підтримання зв'язку з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, засобами масової інформації щодо реалізації державної 

гуманітарної політики у військах; 

розгляд пропозицій, заяв та скарг, здійснення прийому громадян з особистих 

питань; 

участь у проведенні військово-соціологічних досліджень згідно затверджених 

планів і програм. 

Окрім цього, щодо організації гуманітарної підготовки особового складу 
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Збройних Сил України виконувалися наступні завдання: 

Головне управління виховної роботи Міністерства оборони України 

здійснювало: 

планування, програмово-методичне забезпечення гуманітарної підготовки всіх 

категорій слухачів; 

організацію видання літератури, посібників, аудіо- та відеоматеріалів; 

залучення військових засобів масової інформації для публікації методичних 

матеріалів на допомогу керівникам груп гуманітарної підготовки пропаганди 

передового досвіду тощо; 

контроль за організацією та проведенням занять з гуманітарної підготовки в 

органах управління військ (сил), з тому числі в управліннях центрального апарату 

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України; 

внесення у разі потреби змін до тематичних планів гуманітарної підготовки. 

Управління виховної роботи Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

здійснювало: 

календарне планування гуманітарної підготовки для керівної ланки до 

з'єднання включно; 

методичне забезпечення гуманітарної підготовки; 

внесення змін до тематики календарних планів гуманітарної підготовки (до 

30%) і розподіл резерву часу; 

надання методичної допомоги під час підготовки та проведення дводенних 

зборів у гарнізонах; 

залучення військових засобів масової інформації для публікації методичних 

матеріалів на допомогу керівникам груп гуманітарної підготовки, пропаганди 

передового досвіду тощо; 

контроль за організацією та проведенням занять з гуманітарної підготовки; 

узагальнення результатів та розповсюдження передового досвіду; 

звітність перед Головним управлінням виховної роботи Міністерства оборони 

України. 

Відділи виховної роботи здійснювали: 

календарне планування гуманітарної підготовки для підпорядкованих з'єднань 

та військових частин; надання-методичної допомоги під час підготовки та 
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проведення дводенних зборів у гарнізонах; 

контроль за організацією та проведенням занять з гуманітарної підготовки; 

узагальнення результатів і розповсюдження передового досвіду; 

звітність перед вищим органом виховної роботи. 

Відділи (відділення) виховної роботи з'єднань, військових частин, військових 

навчальних закладів здійснювали: 

планування та проведення гуманітарної підготовки всіх категорій слухачів; 

теоретичну та методичну підготовку керівників груп; 

контроль та надання практичної допомоги підпорядкованим військовим 

частинам і підрозділам; 

узагальнення результатів і розповсюдження передового досвіду; 

звітність перед вищим органом виховної роботи. 

2003-2008 роки 

Діяльність органів військового управління щодо гуманітарного та 

соціального розвитку у Збройних Силах здійснювалася шляхом планування, 

організації та проведення організаційних, соціологічних, педагогічних, 

психологічних, інформаційно-пропагандистських, правових, культурно-

просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на усвідомлення особовим 

складом державної політики у сфері оборони, системи національних цінностей, які 

вони захищають, підтримку і розвиток професійно необхідних психологічних 

якостей, сприяння реалізації встановлених державою соціальних та правових 

гарантій з метою виконання завдань військової служби. Безпосередніми 

організаторами діяльності військових службових осіб з питань гуманітарного і 

соціального розвитку були заступники головнокомандувачів та командирів 

(начальників) усіх рівнів з гуманітарних питань і очолювані ними відповідні 

управління, відділи та відділення, які забезпечували взаємодію з органами 

виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, 

релігійними організаціями, громадянами України та засобами масової інформації. 

Органи з гуманітарних питань підпорядковувалися Міністру оборони України, 

начальнику Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам, командирам 

(начальникам). Вони організовували гуманітарне і соціальне забезпечення 
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діяльності Збройних Сил України і відповідали за планування та організацію 

гуманітарної підготовки; виховної роботи; соціально-психологічного супроводу 

військової служби; морально-психологічного забезпечення підготовки та 

застосування Збройних Сил України; морально-психологічної підготовки 

військовослужбовців; моніторинг морально-психологічного стану особового складу 

військ (сил); стан військової дисципліни, профілактики правопорушень; 

інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-виховної та 

просвітницької роботи; проведення військово-соціальної роботи у військах (силах) у 

межах своїх повноважень. Органи з гуманітарних питань усіх рівнів здійснювали 

постійну взаємодію з іншими органами військового управління, органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, релігійними 

організаціями, засобами масової інформації, відповідними органами інших 

військових формувань держави. 

Основні завдання органів з гуманітарних питань відповідно до напрямів їх 

діяльності були: 

У гуманітарній підготовці та інформаційно-пропагандистському забезпеченні: 

виховання в особового складу відданості українському народові, свідомого 

виконання положень Конституції України і законів України, Військової присяги, 

вимог статутів Збройних Сил України, вірності Бойовому Прапору, традиціям 

дружби і військового товариства, громадянської свідомості та особистої 

відповідальності за захист Батьківщини, любові до своєї військової частини; 

організація гуманітарної підготовки з усіма категоріями особового складу; 

системне суспільно-політичне, правове та військово-технічне інформування 

особового складу; 

доведення та роз'яснення особовому складу вимог Конституції України, 

законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів і 

директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил 

України, мобілізація на цій основі військовослужбовців на якісне виконання 

покладених завдань; 

проведення заходів щодо формування позитивного іміджу Збройних Сил 

України в суспільстві, сприяння поширенню інформації про життєдіяльність 

Збройних Сил України у військових засобах масової інформації; 
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організація та здійснення протидії інформаційно-психологічному впливу 

негативної інформації на особовий склад; 

проведення інформаційно-пропагандистських заходів на підтримку державної 

воєнної політики, сприяння формуванню громадської думки в інтересах оборони 

держави, підняття престижу військової служби, налагодження та підтримання 

зв'язків із цих питань з органами державної влади, місцевого самоврядування, 

об'єднаннями громадян, творчими спілками, центральними та місцевими засобами 

масової інформації; 

інформаційно-пропагандистське забезпечення заходів міжнародного 

військового співробітництва. 

У виконанні завдань культурно-виховної та просвітницької роботи, духовного 

виховання: 

проведення комплексу культурно-просвітницьких заходів щодо забезпечення 

військової служби та дозвілля; 

організація доведення до особового складу знань щодо духовної, історичної та 

культурної спадщини українського народу; 

військово-патріотичне виховання військовослужбовців; 

культурне обслуговування особового складу, створення постійно діючої 

художньої самодіяльності, розвиток та зміцнення зв'язків військових колективів з 

творчою інтелігенцією, залучення працівників науки, культури і мистецтв України 

до просвітницької та культурно-шефської роботи серед військовослужбовців та 

членів їх сімей, працівників Збройних Сил України; 

керівництво діяльністю військових закладів культури, культурно-мистецьких 

колективів та методичне забезпечення їх роботи, організація дозвілля особового 

складу; 

створення умов для задоволення духовних потреб військовослужбовців, у 

тому числі релігійних. 

У забезпеченні військ (сил) технічними засобами пропаганди відповідно до 

штатно-табельної потреби, кіно-, відео- та радіо- обслуговуванні особового складу: 

розробка та визначення штатно-табельної потреби Збройних Сил України у 

технічних засобах пропаганди, організація роботи щодо їх постачання, обліку, 

експлуатації, збереження, ремонту та списання; 
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замовлення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт щодо 

створення нових або модернізації існуючих зразків технічних засобів пропаганди; 

організація кіно-, відео- та радіообслуговування особового складу військ 

(сил); 

забезпечення військ (сил) культпросвітмайном, друкованими виданнями; 

створення та впровадження в гарнізонах телевізійних кабельних мереж. 

На управління з гуманітарних питань Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України до його розформування в 2006 році покладалися: 

планування та організація гуманітарної та морально-психологічної підготовки 

особового складу, виховної роботи, морально-психологічного забезпечення бойової 

і мобілізаційної готовності військ, бойового чергування, бойової служби, 

оперативної і бойової підготовки, виконання завдань з підтримки миру поза межами 

України, застосування військ (сил) з питань, віднесених до компетенції управління; 

виховання в особового складу відданості українському народові, свідомого 

виконання положень Конституції України і законів України, Військової присяги, 

вірності Бойовому Прапору, традиціям дружби і військового товариства, 

формування громадянської свідомості та особистої відповідальності за захист 

Батьківщини, любові до своєї військової частині; 

доведення та роз'яснення особовому складу вимог Конституції України, 

законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів і 

директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил 

України, мобілізація на цій основі військовослужбовців на якісне виконання 

покладених завдань; 

участь у виконанні державних програм реформування та розвитку Збройних 

Сил України, завдань оборонного огляду, інших програм (планів) з питань, що 

входять до його компетенції; 

аналіз суспільно-політичної, морально-психологічної та інформаційної 

обстановки в районах дислокації військ, планування та організація роботи з 

нейтралізації впливу негативних чинників на морально-психологічний стан 

особового складу; 

організація роз'яснення особовому складу навчально-бойових завдань, 

суспільно-політичної, морально-психологічної та інформаційної обстановки, заходів 
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безпеки під час організації оперативної та бойової підготовки, службово-бойової 

діяльності, повсякденної життєдіяльності; 

пропаганда взірцевості офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантського 

(старшинського) складу під час виконання навчально-бойових завдань, бойового 

чергування та бойової служби; 

організація вивчення та прогнозування морально-психологічного стану 

мобілізаційних ресурсів; 

участь у організації та проведенні професійно-психологічного підбору під час 

комплектування військових частин та підрозділів військовослужбовцями; 

морально-психологічний супровід приведення військ (сил) у бойову 

готовність та відмобілізування, участь у накопиченні та підготовці ресурсів фахівців 

гуманітарного профілю; 

методичне забезпечення психологічної підготовки військовослужбовців з 

метою формування у них високих морально-бойових якостей, необхідних для 

успішної професійної діяльності, у повсякденному житті та готовності до виконання 

бойових завдань за будь-яких умов; 

