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Ж.Бодрійяр називав симулякром. За допомогою SELFIE можна створити 
власну реальність, яка є відділеною від фізичного існування. Також, 
SELFIE можна сприймати як трансформацію поняття гра та ігрова 
практика в межах філософського дискурсу, де значних змін зазнає 
суб'єкт граючий та змінюються принципи гри з цінностями. SELFIE -
дотичне до трансформацій уявлення про те, що є цінним для сучасників. 
В контексті аналізованого явища, це частково дає відповідь на запитання 
про те, чому SELFIE має таку величезну палітру різновидів та чому 
SELFIE манія стосується не лише дітей та підлітків, але й цікавить 
дорослих людей. Тут варто відзначити, що феномен SELFIE вже залишив 
свій відбиток в площині постмодерної естетики. Цей відбиток в повній 
мірі розкривається в уявленні про те, що краса - це те, що можна 
змоделювати, відкоригувати, вдосконалити, повсякчас збагачуючи свій 
SELFIE альбом, розширюючи його палітру розділів та повсякчас 
змінюючи свій профіль в мережі. 

SELFIE є потужною частиною інтернет-революції, що пов'язана з 
радикальною зміною культурних кодів та соціальних практик в 
сучасному суспільстві. Так, явище трансгуманізму, можна сприймати як 
сучасний процес єднання людини з технікою, що є одним з нових 
викликів, що потребують свого осмислення в контексті філософії 
техніки. 

SELFIE також можна сприймати як технологію, що заміщує собою 
відому стадію дзеркала у віртуальному просторі, якщо вести мову про 
можливість спостереження людини за собою. В цьому контексті SELFIE 
можна також інтерпретувати як стадію індивідуалізації особи в новому 
житті у світі віртуальної реальності. 

Це лише невеликий перелік того, чим є феномен SELFIE, або в 
контексті чого його можна розглядати. Однак, напевно, беззаперечним є 
твердження, що сьогодні SELFIE має статус феномену з невизначеним 
змістом, адже ще не досліджені всі можливі наслідки його подальшого 
поширення та популярності у цифровому суспільстві. 

Література: 

1. Строева О. В. Искусство и философия. Удиви тельные параллели, 
необычные интерпретации/О. В.Строева. СПб.: Страта, 2017. -262 с. . 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ ЯК ЗАСІБ СУСПІЛЬНИХ 
МАНІПУЛЯЦІЙ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Глобальні інтеграційні процеси становлення інформаційного 
суспільства, зумовлені інтенсивним розвитком новітніх технологій у 
сфері комунікацій, коли світ постає як складна взаємопов'язана система 
глобальних сфер життєдіяльності, проблема протидії інформаційним 
війнам набуває глобального значення, адже її ігнорування зумовлює 
розбалансування всієї геосоціальної системи. 

Сучасне суспільство постає, передусім, як інформаційне. Перехід від 
постіндустріалізму, визначеного Д.Веллом, до концепцій власне 
інформаційного суспільства (О.Т оффлер, Й. Масуда, М. Маклюен, 
М. Кастельс тощо) визначає таку стадію розвитку людства, на якій 
домінуючим об'єктом виробництва і споживання стають інформаційні 
продукти і послуги. У вимірі сучасних наукових досліджень глобалізація 
постає як єдиний загальносвітовий фінансово-інформаційний простір на 
базі комп'ютерних технологій, як єдина загальносвітова система, що 
основана на «інформаційній відкритості світу, на швидкому 
технологічному оновленні, на комунікаційному зближенні, реалізації 
телекомунікаційних технологій тощо» [8, 9]. 

На відміну від оптимістичних уявлень щодо усвідомлення 
глобальної інформаційної революції як гаранту інформованості, 
освіченості та кардинальних соціально-економічних перетворень, варто 
наголошувати на її небезпеках інформаційних війнах діяльності щодо 
використання інформації як зброї для ведення бойових дій або на 
реальному полі бою, або в економічнії"!, ПОЛІТИЧНІЙ чи соціальній сфері. 

Феномен інформаційної війни у його психологічному вимірі 
знаходить своє відображення у дослідженнях С Ііухаріна, Г. Грачова, 
Я. Жаркова, В. Лісічкіна О. Литвиненко, І. Панаріна, Г. Почепцова, 
С. Расторгуева, В.Толубка тощо, де ьінформаціііііо-психологічні війни 
постають об'єктом аналізу переважно щодо засобів впливу на суспільну 
та індивідуальну свідомість. Водночас, питання філософського змісту 
інформації - основного фактору функціонування інформаційної системи 
як об'єкта ураження у інформаційних війнах, поки що у вітчизняній 
думці залишається малодослідженим. 
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У дослідженні сучасних геополітичних процесів домінує системний 
підхід, яким передбачається, що сучасна світова система має 
поліструктурний характер: оскільки зв'язки між компонентами та 
елементами в системах реалізуються через різні відносини, то системи 
вміщують у собі певну множинність тих чи інших структур, що зумовлює 
актуалізацію усвідомлення світу як цілісної інформаційної системи. 
«Інформаційна система - це комунікаційна система, що забезпечує 
комунікацію та оброблення інформації» [2, 7]. Об'єктом маніпуляції у 
інформаційно-психологічних війнах постають складні інформаційні 
системи - біологічні та соціальні, що здатні до самонавчання (індивіди, 
соціальні групи, та навіть цілі нації). Засобом маніпулювання, відповідно, 
постає інформація. 

