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Стрибком, який зробила за минули 4 роки система безпеки і оборони України, не можна 

сьогодні відзначити жодну країну в світі і жодну окрему галузь. Цей стрибок має кількісну і 

якісну складову. Важливо розуміти, що тільки кількісне зростання не є єдиною і 

визначальною перешкодою агресору. На нашу кількісну складову він (агресор) має значно 

більшу кількість. Протидія якісним змінам, що у нас відбуваються, має зовсім інші виміри, а 

тому і іншу зброю на знищення наших якісних змін. 

Розробка різних видів зброї для знищення супротивника має історію тривалістю в історію 

людства. Від нейтронної зброї 70-х («чиста» бомба) до сучасних визначень методів ведення 

війни – проксі, гібридна війна, ІПСО, інфопсиховійна, організаційна зброя. Практично ми 

маємо справу з рядом неповних синонімів. Це не нова тема. До неї звертаються дослідники і 

дослідниці, а також практики в усьому світі1, зокрема, українські2. В умовах війни Росії 

проти України звернимося до російських джерел. Насамперед, це Спартак Никаноров, який 

розвинув теоретичну базу, користуючись підходами ненасильства, «м’якої сили» тощо. Чи 

насправді підходи ненасильства, які так активно просував один з моральних авторитетів 20 

сторіччя Махатма Ганді, можна використовувати як зброю? Ні. Те, що С. Никаноров називає 

організаційною зброєю, використовує структурне насильство3, яке суперечить  філософії і 

підходам ненасильства, спотворює і перекручує їх з маніпулятивною метою. 

Одним з перших авторів, що використав термін «організаційна зброя», є Пилип Селзнік у 

своїй книзі «Організаційна зброя. Вивчення стратегії і тактики більшовиків», 19524. Він, 

зокрема, пише, що «організаційна зброя використовує джерело влади, яка прихована в 

кожній групі. Це здатність практично будь-якої рутинної діяльності маніпулювати 

особистими чи політичними перевагами5.» Отже, маніпулювання – це ключове слово, а тобто 

і ключовий елемент організаційної зброї. 

                                                           
1 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2006/R201.pdf  
2 
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/informatsionnopsikhologicheskaya_voyna_chego_rossiya_khoc
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https://www.ukrinform.ru/rubric-other_news/1844281-
ekspert_obyasnila_na_primere_dnrlnr_legalizatsiyu_kannibalizma_1743663.html  
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Джин_Шарп 
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participation-in-russian-elections.html 
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Російські джерела найповніше описують цей вид зброї, її визначення, ознаки, методи і 

протидію на сторінці «Ізборського клубу»6.  Наведені нижчі в лапках визначення позичені з 

цього відкритого джерела. В таблиці ці визначення, описи, приклади даються у порівнянні з 

прикладами застосування цієї зброї, зокрема, її ґендерної складової, в Україні. 

«Організаційна зброя – це система організаційних (узгоджених за цілями, місцем і 

часом розвідувальних, пропагандистських, психологічних, інформаційних та ін.) 

впливів на противника, які змушують його рухатися в необхідному для іншої сторони 

руслі.» 

Відзначимо – «змушують його рухатися в необхідному для іншої сторони руслі». Тобто тоді, 

коли багато хто думає, що рухається в необхідному для вас руслі, ви рухаєтеся туди, куди вас 

веде «незрима рука». Незрима, бо  

«Застосування організаційної зброї «не завжди помітно» для традиційних форм 

наукового спостереження і «незрозуміло» в рамках традиційної логіки буденного 

пізнання. Деструкція, як дія організаційного зброї, спрямована на досягнення 

результатів, які перебувають в «системі цінностей» ініціатора застосування даної 

зброї.» 

Тривалий час, як в Україні, так і за кордоном, на сигнали, які подавали окремі експерти і 

громадські організації, мало звертали уваги, як в експертному середовищі, так і на рівні 

прийняття рішень. 

Які ж сигнали були помічені і на що варто звертати увагу і надалі? 

Ґендерний вимір безпеки до конфлікту, зокрема, містить такі ознаки:  

• Активізація анти-ґендерних рухів з комплексним підходом до руйнування ґендерної 

політики 

• Політика від «керованого громадянського суспільства» до його повного контролю і 

створення нових гібридних форм 

• Внесення законопроектів і прийняття законів, що порушують права жінок (анти-

абортне законодавство, обмеження доступу до певних професій тощо) 

• Зростання фундаменталістських тенденцій в провідних релігійних інституціях 

• Мілітаризація суспільних інститутів (змі, освіта, тощо) 

• Використання маніпулятивних технологій для створення молодіжних, жіночих груп, 

структур, рухів антидемократичного спрямування (тероризм, «титушки», «міс 

ресурсна зовнішність» тощо) 

• Декриміналізація ґендерно-зумовленого насильства» 

Ці ознаки можна вважати індикаторами раннього попередження конфліктів (early warning).  

                                                           
6 https://izborsk-club.ru/1466  
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Одним із перших «сигналів» ознак організаційної зброї та її ґендерної складової, помічені 

нами ще 2010, стали «аналітичні розбіжності» в текстах анти-ґендерних рухів, які вказували 

на неукраїнське походження цієї «аналітики».  

