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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 

 

Протягом всього існування як наша країна, так і цілий світ пізнав 

велику кількість війн, які призвели до найжахливіших наслідків - смерті 

тисяч, а можливо і мільйонів осіб, руйнувань, масових переселення людей 

на інші території, катування та інших жахливих речей. ХХІ століття - це 

століття глобалізації, прогресу, переходу до більш демократичних і 

гуманістичних норм, нових досить значимих тенденцій. Прикладом такої 

тенденції є інформація. Недаремно Уінстон Черчілль сказав - "Хто володіє 

інформацією, той володіє світом". У сучасному суспільстві, інформація 

перестала бути чимось допоміжним, наразі це стратегічний ресурс, 

своєрідного роду зброя, яка може призвести до серйозних наслідків. 

Одним з таких наслідків і стала інформаційна війна. 

Досить часто ми можемо зіткнутися з поняттям "інформаційна 

війна", даний термін лунає з засобів масової інформації, газет, журналів, з 

вуст науковців та професорів, дослідників і знаходить своє відображення 

на практиці. 

Почувши поняття "інформаційна війна", в час, коли засоби масової 

інформації являються четвертою гілкою влади, перше, що спадає на думку 

це певного роду нав'язування інформації, пропаганда, або подання 

неправдивої інформації. Але, варто зазначити, що наслідки цього 

нав'язування або пропаганди мають вплив не тільки на свідомість кожного 
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громадянина, спільноти, але й на політичні, економічні, громадські і навіть 

військові аспекти держави. 

Інформаційна війна – це цілісна стратегія, обумовлена 

всезростаючою значимістю і цінністю інформації в питаннях 

командування, керування, політики, економіки і громадського життя [1]. 

Інформаційна війна включає заходи пропагандистського впливу на 

свідомість людини, які безпосередньо не призводять до смерті людей та 

руйнувань, проте порушують державний управлінський механізм, а отже 

являються прямою загрозою для національної безпеки держави. Беручи до 

уваги, що національна безпека - це захищеність життєво важливих 

інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним 

інтересам, можемо зазначити, що інформаційна війна призводить до  

деструкції держави, важливих її структурних підрозділів  [2, ст. 1].  

На сьогодні, інформаційна війна є засобом впливу по всьому світі, 

кожен день ми спостерігаємо за новинами, в яких представники засобів 

масової інформації поширюють великий обсяг інформації, наповнений 

компроматами, пропагандою та неправдивими, неповними відомостями, 

які безпосередньо впливають на нашу свідомість. Інформаційна війна 

відноситься до так званих прихованих воєн, які мають латентний характер, 

але призводять до серйозних наслідків.  

Нажаль, досліджуючи поширення пропагандистських ідей, неповної, 

неправдивої інформації по всьому світу, ми можемо констатувати, що 

інформаційні війни це реалії нашого часу. Інформаційна війна виступає 

засобом для досягнення будь-якої мети сторони, яка веде цю війну [3, с. 

139]. Як і будь-який засіб, інформаційна війна призначена для виконання 

певних функцій, а саме – для контролю громадською думкою та масовою 

свідомістю і їх певною корекцією - кожна друга країна за час свого 
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існування зіткнулася з даною проблемою на внутрішньому, військовому 

або міжнародному рівні. Не є виключенням і Україна. 

Зважаючи на останні події,які відбуваються в Україні, можна 

зрозуміти, що основна боротьба між країнами (інформаційно - 

пропагандистськими структурами) відбувається за допомогою інформації, 

тобто ми можемо стверджувати, що наразі в Україні, на її окупованих 

територіях триває інформаційна війна. 

Зважаючи на це можна виокремити ряд загроз для України та 

національної безпеки України, стабільності в суспільстві, які існують як 

наслідок інформаційної війни:  

 в даний час на деяких територіях України (окуповані території) 

проходять воєнні дії, які супроводжуються постійними інформаційно 

- психологічними операціями; 

 на території України продовжують діяти інформаційно - 

пропагандистські структури, які різними способами намагаються 

підірвати національну безпеку в країні;  

 здійснюється постійне маніпулювання суспільною свідомістю, 

зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або 

упередженої інформації [4]. 

Враховуючи останні події в Україні, можемо зауважити, що 

інформаційна війна має досить серйозні важелі впливу на національну 

безпеку держави, а отже і на всі сфери життя в державі. Нажаль ані наша 

країна, ані наше суспільство не були готові до інформаційної війни, як 

реалії ХХІ століття, що і стало певною передумовою окупації території 

України та продовженням військових дій. 
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