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Анотацiя
Проаналiзовано роль iнформацiйних вiйн у полiтико-комунiкативному просторi. Охарактеризовано види i

особливостi сучасних iнформацiйних війн. Iнформацiйно-комп’ютерна революцiя вiдкриває широкi можливостi
для впливу на суспiльство, манiпулювання свiдомiстю та поведiнкою людей навiть на вiдстанi. Тому можна
припустити, що iнформацiйнi види агресiї будуть прiоритетними у майбутньому.
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 Abstract
The role of information war in the political-communicative space. The characteristic features of species i modern

information wars. Information and computer revolution opens the wide opportunities to influence society, manipulation
consciousness and the behavior of people even at a distance. We can therefore assume that kind of aggression will
Informational The priority in the future.

Keywords:  Information  War,  Political  komunikatsiya,  political  technologies,  mass  communication,  information
aggressor.

Впровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в рiзнi сфери життя суттєво пiдвищило
залежнiсть  суспiльства,  кожної  людини  вiд  надiйностi  та  особливостей  функцiонування
iнформацiйної  iнфраструктури,  достовiрностi  отриманої  iнформацiї,  її  захищеностi  вiд
несанкцiонованої модифiкацiї,  а також протиправного доступу до неї.  Сучасна людина стає дедалi
бiльш залежною вiд масової комунiкацiї. Iнформацiйнi технологiї як реальний ресурс стали активно
використовуватись для манiпулювання свiдомiстю. Набули поширення новi методи iнформацiйного
управлiння  людьми.  Нинi  засоби  масової  комунiкацiї  фактично  створили  в  суспiльствi  своєрiдну
«суб’єктивну  реальнiсть»,  що  робить  людину  вiдкритою  i  беззахисною  перед  манiпулювальними
технологiями  [1,  с.  70].  Отже,  бурхливий  розвиток  iнформацiйно-комунiкацiйних  технологiй
приносить не лише новi можливостi, але й низку загроз, серед яких вирiзняється iнформацiйна вiйна.

Iнформацiйна вiйна останнiм часом стає предметом дослiдження як зарубiжних, так i вiтчизняних
вчених.  Серед  них  найбiльш  вiдомими  є  С.  Гриняєв,  С.  Денисюк,  О.  Дубас,  О. Калиновський,
В. Корнієнко, А. Крутських, М. Павлютенкова, А. Федоров, I. Шаравов та iн. Характер i особливостi
iнформацiйної вiйни були докладно представленi у працях Д. Волкогонова. 

Виходячи з вищезазначеного, метою дослiдження є аналiз iнформацiйної вiйни як дiєвої технологiї
i складової полiтичної комунiкацiї.

Загальновiдомо, що поняття «iнформацiйна вiйна» з’явилося вперше в документах Мiнiстерства
оборони  США  в  1990  р.  Саме  з  цього  моменту  й  розпочалось  дослiдження  цього  феномену
науковцями рiзних галузей знань. 

На  думку  вiдомого  китайського  вiйськового  аналiтика  Ван  Пуфена,  iнформацiйна  вiйна  –  це
продукт  iнформацiйної  епохи,  який  у  бою  часто  використовує  iнформацiйну  технологiю  й
iнформацiйну зброю. Вiн становить «мережевiзацiю» поля бою i є новою моделлю для остаточної
боротьби часу та простору. У його центрi є боротьба за контроль над iнформацiйним полем бою, для
того,  щоб  впливати  або  ухвалити  рiшення  щодо  перемоги  або  поразки.  Ґрунтуючись  на  великiй
кiлькостi  першоджерел,  Майкл Пiлсбурi доводить,  що «метою iнформацiйної вiйни за китайською
лiтературою є iнформацiйне панування». Подiбно американському поняттю «iнформацiйної вищостi»
китайцi  в  iнформацiйнiй  вiйнi  будуть  прагнути  зруйнувати  у  супротивника  процес  прийняття
рiшення,  впливаючи  на  здатнiсть  супротивника  одержувати,  обробляти,  передавати  та
використовувати iнформацiю [1, с. 71]. 

Слушною є думка американського дослiдника М. Маклуена стосовно того, що «iстинно тотальною
вiйною є вiйна за допомогою iнформацiї». Власне засоби масової комунiкацiї є новими «природними
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ресурсами», якi збiльшують багатства суспiльства. Тобто боротьба за капiтал, простори збуту та iнше
вiдходять на другий план, а головним постає доступ до iнформацiйних ресурсiв, знань, що призводить
до того, що вiйни ведуться переважно в  iнформацiйному просторi та за допомогою iнформацiйного
озброєння. Вiдомо, що великомасштабнi iнформацiйнi технологiї, якi дiстали назву «iнформацiйних
війн», мають тисячолiтню iсторiю [2, с. 44].

