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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 



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; 



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.  



Виявлено 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 ВМС ЗС України до західної чи східної 

моделі. 

Встановлено, що у 1992–2014 рр. в районах базування кораблів та дислокації  

військових частин ВМС ЗС України Російська Федерація проводила проти України 

інформаційні та психологічні операції, що чинило негативний вплив як на 

становлення та розвиток ІПЗ у ВМС 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 ВМС ЗС України. Виявлено, що частиною 

інформаційних і психологічних операцій стало застосування ефекту інформаційного 

вакууму. Вказане призвело до зниження морально-психологічного стану особового 

складу ВМС 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 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 мало враховувало історичні наслідки 

проведення інформаційних і психологічних операцій РФ в районах дислокації ВМС 

ЗС України. 

З’ясовано, що в більшій мірі якісні зміни в організації ІПЗ у ВМС ЗС України 

визначала чинна нормативно-правова база з питань ІПЗ у ВМС 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 Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992–2014 рр.   



Відповідно до визначених періодів здійснено дослідження розвитку 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Військово-Морських Силах 

Збройних Сил України у 1992–2014 роках. Визначено спрямованість ІПЗ у ВМС 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. Визначено обсяги 

інформаційного навантаження на особовий склад ВМС ЗС України та виявлено 

тенденцію до його поступового зниження, що негативно вплинуло на ефективність 

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

районах базування та дислокації ВМС ЗС України. Відзначено поступовий перехід 

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

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

та районах базування (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. 

Також виокремлено низку інших тенденцій розвитку ІПЗ у ВМС 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 



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 



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 



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 



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 



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 



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 



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. 



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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