створення та підтримання на належному рівні необхідної матеріальної бази 

морально-психологічного забезпечення; 

організація моніторингу морально-психологічного стану особового складу 

військ (сил), призовного контингенту та підготовка пропозицій щодо його 

поліпшення; 

виявлення соціально-психологічних причин, передумов і обставин скоєння 

правопорушень та здійснення заходів щодо їх усунення; 

вивчення та корегування соціально-психологічного клімату у військових 

колективах, їх згуртування, утвердження пріоритетності високоморальних, 

гуманних норм, культури поведінки у взаєминах між військовослужбовцями; 

упровадження системи індивідуально-виховної роботи командирів 

(начальників) з підлеглими; 

організація постійного соціально-психологічного вивчення індивідуальних 

якостей та психологічних особливостей військовослужбовців; 

організація правового виховання військовослужбовців та працівників 

Збройних Сил України; 
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координація діяльності із Військовою службою правопорядку, військовою 

прокуратурою, органами військового управління щодо забезпечення статутних умов 

військової служби, правопорядку та військової дисципліни, зміцнення морально -

психологічного стану особового складу; 

упровадження системи роботи службових осіб усіх рівнів щодо зміцнення 

військової дисципліни та правопорядку, надання їм методичної допомоги з питань 

профілактики правопорушень, створення безпечних умов військової служби; 

упровадження системи щомісячної персональної оцінки діяльності службових 

осіб усіх рівнів щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку; 

організація використання потенціалу Зборів офіцерів, військової 

громадськості у формуванні правової і моральної свідомості та культури 

взаємостосунків, забезпеченні статутних умов військової служби, зміцненні 

морально-психологічного стану особового складу; 

формування і підтримання належного психологічного стану особового складу; 

розробка пропозицій і рекомендацій щодо підтримки психічного здоров'я 

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України; 

здійснення заходів психологічної діагностики, психологічного 

консультування, психологічної корекції військовослужбовців, працівників Збройних 

Сил України та членів їх сімей; 

організація психологічної реабілітації військовослужбовців, що потребують 

такої допомоги; 

організація науково-методичного забезпечення психологічної роботи; 

виконання консультативних, дорадчих та експертних функцій у сфері 

психології військового управління; 

узагальнення й поширення передового досвіду психологічної роботи у 

військах (силах); 

організація і контроль за діяльністю органів військового управління та 

практична робота щодо соціального захисту особового складу військ (сил); 

організація проведення цільових військово-соціологічних досліджень згідно з 

затвердженими планами та програмами; 

організація доведення до військовослужбовців, працівників Збройних Сил 

України та членів їх сімей визначених законами соціальних пільг, прав та допомог; 
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підтримання зв'язків з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та відповідними об'єднаннями громадян з питань соціального 

захисту військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей; 

установлення та підтримання взаємодії з Державною службою зайнятості 

України щодо сприяння в соціальній та професійній адаптації військовослужбовців, 

які звільняються зі служби, та членів їх сімей, надання інформаційно-

консультаційних та профорієнтаційних послуг; 

організація співпраці з регіональними центрами перепідготовки та 

працевлаштування щодо обміну інформацією, надання консультаційних послуг, 

сприяння у працевлаштуванні військовослужбовців, які звільняються зі служби, 

забезпечення їх професійної підготовки з урахуванням специфіки та потреб ринку 

праці; 

надання допомоги у вирішенні питань, порушених у заявах, скаргах та 

пропозиціях військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей; 

керівництво діяльністю підпорядкованих структур з гуманітарних питань 

військових комісаріатів, у тому числі з питань роботи з ветеранами військової 

служби, патронажної діяльності відносно колишніх військовослужбовців, які 

отримали поранення, важкі хвороби, родин загиблих та померлих 

військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків; 

організація інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-

виховної та просвітницької роботи з особовим складом, здійснення заходів 

військово-патріотичного виховання у військах (силах), керівництво 

підпорядкованими закладами культури; 

організація гуманітарної підготовки з усіма категоріями особового складу; 

організація системного суспільно-політичного, правового та військово-

технічного інформування особового складу; 

організація протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на 

особовий склад; 

здійснення координаційно-методичних функцій щодо управління військовими 

засобами масової інформації; 
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методичне забезпечення гуманітарної та морально-психологічної підготовки, 

виховної роботи, повсякденної діяльності, підготовки та застосування військ, 

здійснення заходів щодо соціального захисту особового складу; 

організація забезпечення військ (сил) технічними засобами пропаганди 

відповідно до штатно-табельної потреби, кіно-, відео- та радіообслуговування 

особового складу; 

забезпечення підбору, підготовки фахівців гуманітарного профілю, 

погодження їх призначення у нижчі органи з гуманітарних питань; 

визначення потреби асигнувань за відповідними кодами економічної 

класифікації видатків Міністерства оборони України, розподіл виділених коштів 

між об'єднаннями, з'єднаннями, військовими частинами, закладами, установами і 

підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, 

та контроль за доцільним і економним їх витрачанням; 

проведення розрахунків з постачальниками за поставлену продукцію та надані 

послуги; 

організація фінансового обліку та звітності. 

На відділення з гуманітарних питань з'єднання покладалися: 

планування та безпосереднє керівництво гуманітарною та морально -

психологічною підготовкою особового складу, виховною роботою, морально-

психологічним забезпеченням підготовки та застосування з'єднання, військових 

частин та підрозділів, здійснення контролю та допомоги з цих питань; 

керівництво структурами та фахівцями з гуманітарних питань військових 

частин та підрозділів; 

урахування наявної морально-психологічної та інформаційної обстановки в 

районах дислокації з'єднання під час планування; 

організація роботи щодо нейтралізації впливу негативних чинників на 

морально-психологічний стан особового складу військових частин та підрозділів; 

роз'яснення особовому складу морально-психологічної та інформаційної 

обстановки, навчально-бойових завдань, заходів безпеки під час організації бойової 

підготовки та службово-бойової діяльності; 

роз'яснення особовому складу якостей штатної зброї, виховання дбайливого 

ставлення до озброєння та військової техніки; 
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виконання заходів професійно-психологічного підбору військово-службовців, 

участь у комплектуванні військових частин та підрозділів особовим складом; 

здійснення заходів морально-психологічного супроводу приведення 

військових частин та підрозділів у бойову готовність, участь у накопиченні та 

підготовці ресурсів фахівців гуманітарного профілю; 

організація заходів психологічної підготовки військовослужбовців у 

військових частинах та підрозділах, забезпечення психологічної готовності й 

стійкості особового складу до виконання завдань у будь-яких умовах; 

проведення роботи щодо виявлення та усунення соціально-психологічних 

причин, передумов і обставин скоєння правопорушень; 

вивчення та корегування соціально-психологічного клімату у військових 

колективах, їх згуртування, утвердження пріоритетності високоморальних, 

гуманних норм, культури поведінки у взаєминах між військовослужбовцями; 

організація командирами (начальниками) індивідуально-виховної роботи з 

підлеглими на підставі постійного вивчення індивідуальних якостей та 

психологічних особливостей військовослужбовців; 

здійснення заходів психопрофілактики правопорушень та 

недисциплінованості різних категорій військовослужбовців, працівників Збройних 

Сил України; 

планування та проведення заходів психологічної діагностики, психологічного 

консультування, психологічної корекції військовослужбовців та членів їх сімей, 

працівників Збройних Сил України за їх згодою; 

виявлення військовослужбовців, які потребують психологічної допомоги, та 

здійснення заходів психологічної реабілітації; 

організація роботи з військовослужбовцями, схильними до девіантної 

поведінки, до спроб суїцидів; 

організація заходів правового вихованням та проведення правової підготовки 

спільно із юрисконсультами військових частин; 

налагодження сумісної роботи із підрозділами військової служби 

правопорядку, військовою прокуратурою щодо забезпечення статутних умов 

військової служби, правопорядку та військової дисципліни, зміцнення морально-

психологічного стану особового складу; 
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організація і проведення роботи щодо підвищення рівня психолого-

педагогічної компетенції офіцерів, прапорщиків (мічманів), сержантів; 

спрямування роботи Зборів офіцерів, військової громадськості на формування 

правової і моральної свідомості та культури взаємостосунків, забезпечення 

статутних умов військової служби, зміцнення морально-психологічного стану 

особового складу військових частин та підрозділів, досягнення взірцевості 

офіцерського складу; 

організація гуманітарної підготовки та інформування особового складу в 

підпорядкованих військових частинах і підрозділах; 

організація теоретичної та методичної підготовки керівників груп 

гуманітарної підготовки усіх рівнів; 

організація суспільно-політичного, правового та військово-технічного 

інформування особового складу; 

участь в організації та здійсненні заходів протидії інформаційно-

психологічному впливу на особовий склад; 

планування і організація культурно-виховної роботи, дозвілля 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей; 

активне використання військових закладів культури, місцевого культурного 

середовища; 

участь у проведенні цільових військово-соціологічних досліджень згідно із 

затвердженими планами і програмами; 

організація та здійснення, в межах компетенції, заходів правового і 

соціального захисту військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних 

Сил України; 

контроль за організацією роботи з питань обліку, зберігання, обслуговування, 

ремонту, накопичення та використання за призначенням технічних засобів 

пропаганди; 

організація кіно-, радіо-, відеообслуговування особового складу; 

планування та проведення професійної підготовки офіцерів органів з 

гуманітарних питань; 

участь в атестуванні військових кадрів, підбір і направлення на навчання 

офіцерів з гуманітарних питань. 
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Відділення з гуманітарних питань бригади, полку та їм рівних відповідно до 

покладених на нього завдань: 

здійснювало безпосереднє керівництво гуманітарним та соціальним 

забезпеченням у військовій частині та підрозділах; 

організовувало заходи щодо морально-психологічного забезпечення бойової та 

мобілізаційної готовності військової частини, виконання навчально-бойових завдань, 

бойового чергування і бойової підготовки, застосування військової частини та 

підрозділів за призначенням; 

брало участь у процесі навчання командного складу, офіцерів структур з 

гуманітарних питань формам і методам морально-психологічного забезпечення; 

