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Анотація 
В доповіді проаналізовано існуючі моделі та методи захисту людини та суспільства від негативного 

інформаційного впливу та виділено їх недоліки. Подано авторську модель людини, яка дозволяє ефективно та 
адекватно моделювати діяльність індивіда, комунікації індивідів, ієрархічні соціальні системи тощо. 
Детально подано розроблені автором моделі та методи захисту людини та суспільства від негативного 
інформаційного впливу. 
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Abstract 
The report analyzes the existing models and methods for  protection of  individuals and society from the negative 

impact of information and highlighted their shortcomings. There is author's model of a man, who can effectively and 
adequately simulate the activity of person, communications of persons, hierarchical social systems et al. The developed 
author’s models and methods to protect of persons and society from the negative information influence are presented. 
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Вступ 

Сьогодні зростає кількість каналів інформаційного впливу на людину з боку людини та 
інтелектуальних інформаційних систем. Переважно зростає кількість каналів та факторів, які 
впливають не тільки на раціональне, але й на емоційне сприйняття реальності людиною. Людина та 
суспільство знаходиться під зростаючим інформаційним впливом з боку інших людей, 
інтелектуальних інформаційних систем, ЗМІ,  Інтернету, гаджетів мобільних пристроїв тощо.  

В сучасних моделях та методах захисту людини та суспільства використовуються, як правило, 
тільки особистісні інформаційні характеристики, що характеризують конкретну людину, 
відокремлюючи її від інших. Разом із тим перспективним є створення такої множини інформаційних 
характеристик людини, які були б характерними для широкого і коректно визначеного кола осіб. 
Більш того, бажано, щоб такі характеристики мали об’єктивний характер, тобто описували реальну 
діяльність людини, а не її суб’єктивні переживання.  

Метою доповіді є подання розроблених автором моделей та методів захисту людини та 
суспільства від негативного інформаційного впливу.  

 
Результати дослідження 

В доповіді висвітлено такі питання. 
1. Здійснено аналіз існуючих моделей та методів захисту людини та суспільства від негативного 

інформаційного впливу. Показано, що існуючі моделі та методи базуються на методах менеджменту 
[1-6], теорії ігор [7]. В існуючих моделях та методах захисту інформації людина, соціальні групи та 
суспільство розглядаються виключно в якості об’єктів [4,7,8], формалізація яких є недостатньою. 

2. Подано авторську модель людини, яка дозволяє ефективно та адекватно моделювати діяльність 
індивіда, комунікації індивідів, ієрархічні соціальні системи тощо [9-14]. 

3. Детально подано розроблені автором моделі та методи захисту людини та суспільства від 
негативного інформаційного впливу. 

 
Висновки  

Проаналізовано існуючі моделі та методи захисту людини та суспільства від негативного 
інформаційного впливу та виділено їх недоліки. Подано авторську модель людини, яка дозволяє 
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ефективно та адекватно моделювати діяльність індивіда, комунікації індивідів, ієрархічні соціальні 
системи тощо. Детально подано розроблені автором моделі та методи захисту людини та суспільства 
від негативного інформаційного впливу. 
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