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ПЕРЕМОГА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ
ЯК ОБОВ'ЯЗКОВА УМОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ
СУБ'ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ

Науковий керівник: Комарова Тетяна Геннадіївна
кандидат політичних наук, доцент Кафедри політології
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
1. Значення інформаційної війни в сучасному світі. Інформаційна війна це один з найефективніших інструментів боротьби з противником при
відсутності гарячої фази війни. Ефективна інформаційна війна може навіть
зруйнувати державу противника або унеможливити його напад.
2. Цілі інформаційної війни:
• Вплив на військовослужбовців і мирне населення противника з метою
підриву їх віри в свою владу, в свою історію і свої моральні цінності.
• Знищення інформаційних мереж противника (в тому числі через
кібератаки).
• Захист власного населення від ворожих інформаційних атак.
• Захист власних інформаційних мереж від кібератак.
• Створення у світі позитивного іміджу своєї країни і дискредитація
супротивника.
3. Необхідні умови перемоги в інформаційній війні і чи є такі умови в Україні.
• Адекватна, відповідна сучасним реаліям, правова база.
• Досконально розроблена і прийнята суспільством національна ідея як
кращий захист суспільства від інформаційних атак.
• Сучасна технічна база для ведення кібератак і захисту від них.
4. Чому перемога в інформаційній війні - обов'язкова умова збереження
України?
А. Поразка в інформаційній війні призведе до кризи українського
суспільства, оскільки:
• українське суспільство розколоте, тому достатньо невеликих зусиль,
щоби стався розпад;
• чимало важливих інститутів влади дискредитовано;
• ЗСУ значною мірою деморалізовані (особливо в умовах відсутності
яскравих перемог і фактично замороженого конфлікту).
Б. Ураження в інформаційній війні призведе до створення негативного
іміджу України за кордоном. Це може призвести до ослаблення або припинення
підтримки міжнародними партнерами України, а також до негативних процесів
всередині України - аж до ескалації протестних настроїв і нового Майдану.
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