проводило з особовим складом заходи виховної роботи, спрямовані на 

формування у військовослужбовців високих морально-бойових і психологічних 

якостей, патріотизму, вірності Військовій присязі, національно-історичним традиціям 

українського народу та його Збройних Сил; 

організовувало та проводить заходи з психологічної підготовки 

військовослужбовців у військових частинах та підрозділах, забезпечення 

психологічної готовності й стійкості особового складу до виконання завдань у будь-

яких умовах; 

безпосередньо проводило соціально-психологічні дослідження згідно з 

програмами Головного управління з гуманітарних питань та соціального захисту 

Збройних Сил України, управління з гуманітарних питань ВМС ЗС України; 

здійснювало заходи з морально-психологічної підготовки особового складу 

підрозділів, що сплановані для виконання завдань з підтримки миру поза межами 

України; 

аналізувало соціально-політичну та морально-психологічну обстановку в регіоні 

дислокації військової частини, підпорядкованих підрозділів; 

організовувало професійно-психологічний підбір військовослужбовців, брало 

участь у комплектуванні підрозділів особовим складом; 

організовувало правову підготовку особового складу підрозділів спільно з 

юрисконсультом військової частини; 

проводило роботу щодо виявлення та усунення соціально-психологічних 

причин, передумов і обставин скоєння правопорушень; 
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здійснювало виховні заходи щодо створення безпечних умов військової 

служби та праці особового складу, збереження життя та здоров'я 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України поза службою, під час 

відпочинку та використанні особистого транспорту; 

організовувало вивчення та корегування соціально-психологічного клімату у 

військових колективах, їх згуртування, утвердження пріоритетності 

високоморальних, гуманних норм, культури поведінки у взаєминах між 

військовослужбовцями; 

організовувало індивідуально-виховну роботу командирів (начальників) з 

підлеглими на підставі постійного вивчення індивідуальних якостей та 

психологічних особливостей військовослужбовців; 

здійснювало навчання командирів (начальників) найбільш ефективним 

формам і методам, особливостям роботи з різними категоріями особового складу; 

здійснювало заходи з психопрофілактики правопорушень та 

недисциплінованості різних категорій військовослужбовців, працівників Збройних 

Сил України; 

планувало та проводить заходи з психологічної діагностики, психологічного 

консультування, психологічної корекції військовослужбовців, працівників Збройних 

Сил України та членів їх сімей; 

організовувало роботу з військовослужбовцями, схильними до девіантної 

поведінки, спроб суїцидів; 

організовувало планування та проведення професійної підготовки офіцерів 

органів з гуманітарних питань, навчання всіх категорій командирів і начальників 

формам і методам виховної роботи з метою підтримання належного морально-

психологічного стану, військової дисципліни та правопорядку; 

здійснювало вивчення офіцерів гуманітарного профілю в підпорядкованих 

підрозділах з метою з'ясування перспектив їх подальшого службового використання, 

брало участь в атестуванні, підборі на навчання офіцерів органів з гуманітарних 

питань; 

організовувало гуманітарну підготовку, інформування особового складу в 

підпорядкованих підрозділах; 

організовувало теоретичну та методичну підготовку керівників груп 
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гуманітарної підготовки всіх рівнів; 

планувало та організовувало культурно-виховну роботу, дозвілля 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та членів їх сімей; 

здійснювало вивчення соціальних, матеріальних та духовних потреб 

військовослужбовців, працівників та членів їх сімей підпорядкованих підрозділів; 

здійснювало організацію заходів, спрямованих на підтримання зв'язків з 

об'єднаннями громадян, які діють у місці дислокації військової частини; 

брало участь у роботі щодо розгляду пропозицій, заяв та скарг, здійсненні 

прийому громадян з особистих питань та спільно з юрисконсультом військової 

частини проводило їх правове консультування; 

організовувало роботу з питань обліку, зберігання, обслуговування та 

використання за призначенням технічних засобів пропаганди; 

організовувало кіно-, відео-, радіообслуговування особового складу 

підпорядкованих підрозділів; 

проводило роботу щодо цілеспрямованого використання фінансових коштів для 

організації гуманітарного та соціального забезпечення, передплати періодичних 

видань; 

підтримувало зв'язок з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, творчими, громадськими, релігійними організаціями, засобами 

масової інформації у межах повноважень. 

2008-2013 роки 

Безпосередніми виконавцями планування та організації гуманітарної 

підготовки, інформаційно-пропагандистського забезпечення були органи виховної і 

соціально-психологічної роботи. Вони розробляли плануючі документи, 

організовували заняття з гуманітарної підготовки, забезпечували їх якісне 

проведення, узагальнювали результати, контролювали і надавали допомогу, вели 

облік і звітність та підбивали підсумки гуманітарної підготовки. Загальне 

керівництво щодо інформаційної роботи з особовим складом здійснював 

відповідний командир. Безпосередню роботу щодо організації і проведення 

інформаційної роботи проводив заступник командира з виховної роботи. 
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2013-2014 роки 

Органи по роботі з особовим складом були призначені для реалізації завдань 

гуманітарного і соціального розвитку та військового виховання у Збройних Силах 

України (далі - Збройні Сили), організації та здійснення морально-психологічного 

забезпечення підготовки та застосування військ (сил), виховної та ідеологічної 

роботи. Основними завданнями органів по роботі з особовим складом були: 

здійснення завдань гуманітарного та соціального забезпечення у військах 

(силах); 

організація морально-психологічного забезпечення приведення 

(відмобілізування) військ (сил) у бойову готовність, виконання завдань бойового 

чергування, бойової служби; 

організація психологічної підготовки та психологічної роботи з 

військовослужбовцями (резервістами), формування у них стійкості та психологічної 

готовності до виконання завдань за призначенням; 

вивчення та прогнозування морально-психологічного стану особового складу, 

забезпечення стану військової дисципліни у військах (силах), організація 

індивідуальної роботи з військовослужбовцями, надання їм психологічної допомоги 

та консультування; 

виявлення причин та соціально-психологічних передумов скоєння 

правопорушень, особливо пов'язаних з порушеннями статутних правил 

взаємовідносин між військовослужбовцями, їх загибелі і травмування, у тому числі 

внаслідок суїцидальних вчинків, проведення заходів щодо профілактики та корекції 

їх поведінки; 

аналіз суспільно-політичної обстановки в районах дислокації військ (сил), її 

вплив на морально-психологічний стан особового складу, забезпечення 

нейтралізації впливу негативних факторів; 

організація занять з воєнно-ідеологічної підготовки та інформаційна робота з 

військовослужбовцями, формування у них громадянської свідомості, державних та 

суспільних цінностей, правової освіченості; 

організація військово-патріотичного виховання, культурно-просвітницької 

роботи та дозвілля особового складу, членів їх сімей, працівників Збройних Сил; 
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пропаганда культурної спадщини українського народу, національно-

історичних, бойових та військових традицій Збройних Сил України за участю 

закладів культури та самодіяльних (аматорських) колективів, сприяння всебічному 

культурному та духовному розвитку особистості військовослужбовця, підтримка 

його творчих здібностей та дарувань; 

керівництво діяльністю підпорядкованими закладами культури, методичне 

забезпечення їх роботи; 

співпраця з релігійними організаціями у питаннях духовної підтримки 

особового складу; 

організація моніторингу соціальних процесів у військових колективах, 

реалізація заходів правового і соціального захисту військовослужбовців та членів їх 

сімей, працівників Збройних Сил, попередження виникнення та нейтралізація 

випадків соціальної напруги у військових колективах; 

співпраця з інститутами громадськості у Збройних Силах України, 

Громадською радою при Міністерстві оборони України та регіональними 

приймальнями Міністра оборони України, забезпечення роботи телефонів довіри, 

розгляд пропозицій, скарг і заяв з питань соціального і правового захисту 

військовослужбовців та членів їх сімей, визначення шляхів їх вирішення; 

організація і проведення цільових військово-соціологічних досліджень; 

виконання заходів соціальної та професійної адаптації військовослужбовців та 

членів їх сімей, співпраця з місцевими органами влади та органами місцевого 

самоврядування, регіональними центрами зайнятості; 

реалізація заходів щодо шефства у Збройних Силах; 

визначення штатно-табельної потреби у технічних засобах виховання, 

організація роботи щодо їх постачання, обліку, збереження, експлуатації, 

відновлення та списання; 

створення та підтримання на належному рівні навчально-методичної бази 

органів по роботі з особовим складом, виготовлення та використання навчальних 

матеріалів та відеофільмів; 

замовлення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт щодо 

створення нових (модернізації існуючих) зразків технічних засобів виховання; 
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проведення заходів щодо формування позитивного іміджу Збройних Сил у 

суспільстві, підвищення престижу військової служби, сприяння системному 

розповсюдженню інформації про діяльність Збройних Сил у засобах масової 

інформації; 

визначення потреби та участь у формуванні державного замовлення на 

підготовку фахівців для комплектування посад органів по роботі з особовим 

складом; 

моніторинг дотримання у військах (силах) принципів гендерної рівності; 

впровадження передового досвіду роботи з особовим складом у діяльність 

посадових осіб військових частин, органів військового управління усіх рівнів. 