Аналізу філософського осмислення феномену інформації у межах 
інформаційного підходу у сучасній російській науковій думці присвячені 
дослідження А. Урсула, Е. Семенюка, І. Юзвишина, В. Гухмана, 
К. Коліна тощо. Водночас, в означених підходах акцентується увага 
переважно на кількісних параметрах інформації, водночас, не враховуються 
семантичні та прагматичні аспекти, які постають найбільш актуальними у 
інформаційно-психологічних війнах. Абстрагуючись від технічних, 
фізичних чи біологічних інтерпретацій феномену інформації, що існують у 
сучасній науці, акцентуємо увагу на соціальному аспекті інформації -
усвідомлення її як знань, як засобу і результату творення культури. 

В означеному контексті постає найбільш доцільною функціональна 
концепція інформації у її антропоцентристській інтерпретації, де полем 
функціонування інформації є самокеровані біологічні та соціальні 
системи - людське суспільство, а інформація усвідомлюється як «знання, 
повідомлення про соціальну форму руху матерії ... у тій мірі, у якій вони 
використовуються суспільством» [1, 39]. 

А. Соколов [5] характеризує ґенезу інформаційної цивілізації 
людства як оречевленої комунікаційної культури в різні історичні 
періоди, визначаючи наступні її рівні - словесність, книжковість, 
мультимедійність, акцентуючи увагу на інформації у її' соціальному 
контексті - знаннях. Відповідно, інформаційна війна визначається ним у 
інформаційно-психологічному вимірі як використання тенденційно 
підібраних повідомлень для впливу на масону аудиторію. А. Соколов 
виділяє «технічний» і «гуманітарний» плацдарми ведення інформаційної 
війни, зазначаючи, що зазвичай, інформаційні війни велися на 
гуманітарному рівні у формі «смислової війни», а технічний рівень став 
надбанням інформаційно-комупікаціппої революції. 

Поведінка складної інформаційної системи визначається наявною у 
неї моделлю світу, тому «достатньо відкоригувати модель світу, 
викрививши цілі, правила, факти, і система слухняно і самостійно стане 
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виконавцем чужої волі»[4, 10]. Тому сучасна інформаційна війна на її 
психологічному рівні має основною метою перепрограмування складних 
біологічних інформаційних систем відповідно до власних цілей. 

У сучасних визначеннях інформаційно-психологічної війни 
актуалізуються, окрім інформаційних і психологічних, також ідеологічні 
та політичні чинники: «організація інформаційного процесу для завдання 
шкоди свідомості з метою зміни поведінки людини, об'єктом якого є 
ідеологічно-психологічне середовище суспільства, інформаційні ресурси, 
системи формування суспільної свідомості, громадської думки та 
розроблення і прийняття політичних рішень, свідомість та поведінка 
людини» [7, 37]. Окрім означених, до завдань інформаційно-
психологічної війни В. Циганов та С.Бухарін [3, 116] відносячі, також 
економіко-технологічні та інтелектуально-культурпі фактори впливу: 
трансформацію структури націоналі.них економічних, ПОЛІТИЧНИХ, 
соціально-культурних, ІнформаЦІЙНО-ПСИХОЛОІ ІЧНИХ просторів учасників 
міжнародних ВІДНОСИН у згідно З власними принципами формування 
інформаційпо-політичиої картини снігу; досягнення цілей національної 
економічної, ідеологічної, культурної, ІнформацІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
експансії; забезпечення сприятливих умов для переходу власної 
національної системи соціально-політичних відносин на новий, більш 
високорозвинений і високотехнологічний етап еволюційного розвитку. 

Сучасна інформаційно-технологічна культура «неможлива без 
дотримання ліберально-демократичних комунікаційних свобод, до яких 
належать: свобода слова і друку, свобода союзів і зборів, свобода совісті. 
А узаконене чи приховане обмеження означених свобод постає як 
комунікаційне насильство» [6, 324]. Відповідно, постає необхідність 
пошуку необхідної рівноваги між дотриманням інформаційно-

комунікаційних свобод суспільства та Інформаційним маніпулюванням, 
яким особливо активно зловживають сучасні М І . Глобалізаційні 
процеси сформували ЗМІ як продуцентів Інформаційної продукції, 
маркованої певними політичними чи економічними інтересами, тому в 
умовах поширення сучасних НОВІТНІХ інформаційних технологій засоби 
масової інформації, використовуючи стратегії маніпулювання 
суспільною свідомістю - навіювання, залякування, переконання та вміло 
оперуючи бар'єрами соціальних комунікації!, постають ефективним 
засобом ведення інформаційної війни. Водночас, у контексті 
медіакритики, що має на меті аналіз та оцінку форми і змісту медійного 
продукту і розглядається як обмежувач несанкціонованих потоків 
масової комунікації в медійній галузі (радіо, телебачення, преса та 
Інтернет), можливо визначити механізми функціонування інформаційної 
продукції з урахуванням безпеки інтересів суспільства як цілісної 
інформаційної системи. 
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Інформаційна війна - це війна інтелектуальна, і закінчується 
перемогою інформаційної системи вищого класу. Тому ефективним 
засобом протидії інформаційно-психологічним війнам має стати 
підвищення рівня інформаційної культури, що постає як ступінь 
досконалості людини, суспільства або певної його частини у всіх 
можливих видах робіт з інформацією: її одержанні, накопиченні, 
кодуванні й опрацюванні будь-якого виду, у створенні на цій основі 
якісно нової інформації, її передачі, практичному використанні. Масове 
підвищення рівня інформаційної культури суспільства можливо лише 
при організації інформаційної освіти на рівні соціально-комунікаційних 
інститутів за комплексної державної підтримки. 
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