Зокрема,  у Біблії згадується  Гедеон,  який  пiд  час  війн  часто  вдавався  до  залякування  ворогiв.
Одного разу залякування супротивника привело до того, що вiн розгубився i вдарив по своїх вiйськах.
Iншими  словами,  прикладiв  iнформацiйного  впливу  на  моральну  стiйкiсть  супротивника  можна
знайти  чимало  i  у  давньому  Римi,  i  в  епоху  феодалiзму,  i  в  пiзнiшi  часи.  Звичайно,  особливого
значення iнформацiйнi вiйни набули у ХХ-ХХI ст., коли ЗМI охопили масову аудиторiю. Уже у 20-х
роках ХХ ст. США спрямовували iнформацiйнi потоки на регiони своїх «традицiйних iнтересiв» —
країни Латинської Америки, Великобританiя — на свої колонiї. Нiмеччина, яка домагалася перегляду
умов Версальського миру — на нiмцiв Померанiї i Верхньої Сiлезiї у Польщi, Судетiв — у Чехiї. Тодi
ж,  у  30-х  роках,  iнформацiйнi  вiйни перестають  бути  додатком  до збройних i  перетворюються  у
самостiйне явище — як от: нiмецько-австрiйська радiовiйна 1933-34 рр. з приводу приєднання Австрiї
до рейху. Саме тодi й з’явилося поняття — «iнформацiйний агресор» [3].

У  науковiй  лiтературi  iснують  рiзнi  класифiкацiї iнформацiйних  вiйн.  Зокрема,  є  стратегiчна
iнформацiйна вiйна першого i другого поколiння. Стратегiчна iнформацiйна вiйна першого поколiння
включає  основнi  методи  iнформацiйної  вiйни,  якi  нинi  США  реалiзують  на  державному  та
вiйськовому рiвнях. Стосовно iнформацiйної вiйни другого поколiння, то її скоординованi операцiї у
перспективi можуть привести до вiдмови вiд використання вiйськової сили.

Прикладом iнформацiйних вiйн можуть бути росiйсько-грузинський конфлiкт 2008 р., теперiшнiй
росiйсько-український конфлiкт  та  багато  iнших.  Ще з  часiв  проголошення  незалежностi  України
Росiйська Федерацiя веде постiйну iнформацiйну вiйну проти України. Вiд початку агресiї Росiйської
Федерацiї (лютий 2014 р.) росiйська пропаганда набула форм габбельсівської пропаганди часiв Другої
свiтової вiйни. Сьогоднi в Росiйськiй Федерацiї на всiх рiвнях суспiльства розгорнута пропаганда [4,
с. 98]. Уряд Росiї фiнансує досить багато видань за кордоном, якi реалiзують полiтику В. Путiна i
пiдривають авторитет України в очах свiтової спiльноти. 

Зрозумiло,  що  мета  iнформацiйної  вiйни  полягає  у  завуальованому  впливовi на  рiшення
супротивника або конкурента. Навiть тодi, коли цiєї мети важко досягти, вона все-таки залишається
кiнцевою метою замовника на стратегiчному рiвнi. Успiшна, хоча i незавершена iнформацiйна вiйна,
проведена на стратегiчному рiвнi,  приведе до рiшень супротивника (а отже i його дiй), що будуть
суперечити його намiрам чи заважати їхньому виконанню.  Отже,  основою iнформацiйної  вiйни є
манiпулятивний вплив на аудиторiю. Технологiї, що використовуються, є досить рiзноманiтними, але
головним  засобом  є  iнформацiйне  повiдомлення,  яке  передається  каналами  комунiкацiї.  I  вiд
оптимальностi побудови повiдомлення залежить його манiпулювальний потенцiал, ступiнь впливу на
аудиторiю.  Тому,  найважливiшим  завданням  для  суб’єкта  iнформацiйної  вiйни  є  вмiння  кодувати
повiдомлення, якi розповсюджуються в перiод iнформацiйної вiйни.

Звичайно,  у  полiтичнiй  комунiкацiї  це  явище пов’язане  з  прагненням дискредитацiї  реального
стану  в  певнiй  державi  для  того,  щоб  показати  свiтовiй  громадськостi  обмеженiсть  iсторичної
можливостi подолати iснуючу небезпеку для полiтичної системи держави.

В економiцi робиться все, щоб послабити економiку в країнi, на яку спрямований вплив, викликати
рiзного  роду  труднощi  за  допомогою  дискримiнацiйних  заходiв  у  торгiвлi,  економiчних  зв’язках,
блокуваннi обмiнiв i контактiв.