Управління по роботі з особовим складом Командування Військово-Морських 

Сил Збройних Сил України відповідно до покладених на нього завдань: 

організовувало виконання завдань та проведення заходів щодо забезпечення 

гуманітарного та соціального розвитку; 

організовувало морально-психологічне забезпечення підготовки та 

застосування військ (сил), соціально-психологічне супроводження військової 

служби; 

визначало основні напрями, форми і методи діяльності підпорядкованих 

органів по роботі з особовим складом, контролює виконання ними покладених 

завдань; 

організовувало психологічну підготовку особового складу військ (сил) та 

надання навчально-методичних матеріалів для проведення занять; 

планувало, методично забезпечувало, організовувало, безпосередньо 

проводило та контролювало дієвість заходів психологічної роботи з 

військовослужбовцями, членами їх сімей, резервістами та працівниками Збройних 

Сил; 

проводило всебічне вивчення соціально-психологічних умов навчально-

бойової діяльності, виявлення негативних психологічних факторів, що впливають на 

психіку військовослужбовців, розробляло та впроваджувало у практику військ (сил) 

методичні рекомендації щодо їх профілактики та попередження; 
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організовувало виконання заходів морально-психологічного забезпечення 

реалізації завдань щодо комплектування військових частин військовослужбовцями 

за контрактом та підготовки професійного старшинського та сержантського складу; 

безпосередньо організовувало професійно-психологічний відбір особового 

складу військ (сил) до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки; 

брало участь в організації індивідуальної підготовки офіцерів органів по 

роботі з особовим складом, навчання всіх категорій командирів (начальників) 

формам і методам роботи з підлеглими; 

вивчало морально психологічний стан особового складу військ (сил), 

прогнозувало динаміку його можливих змін, готувало пропозиції щодо його 

покращення; 

організовувало та надавало практичну (методичну) допомогу в проведенні у 

військах (силах) заходів щодо профілактики правопорушень, особливо пов'язаних з 

порушеннями статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, 

попередження загибелі особового складу, в тому числі внаслідок суїцидальних 

вчинків; 

поширювало передовий досвід командирів військових частин (установ), 

фахівців по роботі з особовим складом щодо зміцнення військової дисципліни та 

профілактики правопорушень; 

вело облік правопорушень за органи військового управління, з'єднання, 

військові частини (установи), надає донесеня у порядку підпорядкованості; 

аналізувало суспільно-політичну, соціально-економічну та релігійну 

обстановки в районах дислокації військ (сил), організовувало і проводило заходи 

щодо захисту від негативного інформаційно-психологічного впливу, недопущення 

дезінформації та деморалізації особового складу; 

розробляло рекомендації для проведення заходів з нейтралізації впливу 

негативних інформаційних та соціально-економічних чинників на 

військовослужбовців (резервістів) та працівників Збройних Сил; 

організовувало та надавало практичну (методичну) допомогу в організації та 

проведенні заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення, військово-

патріотичного виховання, культурно-просвітницької роботи; 
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здійснювало керівництво діяльністю підпорядкованих закладів культури; 

організовувало проведення системної роботи у військах (силах) щодо 

забезпечення дотримання, передбачених законодавством України, прав та 

соціальних гарантій особового складу; 

проводило заходи щодо зняття соціальної напруги у військових колективах в 

умовах реформування Збройних Сил України; 

організовувало проведення військово-соціологічних досліджень; 

підтримувало зв'язки з місцевими органами влади та органами місцевого 

самоврядування, регіональними центрами зайнятості, сприяло соціальній адаптації 

осіб, які звільняються з військової служби; 

безпосередньо організовувало шефську роботу між з'єднаннями, військовими 

частинами (установами) та місцевими органами влади, органами місцевого 

самоврядування; 

організовувало забезпечення технічними засобами виховання, контролювало 

їх облік та використання у підпорядкованих військових частинах (установах); 

організовувало виготовлення відеопродукції психолого-педагогічного та 

інформаційно-пропагандистського спрямування; 

висвітлювало у засобах масової інформації діяльність органів військового 

управління, з'єднань, військових частин (установ) з метою формування позитивного 

іміджу військової служби у Збройних Силах України (виді, командуванні); 

проводило роботу з удосконалення організаційно-штатної структури 

підпорядкованих органів по роботі з особовим складом, визначало потребу та 

формувало замовлення на підготовку офіцерів для комплектування посад по роботі з 

особовим складом у з'єднаннях, військових частинах (установах), формувало резерв 

офіцерів для просування на вищі посади та направлення на навчання; 

аналізувало професійну діяльність офіцерів по роботі з особовим складом, 

погоджувало їх призначення на посади у підпорядковані органи по роботі з 

особовим складом; 

здійснювало моніторинг дотримання принципів гендерної політики; 

вивчало, узагальнювало та поширювало передовий досвід з основних питань 

діяльності структур по роботі з особовим складом. 
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Відділ (відділення, група, посада) по роботі з особовим складом з'єднання, 

навчального центру, військової частини (бригади, полку) відповідно до покладених 

на нього завдань: 

безпосередньо організовувало та проводило заходи щодо реалізації завдань 

гуманітарного та соціального забезпечення у з'єднанні, військовій частині 

(установі); 

організовувало заходи морально-психологічного забезпечення бойової 

підготовки, бойового чергування та виконання завдань за призначенням; 

організовувало та проводило заходи психологічної підготовки, надавало 

пропозиції щодо удосконалення системи проведення занять; 

проводило заходи психологічної роботи з метою формування у 

військовослужбовців (резервістів) необхідних морально-бойових і психологічних 

якостей для виконання завдань за призначенням; 

проводило психологічний аналіз навчально-бойової діяльності, навчально-

виховного процесу, готувало пропозиції командирам (начальникам) щодо 

підвищення їхньої ефективності; 

організовувало надання психологічної допомоги військовослужбовцям, 

членам їх сімей, резервістам та працівникам Збройних Сил, організовувало і 

проводило психологічне консультування; 

організовувало і проводило професійно-психологічний відбір 

військовослужбовців (резервістів), брало участь у комплектуванні 

(доукомплектуванні) підрозділів особовим складом; 

вивчало та прогнозувало морально-психологічний стан у військових 

колективах, їх згуртування, утвердження пріоритетності неагресивних форм 

поведінки у взаєминах між військовослужбовцями; 

виявляло та усувало причини соціально-психологічних передумов скоєння 

правопорушень, особливо пов'язаних з порушеннями статутних правил 

взаємовідносин між військовослужбовцями, їх загибелі і травмування, у тому числі 

внаслідок суїцидальних вчинків, проводило конкретні заходи щодо зміцнення 

військової дисципліни та правопорядку, профілактики правопорушень серед 

особового складу, згуртуванню військових колективів; 
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використовувало потенціал Зборів та Рад офіцерів, Рад сержантів, Рад сімей 

військовослужбовців у формуванні правової і моральної свідомості та культури 

взаємостосунків, забезпечення статутних умов військової служби, зміцнення 

морально-психологічного стану; 

вело облік правопорушень, вчинених особовим складом, надавало донесення у 

порядку підпорядкованості; 

проводило заходи правового виховання особового складу; 

брало участь у плануванні та проведенні індивідуальної підготовки офіцерів 

по роботі з особовим складом, навчанні всіх категорій командирів (начальників) 

формам і методам виховної роботи з підлеглими; 

вивчало соціально-політичну обстановку в районі розташування з'єднання, 

військової частини (установи), прогнозувало її вплив на морально-психологічний 

стан особового складу, надавало пропозицій щодо організації заходів захисту від 

негативного інформаційно-психологічного впливу; 

організовувало і проводило заходи інформаційно-пропагандистського 

забезпечення, військово-патріотичного виховання, культурно-просвітницької 

роботи, дозвілля особового складу; 

організовувало теле-, відео-, радіообслуговування особового складу, 

забезпечує військовослужбовців періодичними виданнями; 

брало участь у проведенні цільових військово-соціологічних досліджень; 

вивчало та сприяло у вирішені соціальних та матеріально-побутових проблем 

особового складу, проводило заходи щодо соціального та правового захисту 

військовослужбовців, членів їх сімей, резервістів та працівників Збройних Сил 

України; 

проводило заходи щодо попередження та нейтралізації випадків соціальної 

напруги у військових колективах; 

брало участь у роботі щодо розгляду пропозицій, заяв та скарг, проведенні 

прийому громадян з особистих питань; 

взаємодіяло з місцевими органами влади та органами місцевого 

самоврядування з питань організації шефської роботи; 

організовувало роботу з питань обліку, зберігання, експлуатації та 

обслуговування технічних засобів виховання; 
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удосконалювало навчально-матеріальну базу роботи з особовим складом; 

готувало та розміщувало у засобах масової інформації матеріали про 

діяльність з'єднання, військової частини (установи) передовий досвід кращих 

військовослужбовців у виконанні завдань військової служби, висвітлювало їх 

героїчні вчинки; 

вивчало, оцінювало та проводило відбір для просування по службі 

(направлення на навчання) офіцерів по роботі з особовим складом; 

брало участь в атестуванні особового складу військової частини (установи); 

проводило роботу щодо дотримання вимог тендерної рівності. 

Джерело інформації: [623-627; 629-630; 635-636; 717-724; 727-729; 734-736; 

787] розділу ІІ 
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Додаток М 

Організація структур, на які в 1992-2014 роках покладалися завдання організації інформаційно-

пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України 

Рисунок М.1 - Організаційно-штатна структура 

Соціально-психологічної служби Військово-Морських Сил України (квітень 1992 - грудень 1993 рр.) 
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Рисунок М.2 - Організаційно-штатна структура 

органів виховної (виховної і соціально-психологічної) роботи Військово-Морських Сил України 

(лютий 1994 - 2003 рр.) 
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Рисунок М.3 - Організаційно-штатна структура 

органів з гуманітарних питань Військово-Морських Сил Збройних Сил України (2003 - 2005 рр.) 
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Рисунок М.4 - Організація структур, 

на які покладалася організація інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (2006 - 2008 рр.) 
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Рисунок М.5 - Організаційно-штатна структура 

органів з виховної та соціально-психологічної роботи Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

(2008 - 2013 рр.) 
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Рисунок М.6 - Організаційно-штатна структура 

органів по роботі з особовим складом Військово-Морських Сил Збройних Сил України (2013 - 2014 рр.) 
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Додаток Н 

Порівняльна схема періодизації становлення і розвитку інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у ВМС ЗС України у 1992-2014 рр. із суспільно-політичними процесами та процесами військового будівництва 

в Україні 
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Додаток П 

Комплекс заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992 - 2014 роках 

Рисунок П.1 - Комплекс заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах України (квітень 1992 - грудень 1993 рр.) 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення 
у Військово-Морських Силах України 