За ними проявилися нормативно-правові та адміністративні особливості, коли «громадські 

організації» не реєструвалися, їхня діяльність була мінімально зафіксована в Інтернет-

просторі. Подібні організації були створені в багатьох країнах колишнього Радянського 

союзу, проте вони ніколи не маніфестували свою спорідненість. 

«Викривити основи національної культури, створити серед частини населення «п’яту 

колону» - саме так діяла та діє організаційна зброя у царині висвітлення ґендерної 

проблематики.  

Система організаційних впливів, зокрема, має наступні: 

• Пропагандистські – провокації, «загроза сім’ї», ґендерофобія 

• Психологічні – сугестивні технології 

• Інформаційні – дезінформація 

Система впливів передбачає комплекс «прямих послань» - інструкцій, відозв, правил для 

різних категорій, зокрема, батьків, вчителів та депутатів місцевих рад і народних депутатів. 

Так поступово російська офіційна ідеологія, ідеологія «русского міра», проникла в широке 

середовище волонтерських груп, громадських організацій. Міцні тривалі традиції 

егалітаризму в Україні, традиційна повага до людських цінностей – любов, розуміння, 

повага, дружба, віра в людей тощо – можуть не встояти перед натиском структурного 

насильства організаційної зброї. 

Ми вказували раніше у статтях і виступах, що прийняття закону «про іноземних агентів» або 

спроби обмежити громадянське суспільство є одним із індикаторів раннього виявлення, а 

тобто і попередження виникнення конфлікту, зокрема, його ґендерна складова, як вплив на 

активну жіночу аудиторію. 

Посилення співпраці громадських організацій з органами влади, демократичний громадський 

контроль, інші форми співпраці є дієвими запобіжниками проти «активації патологічної 

системи всередині функціональної системи держави-мішені». 

В сучасному світі є багато факторів, які раніше не розглядалися, як впливові і тому варті уваги. 

Серед них не останнє місце займає ґендерний. Його нехтування спотворює загальну картину і 

можливі шляхи розв’язання ситуацій. Чому саме і зокрема – ґендерний? Є кілька цілей, які 

переслідує така політика: 

- Зниження потенціалу через широке обмеження можливостей виживання, протистояння 

і розвитку суспільства через обмеження потенціалу жінок і чоловіків. 

- Виховання і посилення пасивного догматичного підпорядкування і підкорення без 

застосування критичного мислення.  



Грамотна ґендерна політика поширює базу залучення людських ресурсів, урізноманітнює 

фаховий досвід, створює більше варіацій в екстремальних випадках, покращує загальну 

атмосферу в суспільстві. Сектор безпеки і оборони може отримати додаткові переваги та бути 

краще підготовленим для виконання своїх завдань.  

Важливо планувати і реалізовувати принцип рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

всіх рівнях і в усіх підрозділах. 

Стратегії і тактики ґендерної складової реформування сектору безпеки і оборони можуть 

містити: 

- Комплексний аналіз (інституції та функцій, що вона виконує) з урахуванням ґендерної 

складової. 

- Ширше залучення жінок в сектор безпеки та оборони, зокрема, до процесу 

миротворення. 

- Участь громадянського суспільства в процесах реформування сектору безпеки та 

оборони з урахуванням ґендерної складової. 

- Урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх аспектах 

діяльності секторі безпеки та оборони. 

У нас зроблені помітні і важливі практичні кроки, тому необхідно і далі рухатися у напрямку 

позитивних змін. 

Маємо активно розвивати індивідуальну та інституційну спроможність виявлення та протидії 

різним формам організаційної зброї, і якісний ґендерний аналіз є ефективним стартом в 

цьому напрямку. 
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Применение организационного оружия 

отражает историческую тенденцию 

перехода от войн с истреблением 

«викривити основи національної культури, 

створити серед частини населення «п’яту 

колону» - саме так діяла та діє організаційна 
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противника к войнам, ориентированным 

на его "самодезорганизацию" и 

"самодезориентацию" для сохранения 

имеющейся ресурсной базы в интересах 

инициатора применения оружия. На 

практике это осуществляется 

применением системы организационных 

(согласованных по целям, месту и времени 

разведывательных, пропагандистских, 

психологических, информационных и др.) 

воздействий на противника, 

заставляющих его двигаться в 

необходимом для противной стороны 

русле. С его помощью можно направить 

политику противника в стратегический 

тупик, измотать его экономику 

неэффективными (непосильными) 

программами, затормозить развитие 

вооружений, исказить основы 

национальной культуры, создать среди 

части населения "пятую колонну". В итоге 

в государстве возникает обстановка 

внутриполитического, экономического, 

психологического хаоса[1].  

[1] Термин «организационное оружие» 

был предложен в работах выдающегося 

отечественного мыслителя и разработчика 

систем организационного управления С.П. 

Никанорова (прим. ред.). 

зброя у царині висвітлення ґендерної 

проблематики.  