         У духовному свiтi використовується неправда, наклеп, агiтацiя людей, спрямована на змiну
полiтичного ладу,  вплив на сферу  як теоретичної  (iдеологiю,  полiтичнi  концепцiї,  певнi  соцiальнi
принципи), так i на сферу повсякденної свiдомостi.

Загрозливим  в  умовах  iнформацiйних  вiйн  є  руйнування  цiннiсних  орiєнтирiв  суспiльства,
нацiонального менталiтету, суспiльних iдеалiв [5, с. 170]. Чим бiльш розвинутим є суспiльство, тим
бiльше воно покладається на iнформацiю та засоби її доставки. Сюди вiдноситься також Інтернет,
який є лише вершиною цiєї  iнформацiйної конструкцiї.  Будь-яка розвинена країна має телефонну,
банкiвську та безлiч iнших мереж, що керуються комп’ютерами, отже, мають слабкi мiсця [6].

Iнформацiйно-комп’ютерна  революцiя  вiдкриває  широкi  можливостi  для  впливу  на  народи  та
владу, манiпулювання свiдомiстю та поведiнкою людей навiть на вiддалених просторах. Беручи до
уваги процес глобалiзацiї телекомунiкацiйних мереж, що вiдбувається у свiтi, можна припустити, що
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саме iнформацiйним видам агресiї буде наданий прiоритет у майбутньому. Потрiбна серйозна увага
фахiвцiв рiзного профiлю до цього питання, щоб уникнути найнегативнiших наслiдкiв цiєї вiйни для
всього людства.

Iнформацiйну  вiйну,  що  є  iнформацiйним  забезпеченням агресiї  Росiйської  Федерацiї  проти
України,  вiдомий  росiйський  полiтик Борис  Нємцов охарактеризував  як  вiйну нациському режиму
проти демократичної держави: «Виграти вiйну можуть нацисти iз Геббельсом на чолi. Те, що Україна
програла  iнформацiйну  вiйну —  це  факт.  Але  те,  що  ви  не  повиннi  з  цього  приводу  дуже
переживати — це теж факт. Ви ж не нацистська держава», — сказав росiйський опозицiонер.

Свiтове спiвтовариство зустрiлося з новою глобальною загрозою безпецi країн — iнформацiйною
зброєю.  Проблеми  розробки,  використання  i  захисту  вiд  iнформацiйної  зброї  на  сьогоднi  стали
вищими прiоритетами полiтики нацiональної безпеки США та iнших захiдних країн,  орiєнтованої
на ХХI ст.

Прикладів  інформаційного  впливу  на  моральну,  духовну  стійкість  супротивника  можна знайти
чимало і у древньому Римі, і в епоху феодалізму (боротьба з «єрессю», за «істинну віру» тощо), і в
пізніші часи.

Iнформацiйна  зброя  принципова  вiдрiзняється  вiд  iнших  засобiв  ведення  вiйни  тим,  що  з  її
допомогою  ведуться  неоголошенi  i,  найчастiше,  невидимi  вiйни,  та  що  об’єктами  впливу  є,
насамперед, громадськi iнститути суспiльства i держави. Крiм того, вiйськова стратегiя використання
iнформацiйної  зброї  виявилася тiсно пов’язаною iз цивiльним сектором i  стала багато  в чому вiд
нього залежати [7, с. 188].

Нинiшнє iнформацiйне суспiльство є новою реальнiстю, що об’єднує засоби iснування локальних
цивiлiзацiй i свiтовi iнформацiйнi унiверсалiї. Це таке суспiльство, яке може вижити лише тодi, коли
перетворить толерантнiсть з iндивiдуальної установки людини на спосiб життя соцiуму [8].

Отже,  iнформацiйна  вiйна  є  ефективною  технологiєю  i  складовою  полiтичної  комунiкацiї.
Iнформацiйна вiйна передує озброєному конфлiкту, готує «громадську думку» до прийняття певних
рiшень,  потрiбних  полiтикам.  Як  правило,  при  цьому  використовуються  рiзнi  засоби  масової
комунiкацiї та адреснi групи. 

Висновки 
Під час виконання даної роботи було охарактеризовано види i особливостi iнформацiйних війн,

наведено  різноманітні  приклади.  А  також  проаналiзовано  роль  iнформацiйних  вiйн  у
полiтико-комунiкативному  просторi  сучасності.  Iнформацiйно-комп’ютерна  прогрес  надав  широкi
можливостi для впливу на суспiльство, манiпулювання свiдомiстю та поведiнкою людей, можливістю
створення  різноманітних  тисків  та  примусів.  Тому  дана  тематика  є  надзвичайно  актуальною  і  у
майбутньому тільки розвиватиметься.
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