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Крізь призму років незалежності нашої держави актуальним постає 

питання консолідації нації в умовах теперішнього становлення та розвитку 

комунікаційних технологій. Швидкі темпи розвитку котрих зумовлюють не 

лише позитивні зміни, але й мають негативні тенденції. В цьому контексті 

інформаційна війна є однією з найнебезпечніших видів зброї. Сама суть 

інформації є вплив на групи людей та маніпулювання свідомістю, завдяки якій 

можна досягти бажаної цілі: знищити опонента, прибрати всіх конкурентів або 

розпочати військовий конфлікт, тощо. 

Аналізуючи останні події, котрі відбуваються в Україні можна із 

впевненістю сказати, що інформаційна війна заполонила медіа-простір. Її 

методика є досить унікальною і полягає у знищенні усієї інформаційної 

інфраструктури або ж окремих елементів. Джерелом та потенційною зброєю є 

інформація. Зрозумілим є те, що під час ведення такого роду війни немає жертв, 

руйнувань, голоду, але у більшості випадків ці наслідки є рівнозначними. 

Суспільство абсолютно легковажно ставиться до таких факторів, адже 

вони не завдають фізичного болю й навіть не підозрюючи, що з дня на день 

потрапляють під вплив маніпуляції, котра є психологічною війною. Головною 

зброєю виступає ресурс - інформація. В трактаті «Мистецтво війни» Сунь-Цзи 

писав: «У будь-якій війні, як правило, найкраща політика зводиться до 

захоплення держави в цілому... Здобути сотні перемог у бою – це не межа 

мистецтва. Підкорити супротивника без бою – ось це вінець мистецтва» [2]. 



Важливою складовою інформаційної війни є психологічна складова. 

Головна її мета полягає у маніпулюванні масами. Можна виділити наступні 

методи такої агресії: 

- пропаганда; 

- маніпулювання; 

- психологічний тиск; 

- поширення чуток; 

- диверсифікація суспільної думки. 

Зупинимося на їх трактуванні. Пропаганда - метод впливу на населення за 

допомогою ЗМІ. Деякі держави багато в чому наслідують і навіть повторюють 

ідеології минулого. Як приклад, анексія Криму відбувалася під виглядом 

відновлення “історичної справедливості”. 

Маніпулювання – метод, що використовує обман чи введення об'єкта 

спрямувань в оману щодо реальності намірів для спонукання його до 

запрограмованих суб'єктом дій. 

Психологічний тиск – вплив на підсвідомість та психічний стан людини 

методом залякування, погроз з метою спонукання до певної поведінки, а його 

найбільш дієвими формами є: шантаж, інформування об'єкта про справжні чи 

неіснуючі небезпеки чи загрози, вигадані прогнози щодо переслідувань, 

репресій, убивств та ін. 

Поширеним є «телефонний тероризм» (дзвінки з інформацією про 

замінування місць масового збору людей (торгові центри) чи об'єктів (готелі, 

залізниця, метро) [1]. 

 Незаглиблюючись у визначення “диверсифікація суспільної думки” можна 

сказати, що її метою є розпорошення уваги від основних завдань суспільно-

політичного та економічного розвитку держави на дріб’язкові. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що інформаційна 

війна є безтерміновою, а її наслідки можуть, зокрема призвести до справжньої 

фізичної війни. Справа в тому, що інформаційна зброя це оновлений, 

специфічний вид зброї, яка виступає на рівні свідомості мас. Виклики, що 



постали сьогодні перед Україною, з метою збереження її цілісності, потребують 

вжиття негайних заходів з боку як керівництва держави, так і органів влади 

щодо розробки та впровадження новітньої Доктрини інформаційної безпеки 

України в її модернізації, розширенні та підтримці не лише в установах, 

підприємствах, організаціях, але й суспільством, зокрема. 
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