Система організаційних впливів, зокрема, 

має наступні: 

 

Пропагандистські – провокації, «загроза 

сім’ї», ґендерофобія 

 

Психологічні – сугестивні технології 

 

Інформаційні – дезінформація 

 

Пропагандистські  

Провокації 

Провокації типу флешмобів проти 

ратифікації Стамбульської конвенції 

 

 

 

https://www.facebook.com/update.com.ua/video

s/1980989188783689/?hc_ref=ARRzZSxrV7CIj

E-RtqE6uT_jNgXusL-VR2jIc5i-

lccKJ2icjoR3hI6zD48zTg4pJEs  

«загроза сім’ї» 

На зміну російськомовній для всіх країн 

«русского мира» «Гендер без прикрас» 

прийшов новий ресурс «В Україні вирізають 

сім’ю» http://www.vsirazom.ua/dontcut/  

Це суміш  інформаційно-психологічних 

кліше типу «уже піднесено ніж», «точкові 

удари ножем» «Мінюст прагне розлучати 

https://www.facebook.com/update.com.ua/videos/1980989188783689/?hc_ref=ARRzZSxrV7CIjE-RtqE6uT_jNgXusL-VR2jIc5i-lccKJ2icjoR3hI6zD48zTg4pJEs
https://www.facebook.com/update.com.ua/videos/1980989188783689/?hc_ref=ARRzZSxrV7CIjE-RtqE6uT_jNgXusL-VR2jIc5i-lccKJ2icjoR3hI6zD48zTg4pJEs
https://www.facebook.com/update.com.ua/videos/1980989188783689/?hc_ref=ARRzZSxrV7CIjE-RtqE6uT_jNgXusL-VR2jIc5i-lccKJ2icjoR3hI6zD48zTg4pJEs
https://www.facebook.com/update.com.ua/videos/1980989188783689/?hc_ref=ARRzZSxrV7CIjE-RtqE6uT_jNgXusL-VR2jIc5i-lccKJ2icjoR3hI6zD48zTg4pJEs
http://www.vsirazom.ua/dontcut/


українців» тощо, які вже «спеціалізуються» 

на сімейній проблематиці, щоби 

"самодезорганізацію" и "самодезорієнтацію" 

проводити диференційовано, а тому, на 

задум «організаторів організаційної війни», 

ефенктивніше. 

 

 

ґендерофобія 

 

 

Це фото в Києві перед Кабміном від 

04.04.2018 

А це стаття із російських джерел 

https://regnum.ru/news/2351227.html 

«Россию отравляют гендерной идеологией — 

эксперт Роскомнадзора» 

 

«В ходе выступления эксперт 

констатировала, что основные гуманитарные 

площадки в России уже «отравлены» 

https://regnum.ru/news/2351227.html


гендерной идеологией, и если их работа не 

будет ограничена, то они продолжат 

разрушать традиционные для России 

нравственные и культурные ценности через 

замещение чужеродной идеологией.» 

 

Подробности: https://regnum.ru/news/2351227.

html 

Любое использование материалов 

допускается только при наличии 

гиперссылки на ИА REGNUM. 

 

7 декабря 2017 г. 17:35 / Москва 

Член ОП РФ: «гендер» не имеет отношения к 

равенству мужчин и женщин 

 

ИА Красная Весна 

Читайте материал целиком по ссылке: 

https://rossaprimavera.ru/news/f515ff7b 

 

Читайте, читайте, зокрема, коментар редакції 

 

Комментарий редакции 

Разговорами о борьбе женщин за свои права 

начала XX века, в сознание российского 

общества пытаются «протащить» и 

легитимировать концепцию «гендерного 

равенства», при котором любые 

традиционные женские и мужские роли 

(матери, защитника) априори будут 

считаться гендерным насилием. Гендерное 

равенство стремится не к равенству, а к 

созданию таких условий для воспитания 

детей, при которых они со школьной скамьи 

и детского сада будут «выбирать» себе пол и 

сексуальную ориентацию. 

https://regnum.ru/news/2351227.html
https://regnum.ru/news/2351227.html
https://regnum.ru/
https://rossaprimavera.ru/news/f515ff7b


 

 

Психологічні  

сугестивні технології 

 

Використання психоаналітично 

орієнтованого підходу, що використовує 

«підсвідомість» для маніпулювання. 

«Лякалки» типу  

«УЖЕ ПІДНЕСЕНО НІЖ 

для початку кривавого процесу вирізання 

сім’ї в Україні. У першу чергу постраждає 

законодавство та правове поле. А згодом – і 

суспільна традиція. А якщо не вдасться 

вирізати, то хоча б понівечать. За останні два 

роки зроблено для атаки на інститут сім’ї 

більше, ніж за всі роки Незалежності.» 

http://www.vsirazom.ua/dontcut/  

 

«Закликаємо вас використати останні 

залишки демократії і стати на захист своїх 

дітей, інституції сім’ї і моральних та 

духовних цінностей України!» 

Листівка «Заклик всім батькам України» 

 

«Конституцію України не можна змінювати, 

якщо зміни, «спрямовані на ліквідацію 

незалежності» (ст.157 КУ). Гомосексуалізм, 

ґендер-гей ідеологія і ювенальна юстиція зі 

службою пробації є частиною 

наднаціональних механізмів, які позбавляють 

Україну незалежності. Якби ввели т.зв. 

поправки до Конституції, то владу в державі 

перейме всесвітня глобалізаційна система.» 