1 

основні заходи 

гуманітарна 
підготовка 

інформаційний вплив за 
допомогою військових 

ЗМ1 

культурно-виховна та 
духовно-просвітницька 

робота 

використання наочної 
агітації 

додаткові заходи 

1 

сприяння задоволенню 
релігійних потреб 

співробітництво з державними та 
місцевими органами влади, 

правоохоронними органами, творчими, 
громадськими, релігійними 

організаціями, ЗМІ 

шефські зв'язки 
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Рисунок П.2 - Комплекс заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах України (грудень 1993 - вересень 1998 рр.) 
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Рисунок П.3 - Комплекс заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (вересень 1998 - листопад 2010 рр.) 
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Рисунок П.4 - Комплекс заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (листопад 2010 - лютий 2013 рр.) 
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Рисунок П.5 - Комплекс заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (лютий 2013 - квітень 2014 рр.) 
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Рисунок П.6 - Комплекс заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (з 2017 р. по теперішній час) 
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Додаток Р 

Часові показники 

основних заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення у ВМС ЗС України у 1992-2014 роках 

Часові показники 

Найменування ^ \ 
заходів ^ \ 

1992-1993 1994-1998 1999-2005 2006-2012 2013-2014 
Часові показники 

Найменування ^ \ 
заходів ^ \ 
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Гуманітарна підготовка (з 2013 р. 
- воєнно-ідеологічна підготовка), 
годин/тиждень 

2 2 4 2 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 

Інформування особового складу 
(з 1998 р. - суспільно-політичне 
інформування), хвилин/тиждень 

50 
(2 

р/міс) 

50 60 60 
(2 

р/міс) 

50 60 50-30 
(і р/ 
міс) 

50-30 
(і р/ 
міс) 

30 30 
(1 

р/міс) 

30 
(1 

р/міс) 

30 

Правова інформація (з 1998 р. -
правове інформування), 
хвилин/тиждень 

40 40 30 30 
(1 

р/міс) 

30 
(1 

р/міс) 

30 

Культурно-виховна робота, 
хвилин/тиждень 

- - - - - 100 - - 100 100 

Година відродження (з 2000 р. -
Година українознавства, з 2002 р. 
- Година культурно-освітньої 
роботи), хвилин/тиждень 

60 50 50 
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Таблиця С.1. Спрямованість занять з гуманітарної підготовки з офіцерами ВМС України у 1994-1998 роках 

_ _ _ _ _ Навчальний рік 

Тематична спрямованість (кількість тем) 
1994 1995 1996 1997 1998 

Всього за 
період 

Ідеологічні засади української державності 3 1 - 2 1 7 
Засади державного устрою України - 1 - 5 1 7 
Військово-політична обстановка навколо України, збройні сили 
сусідніх держав, відносини з НАТО та СНД 1 - 1 - 3 5 

Суспільно-політичне становище в Україні, політичні партії та їх 
відношення до збройного захисту держави, етнічний склад 
населення, завдання ЗС України на навчальний рік (період 
навчання) 

- 1 2 3 3 9 

Екологічні проблеми України - - - 1 - 1 
Історія України та її війська 10 2 1 8 2 23 
Релігія та церква в Україні, стан релігійних відносин - 1 - - 1 2 
Мова та її значення в житті українського народу - 1 1 - 2 4 
Культура та традиції українського народу - - 2 3 1 6 
Правові засади Збройних Сил України - - - 2 3 5 
Порядок проходження служби у Збройних Силах України 1 - - - - 1 
Реформування Збройних Сил України - - - 1 1 2 
Соціальний і правовий захист, всебічне забезпечення 
військовослужбовців - - 1 - 1 2 

Педагогіка та психологія, виховання військовослужбовців, 
порядок організації виховної роботи та морально-психологічного 
забезпечення 

3 2 4 5 6 20 

Етикет офіцера - - - - 2 2 
Теми, присвячені державним та військово-професійним святам - - - 2 1 3 

Додаток С 

Спрямованість занять з гуманітарної підготовки з особовим складом ВМС ЗС України у 1992-2014 роках 
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Таблиця С.2. Спрямованість занять з гуманітарної підготовки з військовослужбовцями строкової служби ВМС 

України у 1994-1998 роках 

' ' • Навчальний рік 

Тематична спрямованість (кількість тем) ' • — 
1994 1995 1996 1997 1998 Всього 

за період 
Ідеологічні засади української державності 1 3 1 1 1 7 
Засади державного устрою України - 1 1 7 7 16 
Військово-політична обстановка навколо України, збройні сили 
сусідніх держав, відносини з НАТО та СНД 1 - 2 - 3 6 

Суспільно-політичне становище в Україні, політичні партії та їх 
відношення до збройного захисту держави, етнічний склад 
населення, завдання ЗС України на навчальний рік (період 
навчання) 

- 1 4 3 2 10 

Екологічні проблеми України, екологія моря 1 - - - - 1 
Історія України та її війська 15 - - 6 4 25 
Релігія та церква в Україні, стан релігійних відносин - - - 1 1 2 
Мова та її значення в житті українського народу - - - 1 1 2 
Культура та традиції українського народу - - - 6 3 9 
Правові засади Збройних Сил України - 1 1 2 1 5 
Порядок проходження служби у Збройних Силах України - 5 3 - 2 10 
Соціальний і правовий захист, всебічне забезпечення 
військовослужбовців 

- 1 1 - 1 3 

Основи морського права, міжнародне гуманітарне право 1 - - 1 1 3 
Морський етикет і поведінка військовослужбовця 2 - - 5 3 10 
Звичаї та традиції сусідніх держав 1 - - - - 1 
Теми, присвячені державним та військово-професійним святам - - - 1 1 2 
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Таблиця С.3. Спрямованість занять з гуманітарної підготовки з мічманами (прапорщиками) та 

військовослужбовцями служби за контрактом* ВМС України у 1994-1998 роках 
' 1 — ^ Навчальний рік 

Тематична спрямованість (кількість тем) ' 1 — 
1994 1995 1996 1997 1998 Всього 

за період 
Ідеологічні засади української державності 5 2 2 1 - 10 
Засади державного устрою України - 2 - 6 5 13 
Військово-політична обстановка навколо України, збройні сили 
сусідніх держав, відносини з НАТО та СНД 1 - - - 1 2 

Суспільно-політичне становище в Україні, політичні партії та їх 
відношення до збройного захисту держави, етнічний склад 
населення, завдання ЗС України на навчальний рік (період 
навчання) 

- 1 1 4 2 8 

Історія України та її війська 8 4 - 8 4 24 
Релігія та церква в Україні, стан релігійних відносин - 1 - - - 1 
Мова та її значення в житті українського народу - - - - 1 1 
Культура та традиції українського народу - - 2 4 5 11 
Порядок проходження служби у Збройних Силах України - - 1 - 5 6 
Реформування Збройних Сил України - 1 - - - 1 
Соціальний і правовий захист, всебічне забезпечення 
військовослужбовців 

- - - - 1 1 

Міжнародне гуманітарне право - 1 1 - - 2 
Педагогіка та психологія, виховання військовослужбовців, 
порядок організації виховної роботи та морально-психологічного 
забезпечення 

- - 6 7 9 22 

Теми, присвячені державним та військово-професійним святам - - - 2 - 2 

теми занять для цієї категорії військовослужбовців включено в тематичні плани з 1995 навчального року 
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Таблиця С.4. Спрямованість занять з гуманітарної підготовки з офіцерами ВМС ЗС України у 1999-2005 роках 

" Навчальний рік 
Тематична спрямованість (кількість тем) " •———_ 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Всього 

за 
період 

Ідеологічні засади української державності - - - 1 1 1 - 3 
Засади державного устрою України, основи національної 
безпеки України 3 3 2 3 2 4 6 23 

Воєнно-політична обстановка навколо України, збройні сили 
сусідніх держав, відносини з НАТО та СНД 1 3 6 3 3 2 2 20 

Інтеграція України до європейських та євроатлантичних 
структур 

- - - - 1 2 1 4 

Суспільно-політична обстановка в Україні, політичні партії, 
громадські організації та їх відношення до збройного захисту 
держави; етнічний склад населення, завдання ЗС України на 
навчальний рік (період навчання). Діяльність органів 
державної влади. 

2 2 2 1 1 1 2 11 

Екологічні проблеми України - - - 1 1 1 1 4 
Історія України та її війська 2 3 3 4 2 2 2 18 
Релігія та церква в Україні, стан релігійних відносин 1 1 1 - - - - 3 
Мова та її значення в житті українського народу, завдання 
щодо її впровадження у військове середовище 1 1 2 2 1 1 - 8 

Культура та традиції українського народу - 1 3 2 1 - 1 8 
Правові засади Збройних Сил України 3 2 3 1 - - - 9 
Порядок проходження служби у Збройних Силах України, 
відповідальність військовослужбовців 

- 3 3 3 2 1 2 14 

Реформування Збройних Сил України, демократизація 
цивільно-військових відносин, військова служба за 
контрактом 

1 - 2 2 1 - 1 7 

Соціальний і правовий захист, всебічне забезпечення 
військовослужбовців 

- 1 1 2 2 1 1 8 
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продовження таблиці С.4. 

Педагогіка та психологія, виховання військовослужбовців, 
порядок організації виховної роботи та морально-
психологічного забезпечення 

6 10 6 7 6 5 5 45 

Міжнародне гуманітарне право - 1 1 1 1 1 1 6 
Етикет офіцера - 2 6 2 2 1 - 13 
Здоровий спосіб життя, проблеми алкоголізму і наркоманії - - 2 1 1 1 1 6 
Корупція, відповідальність за корупційні діяння - - - 2 - - - 2 
Теми, присвячені державним та військово-професійним святам 1 1 1 3 2 1 2 11 



594 

Таблиця С.5. Спрямованість занять з гуманітарної підготовки з військовослужбовцями строкової служби ВМС 

ЗС України у 1999-2005 роках 
Навчальний рік Всього 

~ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 за 
'Іемашчна спрямованість (кількість тем) період 
Ідеологічні засади української державності - - - - - - - -
Засади державного устрою України, основи національної 
безпеки 4 3 2 2 3 4 7 25 

Воєнно-політична обстановка навколо України, збройні сили 
сусідніх держав, місце України у Європі і світі, відносини з 
НАТО та СНД 

2 4 5 3 3 2 2 21 

Суспільно-політична обстановка в Україні; політичні партії, 
громадські організації та їх відношення до збройного захисту 
держави, етнічний склад населення, завдання ЗС України на 
навчальний рік (період навчання) 

3 2 1 1 - 1 1 9 

Особливості регіону дислокації (історичні, економічні, етнічні, 
демографічні, культурні, екологічні) 1 1 1 1 1 1 7 

Екологічні проблеми України - - - 1 1 1 4 
Історія України та її війська 6 5 6 6 5 5 40 
Історія ВМС України - 2 1 - - - 4 
Історія та бойовий шлях з'єднання, військової частини - 1 1 1 1 - 5 
Релігія та церква в Україні, стан релігійних відносин - 1 - - - - 1 
Мова та її значення в житті українського народу - 1 2 1 1 1 7 
Культура та традиції українського народу 3 2 2 4 2 2 17 
Правові засади Збройних Сил України 4 4 8 5 2 1 25 
Порядок проходження служби у Збройних Силах України, 
відповідальність військовослужбовців 4 6 5 7 3 2 28 

Реформування Збройних Сил України, перехід на військову 
службу за контрактом - - - 2 - - 3 
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продовження таблиці С.5. 

