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Сьогодні людство живе в умовах інформаційного суспільства. Інформація стала 

важливим глобальним ресурсом, який використовується у всіх сферах людського буття, його 

використання визначає ефективність функціонування соціуму і національної економіки в 

цілому, ефективність функціонування окремих суб’єктів господарювання.  

Інформаційна епоха спричинила інформаційні війни. “Інформаційна війна – форма 

ведення інформаційного протистояння між різними суб’єктами (державами, неурядовими, 

економічними та іншими структурами), яка передбачає проведення комплексу заходів з 

нанесення шкоди інформаційній сфері конкуруючої сторони і захисту власної інформаційної 

сфери та інформаційної безпеки” [1]. Така інформаційна боротьба  проводиться з метою 

послаблення супротивника або конкурента та зміцнення своїх позицій. Тим часом 

“руйнування, яких завдають інформаційні війни в суспільній психології, психології особи, за 

масштабами і за значенням цілком сумірні зі збройними війнами, а часом і перевищують їх 

наслідки” [2, с. 137]. 

В Україні події кінця 2013 – початку 2014 року стали драматичними для української 

держави. Дестабілізація політичної обстановки в країні, анексія Російською Федерацією 

Автономної Республіки Крим і пряме військове втручання на Сході супроводжується 

проведенням зі сторони Російської Федерації агресивної війни. Слід зауважити, що 

інформаційну війну східний сусід проводив проти України тривалий час, серед найбільш 

яскравих прикладів слід відзначити нав’язування ідей федералізації та надання російській 

мові статусу другої державної. В різні часи змінювався перелік провідних тем, таких як 

проблеми Чорноморського флоту, проблематика паливно-енергетичного комплексу, 

проблеми Криму і кримських татар, а також діяльність таких політичних організацій як 

УНА-УНСО [3]. 



Інформаційна війна має безліч форм та методів, кожні з яких мають свої 

особливості. Так, інформаційна боротьба поділяється на інформаційні війни першого і 

другого покоління. Інформаційна боротьба першого покоління – це вогневе придушення (у 

воєнний час) елементів інфраструктури військового та державного управління; ведення 

радіоелектронної боротьби; одержання розвідувальної інформації шляхом перехоплення й 

розшифровки інформаційних потоків; здійснення несанкціонованого доступу до 

інформаційних ресурсів з подальшою їх фальсифікацією чи викраденням; масове подання на 

інформаційних каналах супротивника чи глобальних мережах дезінформації для впливу на 

особи, які приймають рішення; одержання інформації від перехоплення відкритих джерел 

зв’язку. Інформаційні війни другого покоління передбачають: створення атмосфери 

бездуховності та аморальності, негативного ставлення до культурної спадщини противника; 

маніпулювання суспільною свідомістю соціальних груп населення країни з метою створення 

політичної напруженості та хаосу; дестабілізація політичних відносин між партіями, 

об’єднаннями й рухами з метою провокації конфліктів, розпалення недовіри, підозрілості, 

загострення політичної боротьби, провокування репресій проти опозиції і навіть 

громадянської війни; зниження рівня інформаційного забезпечення  органів влади й 

управління, інспірація  помилкових управлінських рішень; дезінформація населення про 

роботу державних органів, підрив їхнього авторитету, дискредитація органів управління; 

підрив міжнародного авторитету держави, його співробітництва з іншими країнами; 

нанесення збитку життєво важливим інтересам держави в політичній, економічній та інших 

сферах [1]. 

Сьогодні російське керівництво створює негативний настрій своїх громадян  проти 

українського народу, формуючи в суспільстві точку зору, що Україна – це неофашистська 

країна, яка ущемляє російськомовне населення. Російська Федерація вибрала для 

характеристики ключових об’єктів в інформаційній війні такі поняття, як “бандерівці”, 

“фашисти”, “каральні війська”, “неонацисти” (часів Другої світової війни),”воз’єднання 

Криму”, “Крим наш” (радянських часів), “нелегітивність влади”, “хунта”, “самопроголошене 

керівництво” (відображення незаконності української влади). 

В сучасних умовах треба шукати шляхи доставки достовірної інформації у Крим, 

Донбас і Росію. Це можуть бути листівки, газети, сайти. Справжнім полем битви можуть 

стати соціальні мережі. Але Україна навіть не зробила спеціальних інтернет-сайтів для цих 

територій. А вони повинні відрізнятися від існуючих, оскільки повністю інша аудиторія з 

іншими уявленнями про події. Для цих сайтів потрібні не тільки різні повідомлення, а й різні 

спікери, які мали б авторитет у Криму, на Донбасі та в Росії. Міністерство інформаційної 

політики має полегшити доступ до інформації як для населення, так і для журналістів. 



Інформаційний вакуум потрібно зруйнувати, держава (а не волонтери, як це відбувається 

зараз) має активно займатися контрпропагандою. 

Україні справді потрібно створити єдину інформаційну політику; сформувати 

систему захисту національної інформаційної сфери та систему створення сприятливого 

образу України за допомогою сучасних технологій; обмежити вплив російської інформації на 

населення Півдня та Сходу України; контролювати діяльність іноземних засобів масової 

інформації, які акредитовані та функціонують на території України; сприяти розвитку 

вітчизняних інтернет-ресурсів; підвищити якість та кількість українського продукту (цікаві 

телепрограми, друкована продукція тощо); поширювати позитивну інформацію про Україну 

та контролювати донесення правдивої інформації до споживача; блокувати інтернет-

ресурсів, які є загрозливими для інформаційної безпеки держави; стимулювати наукові 

дослідження в напрямі державної інформаційної політики та безпеки. Як позитивний 

приклад, в освіті Україна створює ресурс на випередження – додатковий параграф, 

присвячений Майдану і російсько-українській війні, для підручників з історії для учнів 

випускного класу [4]. 

Інформаційна війна – це потужний інструментарій, покликаний вплинути на 

прийняття рішень. Тільки треба бути обережними: інформаційні потоки можуть направити 

країну як на шлях модернізації, так і в безодню. 
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