Листівка «Заклик всім батькам України» 

 

http://www.vsirazom.ua/dontcut/


Інформаційні  

дезінформація 

 

«ЗМІНИ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я. Планом дій надається право бути 

донорами крові ВІЛ-інфікованим особам, а 

також людям із різними формами 

ризикованої поведінки (повіям, 

гомосексуалістам, наркоманам). Окрім того, 

передбачається зняття кримінальної 

відповідальності за навмисне інфікування 

здорових людей ВІЛ та іншими венеричними 

хворобами. Також планується знизити вік 

статевої зрілості до 14 років – це фактично 

стане легалізацією педофілії. І, згідно п. 2 

статті 60 Плану дій, 14-річній дитині 

дозволять без відома батьків робити 

тестування на ВІЛ та інші інфекції, що 

передаються статевим шляхом, і отримувати 

лікування зазначених інфекцій. 

У п. 8 статті 60 Плану дій передбачено право 

отримання медичної допомоги особам з 

діагнозом «інтерсексуальність» 

(гермафродитизм); а також розробку 

спецкурсу на тему «Інтерсексуальність» і 

включення його до програм підвищення 

кваліфікації. Тобто те, що завжди 

визнавалося патологією та психічним 

розладом, нині переходить у площину 

правової та суспільної норми, а замість 

лікування пропонується пропагування 

хвороби.» 

http://www.vsirazom.ua/dontcut/  

Основу "организационного оружия" 

составляют специальные рефлексивные 

технологии организационного управления. 

Система впливів передбачає комплекс 

«прямих послань» - інструкцій, відозв, 

правил для різних категорій, зокрема, 

http://www.vsirazom.ua/dontcut/


Они представляют собой упорядоченные 

совокупности постоянно 

совершенствующихся методов (программ, 

стратегий, процедур, форм) реализации 

управленческих решений, внедрения 

инноваций, поддержания 

информационных, идеологических и 

других необходимых структурных связей, 

подбора и подготовки персонала, 

планирования, отчётности и контроля и 

др. Так как основу любой 

организационной системы составляют 

люди, мотивация деятельности которых 

базируется на их физиологических, 

социальных и информационных 

потребностях, то продуктивное, правильно 

рассчитанное применение 

"организационного оружия" в 

определённой организационной среде 

(прежде всего властной) оказывает прямое 

влияние не только на уровень 

безопасности организационной системы 

государства, но и на саму возможность её 

существования. Проходя через сознание 

каждого члена общества, длительное 

массированное информационное и 

морально-психологическое воздействие 

деструктивного характера создаёт 

реальную угрозу существованию нации в 

результате трансформации её исторически 

сложившейся культуры, основных 

мировоззренческих, культурных и 

идеологических установок, то есть смены 

внутренней организационной среды, 

определяющей жизнедеятельность 

государства. Основными объектами, на 

батьків, вчителів та депутатів місцевих рад і 

народних депутатів. 

 

«Окремий напрямок - створення нових 

суб'єктів застосування організаційного зброї 

в формі субкультур, «нетрадиційних» 

конфесій, альтернативних виховних та 

освітніх структур.» - початок «ґендерної 

агресії» з нападок на ґендерну політику з 

боку, так званої, Української правовірної 

греко-католицької церкви 

 

Академік НАНУ Степан Павлюк: 

Думаю, це проект ФСБ Російської Федерації, 

спадкоємиці КГБ. Наприклад, зараз 

функціонує моторошна "секта Догнала", 

члени якої чомусь носять вбрання, що дуже 

нагадує одяг монахів-василіян чи греко-

католицьких священиків, неофіційно 

отримують величезні кошти на свою 

діяльність. Звідки? Мої знайомі в органах 

чітко кажуть — з Росії. Вони не мають нічого 

спільного з УГКЦ, а лише імітують 

зовнішню схожість з нею. Не відкидаю, що 

ставку можуть зробити саме на них. 

[Стаття "Удар по Церкві" в газеті "Експрес" 

№ 103 (6565) за 20-27 вересня 2012 року 

сторінки 1 та 6] 



которые направлено действие 

организационного оружия, являются 

представители социальных групп и 

институтов, прямо или косвенно 

участвующих в долгосрочном и 

краткосрочном регулировании поведения 

остального населения. Это – 

управленческие элиты, «творческая 

интеллигенция», работники образования, 

воспитатели, известные культурные и 

нравственные авторитеты государства. 

Так как регуляторами поведения являются 

не только «манифестные» 

(«раскрученные» в медийном 

пространстве личности), но и «теневые 

авторитеты» (в том числе – представители 

организованной преступности), они также 

попадают в сферу планирования акций 

организационного оружия. Отдельное 

направление – создание новых субъектов 

применения организационного оружия в 

форме субкультур, «нетрадиционных» 

конфессий, альтернативных 

воспитательных и образовательных 

структур. 

Фактически – организационное оружие 

есть способ активации патологической 

системы внутри функциональной системы 

государства-мишени, при котором 

патологическая система для своего 

развития поглощает ресурсы носителя. 

Характерной особенностью 

патологической системы (применения 

организационного оружия) является то, 

что она воздействует на функциональную 

систему общества, в первую очередь, 

«застосування організаційного зброї «не 

завжди помітно» для традиційних форм 

наукового спостереження і «незрозуміло» в 

рамках традиційної логіки буденного 

пізнання. Деструкція, як дію організаційного 

зброї, спрямована на досягнення результатів, 

які перебувають в «системі цінностей» 

ініціатора застосування даної зброї.» 

