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В умовах глобалiзацiї всiх сфер життя суспiльства, криз, що вiдбуваються в свiтi та їх впливу на
суспiльство продовжує формуватися глобальний iнформацiйний простiр. Цей простiр стає самостiйним
ефективним iнструментом для вирiшення масштабних полiтичних, економiчних та соцiальних задач. В
цьому просторi всi країни iз своїми полiтичними та соцiально-економiчними особливостями є об’єктами
iнформацiйного впливу. Тому перед кожною країною постає задача побудови системи управлiння iнфор-
мацiйним простором, що впливає на суспiльство, його адаптацiї, аналiзу, вибору критерiїв i моделей оцiнки
та формування вiдповiдної ефективної реакцiї. Однiєю з характерних тенденцiй, яка складається за су-
часних умов, не тiльки в Українi, а й у свiтi, - це випереджальний розвиток форм, способiв, технологiй i
методик впливу на свiдомiсть й психiчний стан людини в порiвняннi з органiзацiєю протидiї негативним,
деструктивним психологiчним впливам, iнформацiйно-психологiчним захистом особистостi й суспiльства
в цiлому [1].

Iнформацiйний вплив здiйснюється не тiльки в iнтересах бiзнесу. Практично вся мiжнародна полiтика
використовує iнформацiйний простiр для просування своїх iнтересiв проти iнтересiв iнших країн. Участь
України в iнформацiйнiй вiйнi не є виключенням. Як приклад можна навести алгоритм фiнансової деста-
бiлiзацiї Промiнвестбанку (Україна) в перiод лiто-осiнь 2008 року, iнформацiйна вiйна навколо проблем з
постачанням росiйського газу до Європи (сiчень 2009 року), втручання закордонних ЗМI у президентську
передвиборчу кампанiю (початок 2010 року), публiкацiя фрагментiв висловлювань iноземних послiв на
адресу українських полiтикiв на сайтi Wikileaks (2010 рiк) та iншi.

Україна була не готовою до нейтралiзацiї такого впливу. Провiднi українськi полiтики протидiяли
неохоче та не зовсiм професiйно. Тому очевидним є практичний висновок: для держави, полiтичної пар-
тiї, корпорацiї необхiдним є серйозне вiдношення до iнформацiйного простору i свого мiсця в ньому. Як
мiнiмум необхiдно враховувати можливiсть цiлеспрямованих недружнiх iнформацiйних впливiв, а як ма-
ксимум – необхiдно прогнозувати цей вплив, протидiяти i використовувати простiр для просування своїх
iнтересiв. Для цього необхiдно розумiти загальну систему управлiння i процеси взаємодiї iнформацiйного
простору як об’єкту управлiння в цiй системi.

Традицiйно управлiння полягає у конкретнiй, чiтко визначенiй ролi кожного iз учасникiв цього проце-
су. Цю задачу слiд розглядати з системних позицiй, а саме - взаємодiю iнформацiйного простору (сукупно-
стi повiдомлень якi вивчають члени суспiльства), психологiчного простору (цiлiсної системи цiнностей,
прiоритетiв, поглядiв соцiальних груп суспiльства на iсторiю, повсякденне життя, шляхи та перспективи
розвитку держави i суспiльства) та проблемного (проблем держави та її суспiльства навколо яких форму-
ється психологiчний простiр). Таким чином, в результатi цiєї взаємодiї та з урахуванням їх взаємозв’язкiв
i взаємозалежностi в системi управлiння iнформацiйним простором необхiдно вирiшити наступнi задачi:

- постiйний монiторинг iнформацiйних джерел, збiр повiдомлень їх накопичення та первинну оцiнку;

- виявлення випадкiв iнформацiйних впливiв їх намiри, глибину проробки, iнтересiв, цiлей, об’єктiв
впливу;

- прогнозування глибини i небезпеки змiн в системi цiнностей соцiальних груп, ступенем протирiч якi
можуть виникнути;

- визначення небезпечних сторiн ризику (соцiальних груп та проблем), розробка заходiв запобiгання
негативних наслiдкiв при реалiзацiї ризикiв;

- планування власних iнформацiйних впливiв (протидiй);

- контроль за реалiзацiєю планiв;

- накопичення iнформацiї щодо аналогiчних ситуацiй в iнформацiйному просторi.

Цi задачi доцiльно вирiшувати в межах цiлiсної органiзацiйно-технiчної системи (Центру) яка стане
складовою загальної системи управлiння iз задачею аналiзу, органiзацiї i пiдготовки рiшень, щодо форму-
вання поведiнки суспiльства, дiй (протидiй), створення «комфортних» умов в iнформацiйному просторi.
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