Інтеграція України до європейських та євроатлантичних 
структур, міжнародне військове співробітництво, миротворча 
діяльність 

- - - - 1 2 1 4 

Соціальний і правовий захист, всебічне забезпечення 
військовослужбовців 1 1 1 2 2 1 1 9 

Психологічні особливості військової служби, психотравмуючі 1 1 1 1 4 фактори сучасного бою 1 1 1 1 4 

Міжнародне гуманітарне право - 1 1 1 1 1 - 5 
Військовий етикет, традиції, правила поведінки 
військовослужбовців 4 3 7 6 5 4 4 29 

Здоровий спосіб життя, проблеми алкоголізму і наркоманії - - 2 1 1 1 1 6 
Звичаї та традиції сусідніх держав - - - - - - - -
Теми, присвячені державним та військово-професійним святам 2 2 1 2 4 3 1 15 
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військовослужбовцями служби за контрактом ВМС ЗС України у 1999-2005 роках 
Навчальний рік 

Тематична спрямованість (кількістьтем) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Всього 

за 
період 

Ідеологічні засади української державності - - - 1 1 1 1 4 
Засади державного устрою України, основи національної 
безпеки України 5 4 1 2 2 3 5 22 

Воєнно-політична обстановка навколо України, збройні сили 
сусідніх держав, відносини з НАТО та СНД 1 3 4 3 3 2 2 18 

Суспільно-політична обстановка в Україні, політичні партії та 
їх відношення до збройного захисту держави, етнічний склад 
населення, завдання ЗС України на навчальний рік (період 
навчання) 

2 2 2 1 1 1 2 11 

Екологічні проблеми в Україні - - - 1 1 1 4 
Історія України та її війська 4 3 6 5 4 3 28 
Релігія та церква в Україні, стан релігійних відносин 1 1 1 - - - 3 
Мова та її значення в житті українського народу - 1 2 2 1 1 8 
Культура та традиції українського народу 2 1 3 1 - - 7 
Правові засади Збройних Сил України 1 2 5 3 2 - 14 
Порядок проходження служби у Збройних Силах України, 
відповідальність військовослужбовців 

- 3 4 2 1 1 12 

Корупція, відповідальність за корупційні діяння - - - 2 - - 2 
Реформування Збройних Сил України, демократизація 
цивільно-військових відносин, військова служба за контрактом 

- - 2 3 1 - 7 

Інтеграція України до європейських та євроатлантичних 
структур 

- - - - 1 2 4 

Соціальний і правовий захист, всебічне забезпечення 
військовослужбовців 

- 1 1 2 2 1 3 10 

Таблиця С.6. Спрямованість занять з гуманітарної підготовки з мічманами (прапорщиками) та 
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продовження таблиці С.6. 

Міжнародне гуманітарне право - 1 2 1 1 1 1 7 
Педагогіка та психологія, виховання військовослужбовців, 
порядок організації виховної роботи та морально-
психологічного забезпечення 

10 8 7 7 5 5 3 43 

Військовий етикет, морально-етичні засади військової служби 1 2 3 2 3 2 2 15 
Здоровий спосіб життя, проблеми алкоголізму і наркоманії - - 1 1 1 1 1 5 
Теми, присвячені державним та військово-професійним святам - 1 1 3 2 2 2 11 
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' Навчальний рік 
Тематична спрямованість (кількість тем) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всього 

за 
період 

Ідеологічні засади української державності - 1 1 - - - - 2 
Засади державного устрою України, основи національної 
безпеки України 2 2 2 1 3 2 2 14 

Воєнно-політична обстановка навколо України, збройні сили 
сусідніх держав, відносини з НАТО та СНД 1 2 1 1 1 1 1 8 

Інтеграція України до європейських та євроатлантичних 
структур, міжнародне військове співробітництво 1 1 2 2 2 - - 8 

Україна у міжнародних системах безпеки та основні напрями 
міжнародного військового співробітництва. Участь Збройних - - - - - 1 1 2 
Сил України у миротворчих операціях 
Суспільно-політична обстановка в Україні, політичні партії, 
громадські організації та їх відношення до збройного захисту 
держави; етнічний склад населення, завдання ЗС України на - 1 1 1 1 1 1 6 
навчальний рік (період навчання). Діяльність органів державної 
влади. 
Екологічні проблеми України - - - - - - - -
Історія України та її війська 1 1 1 4 3 1 - 11 
Історія ВМС - 2 2 2 2 2 1 11 
Релігія та церква в Україні, стан релігійних відносин - 1 1 1 1 1 - 5 
Мова та її значення в житті українського народу, завдання 1 1 щодо її впровадження у військове середовище 1 1 

Культура та традиції українського народу - - - - - - 1 1 
Правові засади Збройних Сил України - - - - - - - -
Порядок проходження служби у Збройних Силах України, 
відповідальність військовослужбовців 

- - - - - - - -

Таблиця С.7 Спрямованість занять з гуманітарної підготовки з офіцерами ВМС ЗС України у 2006-2012 роках 
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продовження таблиці С.7. 

Реформування Збройних Сил України 2 4 4 3 4 4 22 
Соціальний і правовий захист, всебічне забезпечення 
військовослужбовців. Соціальна політика держави 

- - 1 1 1 1 5 

Педагогіка та психологія, виховання військовослужбовців, 
гуманітарна політика держави, порядок організації виховної 
роботи та морально-психологічного забезпечення 

2 5 6 8 5 6 33 

Міжнародне гуманітарне право 1 1 2 1 1 - 7 
Етикет офіцера, військові традиції, морально-етичні аспекти 3 2 1 1 3 2 13 
Здоровий спосіб життя, проблеми алкоголізму і наркоманії - 1 1 1 - - - 3 
Корупція, відповідальність за корупційні діяння - - - - - - - -
Теми, присвячені державним та військово-професійним святам 2 1 1 1 - 1 1 7 
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Таблиця С.8. Спрямованість занять з гуманітарної підготовки з військовослужбовцями військової служби 
за контрактом та військовослужбовцями строкової служби ВМС ЗС України у 2006-2012 роках (у 2008-2010 роках -
для рядового складу) 

Навчальний рік Всього 
Тематична спрямованість (кількістьтем) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 за 

період 
Ідеологічні засади української державності - 1 1 1 - - - 3 
Засади державного устрою України, основи національної 
безпеки 1 1 2 2 4 2 2 14 

Воєнно-політична обстановка навколо України, збройні сили 
сусідніх держав, місце України у Європі і світі, відносини з 1 2 1 1 1 2 2 10 
НАТО та СНД 
Суспільно-політична обстановка в Україні; політичні партії, 
громадські організації та їх відношення до збройного захисту 
держави, етнічний склад населення, завдання ЗС України на 1 - - 1 - 2 1 5 

навчальний рік (період навчання) 
Особливості регіону дислокації (історичні, економічні, етнічні, 
демографічні, культурні, екологічні) 
Екологічні проблеми України 1 - - - - - - 1 
Історія України та її війська 2 2 1 4 4 4 3 20 
Історія ВМС України 1 3 2 2 3 2 1 14 
Історія та бойовий шлях з'єднання, військової частини - - - - - - - -
Релігія та церква в Україні, стан релігійних відносин - 1 1 1 1 - 1 5 
Мова та її значення в житті українського народу 1 1 1 1 - - - 4 
Культура та традиції українського народу - - - - - 1 1 2 
Правові засади Збройних Сил України - 1 1 1 2 - - 5 
Порядок проходження служби у Збройних Силах України, 
відповідальність військовослужбовців 5 1 2 1 1 2 3 15 

Реформування Збройних Сил України 1 2 2 3 1 3 2 14 
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продовження таблиці С.8. 

Особливості проходження військової служби за контрактом, її 
матеріальні та моральні стимули 1 2 2 1 1 1 1 9 

Інтеграція України до європейських та євроатлантичних 
структур, міжнародне військове співробітництво України 5 4 6 5 3 - - 23 

Розвиток стратегічного партнерства України: історія, стан і 
перспективи. Міжнародне співробітництво та участь - - - - - 1 1 2 
Збройних Сил України у миротворчих операціях 
Соціальний і правовий захист, всебічне забезпечення 3 1 2 2 1 1 2 12 військовослужбовців 3 1 2 2 1 1 2 12 

Психологічні особливості військової служби, психотравмуючі 
фактори сучасного бою 
Міжнародне гуманітарне право 1 1 1 1 - 1 - 5 
Військовий етикет, бойові традиції, правила поведінки 7 3 2 3 7 5 2 29 військовослужбовців 7 3 2 3 7 5 2 29 

Здоровий спосіб життя, проблеми алкоголізму і наркоманії 1 1 1 - 1 - 1 5 
Теми, присвячені державним та військово-професійним святам 2 1 2 1 - 1 1 8 
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(2006-2007 роки), з сержантським та старшинським складом (2008-2010 роки) 
Навчальний рік 

Тематична спрямованість (кількість тем) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всього 
за 

період 
Ідеологічні засади української державності - 1 1 - - - - 2 
Засади державного устрою України, основи національної 
безпеки України 2 2 3 1 4 - - 12 

Воєнно-політична обстановка навколо України 1 1 1 1 1 - - 5 
Суспільно-політична обстановка в Україні, політичні партії та 
їх відношення до збройного захисту держави, етнічний склад 
населення, завдання ЗС України на навчальний рік (період 
навчання) 

- - - 1 - - - 1 

Екологічні проблеми в Україні 1 - - - - - - 1 
Історія України та її війська 2 1 1 4 4 - - 12 
Військово-Морські Сили Збройних Сил України: історія 
створення та перспективи розвитку 1 2 2 2 2 - - 9 

Релігія та церква в Україні, стан релігійних відносин 1 1 1 1 1 - - 5 
Мова та її значення в житті українського народу - 1 1 1 - - - 3 
Культура та традиції українського народу - - - - - - - -
Правові засади Збройних Сил України - - 1 - - - - 1 
Порядок проходження служби у Збройних Силах України, 
відповідальність військовослужбовців 2 - 1 - 1 - - 4 

Корупція, відповідальність за корупційні діяння - - - - - - - -
Реформування Збройних Сил України 1 2 3 5 4 - - 15 
Інтеграція України до європейських та євроатлантичних 
структур, міжнародне військове співробітництво 3 3 4 3 2 - - 15 

Соціальний і правовий захист, всебічне забезпечення 
військовослужбовців 2 - 1 1 1 - - 5 

Таблиця С.9. Спрямованість занять з гуманітарної підготовки з мічманами (прапорщиками) ВМС ЗС України 
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продовження таблиці С.9. 