 

Тривалий час, як в Україні, так і за кордоном, 

на сигнали, які подавали окремі експерти і 



«извне», с иерархически «вышележащего» 

(властного) уровня системной 

организации. Кроме того, применение 

организационного оружия «не всегда 

заметно» для традиционных форм 

научного наблюдения и «непонятно» в 

рамках традиционной логики обыденного 

познания. Деструкция, как действие 

организационного оружия, направлена на 

достижение результатов, находящихся в 

«системе ценностей» инициатора 

применения данного оружия. 

громадські організації, мало звертали уваги, 

як в експертному середовищі, так і на рівні 

прийняття рішень. 

 

Які ж сигнали були помічені і на що варто 

звертати увагу і надалі? 

«Ґендерний вимір безпеки 

До конфлікту (що було чи що ми бачили, що 

може передувати конфлікту – early warning) 

• Активізація анти-ґендерних рухів з 

комплексним підходом до руйнування 

ґендерної політики 

• Політика від «керованого 

громадянського суспільства» до його 

повного контролю і створення нових 

гібридних форм 

• Внесення законопроектів і прийняття 

законів, що порушують права жінок 

(анти-абортне законодавство, 

обмеження доступу до певних 

професій тощо) 

• Зростання фундаменталістських 

тенденцій в провідних релігійних 

інституціях 

• Мілітаризація суспільних інститутів 

(змі, освіта, тощо) 

• Використання маніпулятивних 

технологій для створення молодіжних, 

жіночих груп, структур, рухів 

антидемократичного спрямування 

(тероризм, «титушки», «міс ресурсна 

зовнішність» тощо) 

• Декриміналізація ґендерно-

зумовленого насильства» 

Стаття «Ґендер. Конфлікт. Комунікації.», О. 

Суслова, 2017 



Одним із перших «сигналів» стали також 

«аналітичні розбіжності» в текстах анти-

ґендерних рухів 

«8 сентября 2005 года был принят закон «Об 

обеспечении равных прав и возможностей 

женщин и мужчин» № 2866-IV17. В этом 

законе употребляется термин «гендер». 

Таким образом, Президент Украины 

подписал документ, в который вошло 

понятие, в то время еще точно юридически 

неопределенное. В 

2005 году, когда депутаты принимали этот 

закон, термин «гендер» рассматривался как 

«равный 

правовой статус женщин и мужчин и равные 

возможности для его реализации». Но 

законом также предусмотрено: «Если 

международным договором установлены 

правила, отличные от тех, которые 

предусмотрены Законом Украины, то 

приоритет имеют правила международного 

договора». 

«Через гендерную политику к диктатуре 

гомосексуализма», стор.6 

 

Використання словосполучення «на Україні» 

і «в Україні» в одному тексті і в 

російськомовних, і в україномовних текстах. 

Листівка «Смертная казнь за преступления 

против человечества – гендер» 

 

«В окремих регіонах для пропаганди і 

лобіювання інтересів по впровадженню 

ґендеру та ювенальної юстиції залучають 

також центри зайнятості. Більшість 



працівників цих закладів, навіть не знає в 

якій брудній справі бере участь.» 

Листівка «Документи, на базі яких гендер-

активісти і пропагатори ювенальної юстиції 

вже в Україні діють, 

хоча всі ці документи є проти Конституції і 

закону як такого про свою діяльність в 

державі не мають» 

 

Голові _____________________ Районної 

Ради  

Адрес 

__________________________________ 

Від кого__________________ 

 

 

З а я в а 

 

Я__________батько (мати), дитини, 

прошу, щоб в нашому районі не дозволили 

впровадження державній пенітенціарній 

службі (ДПтС) ані службі пробації з т.зв. 

відновним правосуддям, оскільки ювенальна 

юстиція в Україні не є схвалена законом і такі 

дії суперечать Конституції України. 

  

З повагою 

 

Дата________________   

 Підпис _________________________ 

 

Зважаючи на вище викладене, просимо 

Вас пане Президенте: 

 - вимагати скасування новоствореного 

гендерного об’єднання в парламенті для 

боротьби з гендерною нерівністю. 



 

Листівка «Документи, на базі яких гендер-

активісти і пропагатори ювенальної юстиції 

вже в Україні діють, 

хоча всі ці документи є проти Конституції і 

закону як такого про свою діяльність в 

державі не мають» 

 

«Процес прийняття нової Конституції 

України (нової редакції) може бути 

започаткований лише після з’ясування волі 

українського народу.» (Рішення 

Конституційного Суду України N 6-рп/2008, 

16 квітня 2008 року).» 

Заклик всім батькам України 

Слід також звернути увагу, що Батьківський 

комітет України зводить нанівець свою 

діяльність восени 2013. І саме в цей час 

реєструється інша громадська організація 

«Всі разом», яка працює в цьому ж напрямку, 

має неафішовані зв’язки з попередньою і має 

всі ознаки активізації з кінця минулого року. 

Одно из основных условий применения 

организационного оружия – замена 

системы базовых ценностей государства-

мишени ценностями государства-

инициатора как самыми перспективными. 

