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структури окремих підрозділів угруповання сил і засобів Збройних
Сил України, що беруть участь в Л'ГО, створення нових,
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удосконалення порядку їх підпорядкованості та управління дозволили 
скоординувати роботу з планування та проведення заходів 
інформаційної операції, підвищити їх ефективність, організувати
взаємодію між різними структурами, залученими до проведення АТО.
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Молодецька ІС. В., к.т.н., доцент
ЖНА ЕУ

ВИБІР АТРАКТОРА ДЛЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ВЗАЄМОДІЄЮ АКТОРІВ У СОЦІАЛЬНИХ ШТЕРІІЕТ-

СЕРВІСАХ

На сучасному етапі розвитку суспільства соціальні іитернет- 
сервіси (С1С) є ефективним засобом масової комунікації. С1С 
використовують для реалізації особистісних і групових інтересів їх 
представників -  акторів. Постійне зростання кількості потенційних 
загроз .інформаційній безпеці, складність процесів визначення 
релевантності, достовірності, цінності контенту в С1С створюють 
умови поширення недостовірної, неповної або упередженої 
інформації. У результаті у високоорганізованій системі управління 
може виникнути хаотична динаміка, яка характеризується високою 
чу тливістю системи до зовнішніх збурень.

Перспективним напрямком досліджень для подавлення хаотичної 
динаміки і досягнення поставлених завдань взаємодії акторів 
віртуальних спільнот СІС є використання процесів самоорганізації. 
Для забезпечення керованості процесів взаємодії акторів СІС у 
структуру системи вводять притягувальний атрактор. Теорія 
синергетики визначає атрактор як узагальнений параметр порядку, що 
забезпечує процеси направленої самоорганізації. Його обирають, 
виходячи з вимоги протікання в системі бажаних перехідних "процесів 
і переходу зображувальної точки системи у фазовому просторі на
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обраний динамічний інваріант. У результаті система досягає одного з 
можливих стійких станів, на вибір якого негативно впливають 
потенційні загрози, націлені на акторів СІС.

Обраний атрактор повинен враховувати природну поведінку
акторів у СІС для подальшого синтезу зворотних зв’язків,,які будуть
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носити закономірний характер. Параметр порядку має, відображати 
консервативні закони збереження і дисипативні . закони 
впорядкування, самоорганізації власти веєси стем и . У свою чергу, 
дисипативна складова атрактора повинна забезпечувати існування 
функції Ляпуиова для виконання вимоги асимптотичної стійкості 
рівняння динаміки системи.

Отже, синтезовані параметри порядку відображають особливості 
процесів соціальної взаємодії акторів у СІС. Результатом дії 
виробленого системою забезпечення інформаційної безпеки 
синергетичного управління на основі обраного атрактора є 
керованість динамічна" системи і її стійкість до потенційних загроз.

Радзіковський С. А.
Жук О. В.

1-ІІДСВ НАСВ

ДО ПИТАННЯ ДОСЯГНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕВАГИ В СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ

КОНФЛІКТАХ
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Основною метою досягнення інформаційно-психологічної 
переваги в сучасних збройних конфліктах є вплив на громадську
свідомість таким чином, щоб керувати людьми, змусити протилежну
сторону діяти всупереч своїм інтересам або в більш широкому сенсі —
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забезпечити собі можливість керувати поведінкою суспільних мас, у 
тому числі особового складу збройних сил.
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