Міжнародне гуманітарне право 2 1 1 1 1 - - 6 
Педагогіка та психологія, виховання військовослужбовців, 
порядок організації виховної роботи та морально-
психологічного забезпечення 

2 2 3 3 3 - - 13 

Військовий етикет, морально-етичні засади військової служби, 
традиції військової служби 6 2 1 - 2 - - 11 

Здоровий спосіб життя, проблеми алкоголізму і наркоманії 1 1 1 - - - - 3 
Теми, присвячені державним та військово-професійним святам 1 1 2 1 - - - 5 
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роках 
Навчальний рік 

Тематична спрямованість (кількість тем) 2013 2014 Всього за 
період 

Шлях українського народу до незалежності. Історія України. 1 1 2 
Історичні етапи становлення українського війська 6 4 10 
Історія ВМС 2 - 2 
Воєнно-політична обстановка навколо України та збройні сили прикордонних держав. 
Характерні риси сучасних збройних конфліктів 1 4 5 

Конституційні засади державного устрою та розвиток політичної системи в Україні 1 - 1 
Основні засади державної зовнішньої та внутрішньої політики 1 1 2 
Особливості функціонування політичних партій, громадських та релігійних організацій в 
Україні 1 - 1 

Основні напрями, особливості та досвід міжнародного військового співробітництва України. 
Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки 1 2 3 

Європейський вибір України: необхідність, реалії, перспективи - 1 1 
Завдання Збройних Сил України у забезпеченні оборони держави з урахуванням сучасних 
викликів та загроз національній безпеці 1 1 2 

Особливості суспільно-політичної обстановки в регіоні, де дислокується військова частина - 1 1 
Основні напрями та перспективи реформування і розвитку Збройних Сил України - 1 1 
Основні напрями соціальної політики держави у Збройних Силах України. Гендерна політика - 2 2 
Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс: здобутки та перспективні напрями розвитку 1 - 1 
Історія виникнення та розвиток національних військових традицій, ритуалів і військової 
символіки 1 1 2 

Розвиток української культури в контексті національного державотворення 1 - 1 
Релігія як складова духовної культури українського народу - 1 1 
Практика роботи офіцерського складу щодо зміцнення військової дисципліни, створення 
безпечних умов служби в підрозділах 2 - 2 

Етичні норми поведінки сучасного військового керівника, морально-етичні якості офіцерів 2 2 4 

Таблиця С.10. Спрямованість занять з воєнно-ідеологічної підготовки з офіцерами ВМС ЗС України у 2013-2014 
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Таблиця С.11. Спрямованість занять з воєнно-ідеологічної підготовки з сержантами (старшинами), матросами 

військової служби за контрактом, строкової військової служби ВМС ЗС України у 2013-2014 роках 

Навчальний рік 

Тематична спрямованість (кількість тем) 
2013 2014 

Всього 
за 

період 
Шлях українського народу до незалежності. Історія України 1 2 3 
Збройні Сили України на сучасному етапі: основні напрями реформування і розвитку 1 1 2 
Основні напрями, особливості та досвід міжнародного військового співробітництва України. 
Миротворча діяльність України 1 3 4 

Історичні етапи становлення українського війська 7 12 19 
Історія ВМС 2 1 3 
Сучасні виклики та загрози національній безпеці держави. Основні засади державної зовнішньої 
та внутрішньої політики. 1 2 3 

Конституція України. Права, свободи та обов'язки громадянин України. Система органів влади в 
Україні та їх роль у вирішенні питань воєнної безпеки держави. 2 1 3 

Особливості суспільно-політичної обстановки в регіоні дислокації військових частин 1 - 1 
Європейський вибір України: необхідність, реалії, перспективи - 1 1 
Історія виникнення та розвиток національних військових традицій, ритуалів і військової 
символіки 1 3 4 

Військова служба за контрактом та її перспективи 2 2 4 
Соціальна спрямованість державної політики України. Соціальна політика держави у Збройних 
Силах України 2 3 5 

Правові та моральні засади проходження служби. Правила поведінки та відповідальність 
військовослужбовців 4 6 10 

Бойовий шлях військової частини 1 1 2 
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Додаток Т 

Розвиток форм інформаційно-пропагандистського забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України у 1992-2014 роках 

Період до квітня 
1992 1992-1993 1994-1998 1999-2005 2006-2012 2013-2014 березень 

2014 
Основні заходи І П З ^ \ 

до квітня 
1992 

березень 
2014 

Заняття 
з офіцерами 

лекція, 
семінар, 
самостійна 
робота, 
теоретична 
конференція, 
підготовка 
реферату 

лекція, 
семінар 

лекція, 
семінар, 
самостійна 
підготовка, 
круглий стіл, 
науково-
практична 
конференція, 
індивідуальна 
співбесіда, 
доповідь 
(реферат), 
зустріч 

лекція, 
семінар, 
самостійна 
підготовка, 
групове 
заняття, 
круглий стіл 

лекція, 
активні форми 
(науково-
практичні 
конференції, 
круглі столи, 
дискусії, 
диспути, 
семінари, 
співбесіди, 
рольові ігри, 
тренінги, 
конкурси 
рефератів, 
діалоги) 

кінолекторій, 
розповідь-
бесіда, 
семінар, 
круглий стіл 

-

з мічманами 
(прапорщиками), 
військовослужбов 
цями служби за 
контрактом 

лекція, 
семінар, 
самостійна 
підготовка 

розгорнута 
бесіда, 
семінар 

розповідь-
бесіда, 
семінар, 
самостійна 
підготовка, 
круглий стіл, 
індивідуальна 
співбесіда, 
зустріч 

лекція, 
семінар, 
самостійна 
підготовка, 
групове 
заняття, 
круглий стіл 

лекція, 
(розповідь-
бесіда), 
активні форми 

кінолекторій, 
розповідь-
бесіда, 
семінар, 
круглий стіл 

-
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з 
військовослужбов 
цями строкової 
служби 

лекція, 
семінар, 
самостійна 
підготовка, 
розгорнута 
бесіда 

розгорнута 
бесіда, 
семінар 

розповідь-
бесіда, 
семінар, 
самостійна 
підготовка, 
індивідуальна 
співбесіда, 
реферат-
повідомлення, 
зустріч 

розповідь-
бесіда, 
семінар, 
самостійна 
підготовка 

лекція, 
(розповідь-
бесіда), 
активні форми 

кінолекторій, 
розповідь-
бесіда, 
семінар, 
круглий стіл 

-

Правова 
підготовка 

самостійне 
вивчення 
нормативно-
правових актів, 
залік з 
«правового 
мінімуму» 

лекція, бесіда, 
зустріч з 
представникам 
и 
правоохоронни 
х органів, вечір 
запитань та 
відповідей, 
юридична 
консультація 

лекція, бесіда, 
залік зі знання 
військових 
статутів та 
правового 
мінімуму 

самостійна 
підготовка 

лекція; 
семінар; 
розповідь-
бесіда; 
самостійна 
робота -

Суспільно-
політичне 
інформування 

доповідь, 
бесіда, 
консультація 

-

розповідь-
бесіда 

розповідь-
бесіда 

розповідь, 
пояснення 

доповідь групова 
бесіда, 
перегляд 
новин, 
зустріч з 
державними 
діячами 

Правове 
інформування - -

розповідь-
бесіда 

розповідь-
бесіда 

розповідь, 
пояснення 

доповідь індивідуаль 
на 
(групова) 
бесіда 
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Культурно-
виховна та 
просвітницька 
робота 

концерти, 
виступи, 
художня 
самодіяльність, 
кінообслуговува 
ння, 
бібліотечне 
обслуговування 

вікторина, 
історичний 
лекторій, 
художня 
самодіяльність, 
відзначення 
свят 

бесіда, 
тематичний 
(творчий) вечір, 
вечір 
вшанування 
кращих 
військовослужбо 
вців, зустріч з 
ветеранами війни 
та культурними 
діячами, 
перегляд і 
обговорення 
кінофільмів, 
художня 
самодіяльність, 
відзначення свят, 
кінообслуговува 
ння, 
бібліотечне 
обслуговування 

розповідь- розповідь- бесіда, виступ 
бесіда, бесіда, відзначення свят, військового 
відзначення відзначення художня оркестру, 
свят, свят, самодіяльність, концерт 
спортивне концерт, концерт, художньої 
свято, бібліотечне вечір самодіяльн 
тематичний обслуговування відпочинку, ості 
перегляд кіно, виступ 
відео фільмів військового 
художня оркестру, 
самодіяльність, бібліотечне 
концерт, обслуговування 
бібліотечне 
обслуговування 



609 
Додаток У 

Обсяг підготовки фахівців для структур інформаційно-пропагандистського 

забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України 

у 2007-2014 роках 

Обсяг підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня в Національному 

університеті оборони України. 