Так поступово російська офіційна ідеологія, 

ідеологія «русского міра», поступово 

проникло в широке середовище 

волонтерських груп, громадських 

організацій. Активно використовують цю 

риторику народні депутати. І. Мосейчук на 

зустрічі в Будапешті 28 – 29.09.2018, 

організованій Радою Європи з метою 

обговорення перспектив ратифікації 

Стамбульської конвенції 

Міцні тривалі традиції егалітаризму в 

Україні можуть не встояти перед натиском 

структурного насильства організаційної зброї 



Если рассматривать организационные 

технологии «цветных революций» в 

динамике, то чётко выделяются три этапа. 

На первом этапе организаторы 

рекомендуют проводить исключительно 

символические акции, целевые акции для 

решения локальных проблем, создание 

мифа о том, что "власть нелегитимна". 

Основными задачами, решаемыми в ходе 

проведения первого этапа, являются: 

определение мобилизационного 

протестного потенциала общества; 

проверка реакции власти; 

индоктринирование (сознательное, 

целенаправленное внушение 

политических идей, ценностей, 

символики, норм поведения группам 

людей). Первый этап наиболее важен для 

понимания не только общего состояния 

антиправительственных настроений в 

обществе, но и определения 

потенциального социального контингента, 

готового участвовать в планируемых 

акциях. Установление уровня готовности 

общества к политическим переменам 

является предпосылкой к подготовке 

второго этапа развития сценария «цветных 

революций». 

Второй этап включает в себя процесс 

дискредитации государственного аппарата 

и силовых структур. В ходе реализации 

данной установки существует 

необходимость подчёркнуто прозрачно 

продемонстрировать обществу явные или 

скрытые недостатки, выявленные в ходе 

За аналогією «технології «кольорових 

революцій», у впровадженні анти-ґендерних 

підходів також можна виокремити три етапи. 

Перший – молитовна хода, невеличкі 

флешмоби, щоби створити «картинку» про 

існування проблеми ґендерної загрози. 

«Основними завданнями, які розв'язуються в 

ході проведення першого етапу, є: 

визначення мобілізаційного протестного 

потенціалу суспільства; перевірка реакції 

влади; індоктринування (свідоме, 

цілеспрямоване навіювання політичних ідей, 

цінностей, символіки, норм поведінки груп 

людей). Перший етап найбільш важливий для 

розуміння не тільки загального стану 

антиурядових (читай – анти-ґендерних) 

настроїв в суспільстві, а й визначення 

потенційного соціального контингенту, 

готового брати участь в запланованих 

акціях.» 

Другий – дискредитація державних структур, 

які здійснюють ґендерну політику. 

Третій – намагання скасувати правові засади 

ґендерної політики, або, принаймні, не 

допустити виникнення нових, як у випадку зі 

Стамбульською конвенцією.  



подготовки и проведения выборов или в 

самой политической деятельности 

стоящей «у руля» партии или режима 

власти. Потребность в убеждении 

народных масс в полной неспособности 

управления государством ныне 

действующей властью, подкреплённая 

реальными или сфальсифицированными 

примерами, продиктована тем 

обстоятельством, что успех на этом 

участке «фронта» – залог будущей общей 

победы. В сознание активных членов 

общества закладывается мысль о 

необходимости срочных (или 

радикальных) перемен, исключающая 

возможность принятия взвешенного 

решения не только об участии в 

«ненасильственных» акциях, но и о 

целесообразности их проведения вообще. 

Также на этом этапе внедряется процесс 

активной пропаганды и агитации 

служащих и сотрудников ведомств, 

имеющих прямое отношение к 

государственной власти. В своих 

программах политтехнологи рекомендуют 

использовать работников указанных 

госструктур для сбора 

компрометирующей действующую власть 

информации, ее обнародования, а также 

призывать их к ведению саботажа и 

вредительству на вверенных им участках. 

Наличие сильных «подрывных» позиций в 

государственном аппарате может сыграть 

решающую роль в деле создания 

предреволюционной ситуации даже в 



самой политически спокойной и 

социально благополучной стране. 

Третий этап ознаменовывается самим 

процессом непосредственного свержения 

власти. Естественно, в открытых 

программах по подготовке и проведению 

«цветных революций» не прописывается 

конкретный комплекс акций и действий, 

направленных на достижение этого 

результата. 

3. Методы противодействия технологиям 

«цветных революций» 

 

Традиционные варианты противодействия 

технологиям «цветной революции» можно 

свести в четыре основные группы: 

нормативно-правовые, административные, 

информационные, экономические. Цель их 

применения – нейтрализация действия 

патологической системы силами властных 

структур государства-мишени. 

 

Нормативно-правовые методы могут 

применяться главным образом для 

создания условий, препятствующих 

развёртыванию активной политической 

деятельности лидеров и организаций, 

ориентированных на свержение 

действующей власти, а также 

осуществлению их поддержки, как 

материальной, так и информационной, из-

за рубежа. Хороший пример – принятие 

федерального закона, обязывающего НКО, 

участвующие в политической 

деятельности в России и имеющие 

поддержку из иностранных источников, 

регистрироваться в качестве иностранных 

Ми вказували раніше у статтях і виступах, 

що закон «про іноземних агентів» є одним із 

факторів раннього попередження виникнення 

конфлікту, зокрема, його ґендерна складова, 

як вплив на активну жіночу аудиторію. 

