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оздоровлення економіки країни; здійснювати комплексну боротьбу з 
корупцією та чесні прозорі вибори. 

Серед позитивних наслідків вступу України до ЄС респонденти 
виокремлюють: підвищення заробітних плат, стипендій, соціальних допомог, 
подолання корупції, підвищення рівня економіки та якості продукції, 
розширення ринків, захист прав людини в межах країни та за кордоном, 
безвізовий режим. 

Серед негативних: низька конкурентоспроможність української 
продукції на європейських ринках, безробіття, підвищення цін, внаслідок 
завезення європейських товарів. 

На жаль, антитерористична операція, що відбувається зараз на Сході 
нашої держави, є морально та матеріально виснажливою для українського 
народу. Вона пригальмовує процеси євроінтеграції, тому стабілізація 
наявної ситуації у державі повинна призвести до швидкої та якісної 
реалізації Угоди про Асоціацію. Маємо надію, що це стане історичним 
шансом для України вийти на шлях цілковитої демократії та правових 
європейських цінностей, включаючи українське національне розуміння 
обов’язків громадянина в суспільстві, необхідності захисту 
загальнолюдських і національних духовно-культурних надбань. 
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РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ 

 
Сьогодні людство живе в століття високих інформаційних 

технологій, завдяки чому інформаційна освіченість і поінформованість 
суспільства стає повсякденною, майже буденною. Людина щодня отримує 
безліч нової інформації, часом навіть не замислюючись про її джерело – 
телебачення, радіо, друкована продукція, реклама, інтернет – усе це 
джерело тієї чи іншої інформації, яка щоденно впливає на вибір 
людини [1]. 

У сучасних умовах інформаційного суспільства, коли інформація 
стає фактором виробництва, саме інформаційна безпека відіграє вагоме 
значення для ефективного функціонування суб’єктів господарювання. 
Стрімке впровадження інформаційних, комп'ютерних технологій у всі 
сфери життєдіяльності суспільства та розвиток економіки актуалізує 
питання визначення обґрунтованих та ефективних шляхів забезпечення 
інформаційної безпеки. 
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Процеси всеохоплюючої інформатизації розвитку країни 

обумовлюють активний вплив інформаційної безпеки на економічну, 

соціальну, політичну та інші складові національної безпеки. Такий 

нерозривний зв'язок інформаційної та національної безпеки пояснюється 

тим, що захищеність інформації та її повнота впливають на стабільність у 

суспільстві, забезпечення прав і свобод громадян, правопорядок і, навіть, 

на збереження цілісності держави [2, c.221]. 

Проведення вдалої інформаційної політики може суттєво вплинути 

на розв'язання внутрішньополітичних, зовнішньополітичних та військових 

конфліктів. Інформаційна безпека є однією із суттєвих складових частин 

національної безпеки країни, її забезпечення завдяки послідовній 

реалізації грамотно сформульованої національної стратегії в значній мірі 

сприяло б забезпеченню досягнення успіху при вирішенні завдань у 

політичній, соціальній, економічний та інших сферах державної 

діяльності [3,c.46]. 

Сьогоднішні технології дозволяють досить легко створювати 

фальшиву інформацію або фальсифікувати існуючу, що робить 

інформаційну війну найбільш ефективною в сучасних умовах. Ці 

високотехнологічні війни спрямовані на руйнування національної 

ідентичності – від насаджування нових стандартів життя до посягань на 

національний суверенітет. 

Інформаційна війна представляє собою найвищий ступінь 

інформаційного протиборства, спрямований на розв'язання суспільно – 

політичних, ідеологічних, національних, територіальних конфліктів між 

державами, народами, націями та соціальними групами шляхом 

широкомасштабної реалізації засобів і методів інформаційної зброї. 

Інформаційна війна включає наступні дії: 

 здійснення впливу на телекомунікації, транспортні мережі тощо; 

 промислове шпигунство (порушення прав інтелектуальної 

власності, проведення конкурентної розвідки, розкрадання патентованої 

інформації); 

 хакінг (злам і використання особистих даних, інформації з 

обмеженим доступом) [4, c.77]. 

Інформаційна війна припускає використання широкого спектру сил 

та засобів, що здійснюють взаємопов'язані заходи зі здійснення впливу на 

противника, причому такий вплив, як правило, є деструктивним по 

відношенню до його інформаційної сфери та суб'єктивного світу. Серед 

основних засобів, що застосовуються в процесі інформаційної війни, 

можна відзначити інформаційно-психологічні та інформаційно- 
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комп'ютерні впливи, а також радіоелектронну боротьбу. Саме засоби 

масової інформації відіграють значну роль в укоріненні у свідомості 

пересічного громадянина терміну «інформаційна війна». На даному етапі 

ЗМІ, зважаючи на суспільну важливість, масовість та доступність, мають 

величезний вплив на духовні процеси, що відбуваються в суспільстві. 

Залучаючи громадян до інформаційних відносин, ЗМІ формують певні 

ціннісно-смислові моделі для засвоєння суспільством і таким чином 

змінюють аксіологічну картину соціуму [5]. 

На цей час не вирішено ще багато проблем, які пов'язані зі свободою 

доступу до інформації журналістів, із правовою охороною особистої 

таємниці в ЗМІ, захистом громадянина і суспільства від помилкової і 

несумлінної інформації, що поширюється в них. Центральним питанням є 

створення умов, при яких забезпечується свобода слова у разі 

забезпечення захисту національних інтересів країни. У зв'язку з цим 

найважливіше завдання полягає у виробленні необхідних заходів, які 

забезпечать у діяльності ЗМІ баланс інтересів особистості, суспільства і 

держави, що відповідає стратегії державної інформаційної політики 

(соціально – технологічної). При цьому може бути переборено жорстке 

ставлення значної частини населення до масової інформації, недовіра до 

повідомлень, що не відповідають особистим або соціальним очікуванням. 

Повинні бути створені такі організаційні, правові, економічні і 

технологічні умови, за яких ЗМІ будуть ефективно виконувати функцію 

об'єктивного інформування населення, соціальних інститутів і держави. 
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