У 2007 р. завершено підготовку 6 офіцерів за спеціальністю «Морально-

психологічне забезпечення військ» на денній формі навчання, з них 1 для ВМС 

(капітан-лейтенант Іваніченко А.Г.), 15 офіцерів за спеціальністю «Морально-

психологічне забезпечення військ» на заочній формі навчання, з них 3 для ВМС 

(капітан 2 рангу Бобришев О.В., капітан 3 рангу Голубєв О.М., майор Гапонов В.В.), 

та 9 офіцерів за спеціальністю «Інформаційно-пропагандистске забезпечення військ 

(сил)», з них 1 з ВМС (капітан 3 рангу Тахтаулов В.О.). 

Всього з 30 підготовлених фахівців 5 призначалися для ВМС (18%). 

У 2008 р. за спеціальністю «Морально-психологічне забезпечення військ» 

завершили підготовку 5 офіцерів на денній (з них 1 для ВМС - майор Степаненко 

О.О.) та 13 офіцерів на заочній формі навчання (з них 2 для ВМС - капітан 3 рангу 

Караваєв О.Ю., капітан 3 рангу Загребін Д.Є.). Також на заочній формі навчання за 

спеціальністю «Інформаційно-пропагандистске забезпечення військ (сил)» 

завершили підготовку 11 офіцерів (з них 1 для ВМС - майор Ілляшенко С.В.). 

Всього з 28 підготовлених фахівців 4 призначалися для ВМС (14%). 

У 2009 р. завершено підготовку 14 офіцерів за спеціальністю «Морально-

психологічне забезпечення військ» на заочній формі навчання, з них 1 для ВМС 

(капітан 2 рангу Курило Ю.В.). 

Відсоток підготовлених для ВМС фахівців склав 7%. 

У 2010 р. на денній формі навчання за спеціальністю «Морально-психологічне 

забезпечення військ» було підготовлено 18 офіцерів, з них 1 для ВМС (капітан 3 

рангу Омелянчук А.В.). З 9 випускників заочної форми навчання за спеціальністю 
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«Морально-психологічне забезпечення військ» для ВМС не було підготовлено 

жодного. 

Відсоток підготовлених для ВМС фахівців склав 4%. 

У 2011 р. на денній формі навчання за спеціальностями «Морально-

психологічне забезпечення військ» та «Психологічна робота у військах (силах)» 

було підготовлено 11 офіцерів, з них 3 для ВМС (капітан 3 рангу Яценко О.В., 

капітан 3 рангу Коваль О.С., капітан 3 рангу Литвиненко В.П.). Крім того, на 

заочній формі навчання за спеціальністю «Морально-психологічне забезпечення 

військ» було підготовлено 9 офіцерів (з них 1 для ВМС - капітан 2 рангу Щербак 

С.Л.), а на денній формі навчання за спеціальністю «Інформаційно-пропагандистске 

забезпечення військ (сил)» - 11 офіцерів (для ВМС не було підготовлено жодного). 

Загальна кількість підготовлених фахівців - 31, з них лише 4 для ВМС (13%). 

У 2012 р. на денній та заочній формі навчання за спеціальністю «Морально-

психологічне забезпечення військ» було підготовлено 8 офіцерів (6 і 2 відповідно), з 

них 1 для ВМС (капітан 3 рангу Шаров С.В.). Крім того, на денній та заочній формі 

навчання за спеціальністю «Психологічна робота у військах (силах)» було 

підготовлено 6 офіцерів (4 і 2 відповідно), а на денній формі навчання за 

спеціальністю «Інформаційно-пропагандистске забезпечення військ (сил)» - 5 

офіцерів. 

Загальна кількість підготовлених фахівців - 19, з них для ВМС лише 1 (5%). 

У 2013 р. на денній формі навчання за спеціальністю «Морально-психологічне 

забезпечення військ» було підготовлено 15 офіцерів, на денній формі навчання за 

спеціальністю «Інформаційно-пропагандистске забезпечення військ (сил)» - 3 

офіцери. Крім того, на заочній формі навчання за спеціальністю «Морально-

психологічне забезпечення військ» було підготовлено 14 офіцерів (з них 2 для ВМС 

- капітан 2 рангу Новохацький В.В., капітан 2 рангу Рапопорт А.В.), на заочній 

формі навчання за спеціальністю «Інформаційно-пропагандистске забезпечення 

військ (сил)» - 10 офіцерів. 

Загальна кількість підготовлених фахівців - 42, з них для ВМС - 2 (5%). 
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У 2014 р. на денній формі навчання за спеціальністю «Морально-психологічне 

забезпечення військ» було завершено підготовку 8 офіцерів, з них для ВМС - 1 

(капітан 3 рангу Коваленко О.М.). 

Відсоток підготовлених для ВМС фахівців склав 12%. 

Обсяг підготовки фахівців тактичного рівня. 

В 2007 р. з 9 підготовлених в Академії Сухопутних військ ім. 

Петра Сагайдачного військових журналістів у ВМС ЗС України був направлений 1 

офіцер (що склало 11% від загальної кількості). 

З 20 підготовлених у 2009 - 2010 рр. фахівців з організації культурно-виховної 

роботи (по 10 фахівців щорічно) у ВМС ЗС України на посади начальників клубів-

культурологів було направлено 2 офіцери (10%). 

У 2009 р. з 30 підготовлених у стінах Військового інституту Національного 

університету ім. Тараса Шевченка офіцерів-політологів до ВМС ЗС України було 

направлено 2 офіцера (що склало 7% від загальної кількості). Дещо більшою (6 з 30 

випускників, 20%) була кількість підготовлених офіцерів-психологів. 

Джерело інформації: власні підрахунки на підставі відкритих відомостей щодо 

кількості випускників Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського; спогадів випускників Військового інституту Національного 

університету ім. Тараса Шевченка Д. Литвиненка, К. Косенко, випускників Академії 

Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного О. Ворощука, І. Шерешкової. 
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МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ 
. УКРАЇНИ 

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 
А1325 

Код26о21<і57 
« <3 » оЬ го # р 

З А Т В Е Р Д Ж У ^ 
КомаиШрйвійєь^Йві' частини А1325 

^.МОГИЛЬНИЙ 

87625, с.Д-

ПІ 

« 

АКТ 

року 

5ь ї ^ й ^ к і ї й 

впровадження результатів дисертаційного дослідження 
підполковника ПІДОПРИГОРИ Ігоря Івановича за темою: 

«Інформаційно-«реаагаидистськс забсзвсчсння 
у Військово-Морських Силах Збройних Сил України 

у 1992-2014 роках» 

частини А1325 
Комісія у складі: голови комісії, заступника командира військової 

мч)ральн©-ііЄйхФіШЇчіівіО забезіїечення - начальник 
відділення майор Литвиненка Д М та членів комісії: начальника відділення 
бойової підготовки військової частини А1325підполковника Костіна К.Ф., 
командира 2 реактивного артилерійського дивізіону майора Ананька С.В, 
офіцера психолога відділення морально-психологічного забезпечення 
військової частини А1325 молодшого лейтенанта Хижняк Т.О., розглянули 
матеріали дисертаційного дослідження за темою: «Інформаційно-
пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил 
України у 1992-2014 роках». 

Результати дослідження впроваджені в практику професійної 
підготовки офіцерів структур морально-психологічного забезпечення 
військової частини. 

Отримані результати дослідження впроваджені в практику професійної 
підготовки офіцерів структур морально-психологічного забезпечення 
військової частини та використовуються в системі їх індивідуальної 
підготовки офіцерів (зокрема сприяють кращому розумінню сутності та 
побудови системи інформаційно-пропагандистського забезпечення в арміях 
держав НАТО). Також результати дослідження використовуються в системі 
модульної психологічної підготовки особового складу (Модуль 4. 
"Інформаційна безпека військовослужбовців. Захист від негативного 
інформаційного впливу противника" за темами: Вплив інформаційних 
технологій на маніпулювання свідомістю; Фактори негативного 
інформаційно-психологічного впливу на психіку військовослужбовця. 
Заходи щодо їх нейтралізації). 

Впровадження результатів досліджень сприяло удосконаленню 
підготовки офіцерів структур морально-психологічного забезпечення. 

Голова комісії: 

майор 

Члени комісії: 

підполковник 

майор 

Д. ЛИТВИНЕНКО 

К. КОСТЇН 

С. АНАНЬКО 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник Науково-дослідного центру 
гуманітарних проблем 
Збройних Сил України, 
кандидат лдижмеилних^наук, 
старший наукрдай^лівробітник 

п о ^ о ш ш с і ^ ^ ^ у ' ^ Т Ї а Ч і м А Г А Є В 

АКТ 
впровадження результатів дисертаційного дослідження 

підполковника Підопригори Ігоря Івановича 
на тему "Інформаційно-пропагандистське забезпечення 

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України 
в 1992-2014 роках" 

Комісія у складі: заступник начальника Науково-дослідного центру 
гуманітарних проблем Збройних С ил України з наукової роботи, кандидат 
історичних наук, працівник Збройних С ил України Герасименко М.В., 
начальник науково-дослідного відділу супроводження заходів інформаційно-
пропагандистського забезпечення та контрпропаганди полковник 
Аніщенко О.Б., провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
супроводження заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення та 
контрпропаганди, кандидат історичних наук, працівник Збройних С ил 
України Топальський В.Л., провідний науковий співробітник науково-
дослідного відділу проблем гуманітарної політики, кандидат історичних 
наук, працівник Збройних С ил України Мацагор О.А., склала цей акт про те, 
щ о матеріали дисертаційного дослідження підполковника Підопригори Ігоря 
Івановича на тему "Інформаційно-пропагандистське забезпечення у 
Військово-Морських Силах Збройних С и л України в 1992-2014 роках", які 
висвітлюють досвід та особливості організації внутрішніх комунікацій та 
інформаційного забезпечення в арміях зарубіжних країн, та отримані ним 
наукові результати, були використані в підготовці навчального посібника 
"Особливості організації морально-психологічного супроводу в арміях 
зарубіжних країн", виданого у 2020 році. 
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