 

Посилення співпраці громадських 

організацій з органами влади, демократичний 

громадський контроль, інші форми співпраці 

є дієвими запобіжниками проти «активації 

патологічної системи всередині 

функціональної системи держави-мішені». 



агентов. Эти методы наиболее 

эффективны в периоды, предшествующие 

«цветной революции», для устранения 

условий её возникновения. С началом 

основных событий эффективность 

применения этих методов резко 

снижается, давая порой прямо 

противоположный эффект. 

Административные методы обладают 

большей оперативностью, чем 

нормативно-правовые, и позволяют 

решать широкий круг задач 

предотвращения «цветной революции», 

главным образом на этапе ее подготовки. 

Наиболее эффективно эти методы могут 

быть использованы для достижения 

организационного превосходства сил, 

противостоящих «цветной революции», 

над сторонниками последней. В 

частности, это возможно путём создания 

патриотических общественно-

политических организаций и партий, 

поддержки их деятельности 

(преимущественно скрытно), 

предоставления организационного и 

отчасти материального и 

информационного ресурса в сочетании с 

организацией различных препятствий для 

деятельности сторонников «цветной 

революции» в России. Так как «цветная 

революция» не является «естественной 

реакцией на внезапно возникшие 

события», а есть часть целенаправленных 

действий по хаотизации социальной 

обстановки, то этот процесс требует 

вполне конкретных ресурсов: 

«Зокрема, це можливо шляхом створення 

патріотичних громадсько-політичних 

організацій та партій, підтримки їх діяльності 

(переважно приховано), надання 

організаційної та частково матеріального та 

інформаційного ресурсу в поєднанні з 

організацією різних перешкод» 

 

Намагання використовувати патріотичні 

почуття як противагу ґендерним підходам 

відображає адміністративну складову 

організаційної війни і протирічить тривалим 

традиціям української історії.  



организационных, финансовых, 

информационных, технических. Основной 

вопрос профилактики «цветной 

революции» – выяснение кто, сколько и 

каких ресурсов выделил и кто, как и когда 

собирается ими воспользоваться. Как ни 

парадоксально звучит, но именно ответы 

на эти вопросы не являются «страшной» 

тайной: они обсуждаются на сетевых 

форумах, печатаются в статьях, 

обсуждаются в теледебатах. Основной 

ресурс «цветной революции» – люди, 

готовые к конкретным действиям по 

«ненасильственному захвату власти». Эти 

люди собраны в сетевые структуры, 

прошли специальную подготовку. 

Таковыми являются: неправительственные 

организации, неформальные объединения, 

сетевые сообщества, фанатские и 

бойцовские клубы. Мониторинг их 

сетевой активности позволяет выявить 

масштаб подготовки к очередной акции, в 

необходимых случаях – начать сетевую 

игру по противодействию данным планам. 

Это отнюдь не противоречит 

«шахматной» открытости: если кто-то из 

граждан государства открыто заявляет о 

своих намерениях бороться с 

государством, то нельзя возмущаться 

действиями государства, направленными 

на его самозащиту. 

Экономические методы имеют значение 

для подрыва материально-ресурсного 

потенциала сил «цветной революции». Их 

основу составляют технологии, 

позволяющие парализовать деятельность и 

«При одночасній матеріальної підтримки 

(переважно прихованої, через незалежні 

організації) патріотичних громадських 

організацій і рухів це дозволяє домогтися 



в дальнейшем разорить внутренние 

экономические субъекты, составляющие 

материальную базу «цветной революции», 

нейтрализовать активность на территории 

России иностранных экономических 

субъектов, поддерживающих 

деструктивные силы, блокировать 

накопление и перемещение материальных 

средств и финансов. При одновременной 

материальной поддержке 

(преимущественно скрытой, через 

независимые организации) 

патриотических общественных 

организаций и движений это позволяет 

добиться материального превосходства 

последних над сторонниками «цветной 

революции». Экономические методы 

имеют значение на всех этапах подготовки 

и осуществления рассматриваемого 

сценария. Однако они наиболее значимы 

на стадии её предотвращения, когда 

«революция» только зарождается. В 

частности, дружественная экономическая 

политика по отношению к наиболее 

активным и экономически уязвимым 

слоям населения в этот период позволит 

существенно снизить социальную 

напряжённость. 

матеріального переваги останніх над 

прихильниками «кольорової революції». 

Апологетична книга анти-ґендерних рухів 

«Гендер без прикрас» видавалася в Україні з 

2010 по 2013 роки не менше 3 разів з 

накладом кожної близько 20 тисяч 

примірників.  

Так как деятельность по подготовке и 

проведению «цветной революции» связана 

с широким использованием технических 

средств и привлечением наёмного 

персонала (организаторов и рекрутов), она 

невозможна без достаточного 

финансирования сетевых структур 

страны-мишени. Откуда деньги и как 

 



происходит финансирование? Как 

правило, это наиболее болезненный 

вопрос, так как недостаточная финансовая 

прозрачность делает криминальным уже 

весь процесс подготовки акций. Но 

прозрачным является, как правило, лишь 

первый этап – перечисление денег из-за 

рубежа и от отечественных частных 

инвесторов неправительственным и 

общественным организациям. 

Получившие финансовые средства 

организации легально могут оплатить 

только небольшую часть затрат на 

проведение акций «умной толпы» и 

других «цветных революционных 

мероприятий». Дальше начинается 

криминал: оплата рекрутов и 

«специальных» акций. Самый 

криминальный путь – оплата наличными – 

в последнее время практически не 

используется. Наиболее популярный и 

относительно безопасный для 

организаторов путь – использовать для 

оплаты Интернет. В Европе подобные 

платежи давно являются объектом 

расследования и уголовного 

преследования, в нашей стране, благодаря 

несовершенству законодательства, эта 

практика относительно безопасна для 

«мирных бунтовщиков» и очень 

распространена в их среде. Выход для 

предотвращения подобных путей 

финансирования «цветных» акций – 

использовать международный опыт и 

приводить законодательство в 

соответствие со сложившимися реалиями. 



Информационные методы являются при 

решении большинства задач 

противодействия рассматриваемому 

сценарию наиболее важными. Они играют 

ключевую роль практически на всех 

этапах подготовки и осуществления 

«цветной революции», и от 

эффективности их применения зависит в 

значительной степени возможность её 

недопущения или пресечения. Именно 

информационное превосходство 

сторонников победивших «цветных 

революций» обеспечивало им успех. 

Неэффективное применение даже 

превосходящего по потенциалу 

информационного ресурса 

государственной власти приводит к её 

падению. 

 

Основные цели применения 

информационных методов сторонниками 

действующей власти – привлечь на свою 

сторону политически активное население, 

повысить морально-политический 

потенциал своих единомышленников, 

создать и поддержать благоприятный 

имидж за рубежом, дезорганизовать 

структуры противной стороны, а также 

отразить информационную агрессию из-за 

рубежа. При успешном достижении этих 

целей возможность реализации 

рассматриваемого сценария в России в 

значительной степени будет 

нейтрализована. 

 

Заключение  



Имеющийся опыт использования 

организационного оружия и наблюдения 

за результатами его использования 

позволяет сделать следующие выводы 

применительно к нашей стране: 

 

1. Применение организационного оружия 

не всегда приводит к деструкции 

государства и социума (по крайней мере 

такой стремительной, как планирует 

наступающая сторона), что 

свидетельствует, во-первых, об 

адаптационных свойствах конкретного 

социума, во-вторых, о возможности 

нейтрализации негативных воздействий со 

стороны государства; 

Маємо посилювати адаптаційні якості 

конкретного соціуму, а також можливості 

нейтралізації негативних впливів з боку 

держави 

2. Выраженная устойчивость к 

патологическим воздействиям 

информационного оружия имеется у всех 

государств-социумов, ранее воплощавших 

в своём государственном строительстве 

реальные принципы социальной 

справедливости, имеющих коллективный 

опыт противостояния внешним и 

внутренним деструктивным силам; 

Маємо визначати, враховувати і посилювати 

«принципи соціальної справедливості, що 

мають колективний досвід протистояння 

зовнішнім і внутрішнім деструктивним 

силам»  

3. Внешние, то есть формальные способы 

противодействия организационному 

оружию (политические, экономические, 

военные и другие), в их «классическом» 

виде уже категорически не пригодны – 

требуется подбор адекватных и 

специфических средств, основанных на 

современных информационных 

технологиях и методах информационно-

психологического противодействия; 

Розвиток інформаційних технологій 



4. Прямое и непосредственное влияние на 

патологическую систему – воздействие на 

нее «в лоб», по принципу «атака на атаку» 

(«угол падения равен углу отражения»), – 

не может быть результативным, так как на 

организацию «контратаки» будут 

расходоваться ресурсы социальной 

функциональной системы, что также 

входит в замысел противника; 

Саме тому є абсолютно неефективні заходи 

типу зустрічі в Будапешті щодо перспектив 

ратифікації Стамбульської конвенції в 

Україні 

5. Возможности слома патологической 

системы как ведущего фактора 

организационного оружия по большей 

части расположены в культурной сфере 

общества, но именно здесь часто 

возникают и серьёзные противоречия в 

правящей элите; 

Спільність правлячої еліти 

6. От государственных структур требуется 

изменение структурно-управленческого 

видения ситуации: с сетевыми 

структурами могут эффективно бороться 

только другие сетевые структуры, 

способные работать в том же 

операционном поле, что и их противники; 

«Новий світ вимагає нових структур - 

структур динамічних, неієрархічних, в 

саморозвитку - ненасильсницьких. 

Продумати їх в деталях буває дуже непросто, 

бо свідомість намагається знов "стрибнути 

назад". Але зробити все це цілком реально. 

Колись Уповноважувальна освіта намагалася 

описати ненасильсницькі структури, а 

сьогодні життя дає нам шанс в них оселитися 

назавжди.» 

Пост у фб О. Суслової, 13.02.14 

7. Последнее обстоятельство требует 

развития в силовых структурах службы 

сетевого воздействия на экстремистские 

сетевые сообщества. 

Робота з СБУ 

Глобальное переформатирование мира 

демонстрирует интенсификацию 

использования организационного оружия 

 



уже наднациональными, 

надгосударственными структурами, как 

следствие – патологические системы уже 

запущены в большинстве государств. 

Знание механизма действия 

патологических систем должно стать 

основой противодействия на 

национальном и глобальном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


