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Глобалізація інформаційних процесів,  стрімкий розвиток та збільшення 

об’ємів впливу аудиторій телекомунікаційних мереж  - це все реалії нового, 

інформаційного суспільства, для якого пріоритетною є сфера масових 

комунікацій.  Щодо росту ролі інформації в житті суспільства попереджав 

німецький філософ Шпенглер ще на початку ХХ століття: «В ближайшем 

будущем три или четыре мировых газеты будут направлять мысли 

провинциальных газет и с их помощью — «волю народа». Все будет решаться 

небольшим количеством людей, контролирующими эти газеты, ….. однако 

огромная масса политиков, …. депутатов и журналистов, представителей 

провинциальных горизонтов, будет поддерживать в низших прослойках 

общества иллюзию народного самоопределения».[7]  



Комунікаційна сфера взагалі і засоби масової комунікації в тому числі 

завжди були активними учасниками збройних конфліктів. В наш же час 

виникнення таких понять як «інформаційна війна», «інформаційна безпека» 

свідчить про тісний зв'язок сучасної боротьби на інформаційному полі та 

безпосередньо військових дій.  

В наш час засоби масової інформації  відіграють все більшу роль як в 

вирішенні збройних конфліктів, так і безпосередньо  в їх ході. Журналісти вже 

стали третьою стороною майже кожного озброєного конфлікту, та від того яку 

сторону вони підтримують залежить і результат його вирішення. На думку 

вчених, які досліджують вплив інформаційних процесів на хід сучасних 

озброєних конфліктів «політичні, ідеологічні та геополітичні погляди 

формуються у значної частини суспільства виключно на основі телекомунікації. 

Мас-медіа в сучасному суспільстві відіграють вже не суто допоміжну роль, як 

раніше, а й стають сильним самостійним фактором, що здатен здійснювати 

вагомий вплив на історичні долі народів»[1]  

В даний час Інтернет все активніше і масштабніше використовується в 

інтересах інформаційного протиборства сторін, що є учасниками різноманітних 

конфліктів. Інтернет надає широкі можливості щодо надання впливу на 

формування суспільної думки, прийняття політичних, економічних та воєнних 

рішень, дії на інформаційні ресурси супротивника та розповсюдження 

спеціально підготовленої інформації або дезінформації. Неврегульованість 

правових відносин при розповсюдженні інформації в Інтернет призводить за 

собою повну свободу розповсюдження будь-якої, в тому числі і заздалегідь 

недостовірної інформації. Все це призводить до того, що факти тієї чи іншої 

події можуть бути суттєво викривлені. Такі засоби допомагають дозволити 

досить широкому колу зацікавлених осіб чи груп реалізувати складний процес 

регулювання суспільного сприйняття чи організовувати пропагандистські 

компанії для підриву довіри до певної політичної сили, уряду та інше.  Разом з 

впливом на формування суспільної думки, на позиції офіційних осіб, що 

приймають важливіші рішення, використання глобальної мережі для 



деструктивних дій може привести до порушення нормальної роботи чи 

довготривалому виводу з ладу життєво важливих об’єктів і систем в окремих 

районах, країнах чи регіонах.  

Також, однією з переваг Інтернету в даному контексті є те, що розміщення 

і регулярне оновлення інформації на сторінках, форумах і конференціях не 

потребує значного часу на підготовку матеріалів в електронному вигляді. При 

цьому користувачі отримують її в режимі реального часу. Крім того, 

ціленаправлена дія на інформаційні ресурси протидіючої сторони може 

здійснюватися не тільки в запланований час, але й по мірі виникнення 

необхідності.  

Таким чином на думку Л. Польских, розвиток глобальної мережі Інтернет 

супроводжується все більш широким використанням наданих нею можливостей 

для здійснення інформаційного протиборства, ростом координації, масштабів 

та складності дій її учасників, в якості яких виступають як держави чи їх 

коаліції, так і окремі організовані групи. Об’єктом інтернет-нападів  все 

частіше стають інформаційні ресурси, виведення з ладу чи ускладнення 

функціонування котрих може нанести протидіючій стороні значний 

економічний збиток чи визвати великий суспільний резонанс. [3] 

Конфлікти в інформаційному просторі йдуть постійно, але мова йде про 

міри цієї конфліктності, її системності. Організоване на державному рівні 

вторгнення в інформаційний простір іншої країни і є інформаційною війною. 

На думку експертів, в останні роки Україна стала об’єктом інформаційних 

атак як зі сторони Заходу так і Росії. Серед найбільш ярких прикладів таких 

війн – спроба дискредитації України перед проведенням Євро-2012. Мова йде 

про заяви британців щодо проявів антисемітизму  та расизму в Україні 

(нацистські привітання при появі темношкірих гравців). Що стосується випадів 

зі сторони Росії, то серед них слід відзначити нав’язування ідей федералізації, 

надання російській мові статусу другого державної. [6] Україна завжди була і 

остається важливою темою російських засобів масової інформації. В різні часи 

змінювався перелік провідних тем, таких як проблеми Чорноморського флоту, 



проблематика паливно-енергетичного комплексу, проблеми Криму  і кримських 

татар, а також діяльність екстремістських політичних організацій, таких як 

УНА -УНСО. 

Серед задач інформаційних війн констатують також і  протидію доступу 

населення до правдивої інформації. Створюються комунікативні площини для 

розповсюдження «вірних» ідей в інших державах. Так, наприклад, Росія 

створила клуб Impressum  в Естонії та клуб «Сковорода» в Україні ( засновник – 

російський журналіст Дмитро Кисельов). Звісно, що спікери обох площин 

будуть співпадати.[4] Управління чужим інформаційним простором дає 

можливість керувати чужою поведінкою, що є ціллю в економічній, політичній 

чи воєнній сферах.  

Те, що саме засоби масової інформації сьогодні відіграють провідну роль в 

провокуванні збройних і політичних конфліктів, розуміють і політичні 

екстремісти.  Наприклад, лідер російської Націонал-більшовиської партії 

Едуард Лимонов, розмірковуючи над тим, як спровокувати конфлікт між 

Україною і Росією з-за Криму, планував організувати масові заворушення, а 

потім показати журналістам декілька десятків трупів, видавши їх за жертв 

українських міліцейських спецпідрозділів. «Теле- і фотозйомки від 50 до 100 

трупів призведуть до вибуху суспільної думки. Заголовки на кшталт 

«Український спецназ розстріляв 93 російських підлітка, серед них дівчинка 13-

ти років» виведуть із рівноваги всю Росію». Значна роль відводиться мас-медіа 

і в подальшому: надавати суспільству «тривожну інформацію» і тим самим 

долучати до озброєної боротьби тих, хто ще коливається. [5] 

І ось реалії сьогодення. Головні битви інформаційної війни йдуть на 

українсько-російському фронті. В ролі атакуючої сторони виступає телебачення 

Росії, яке будь-якими зусиллями пробує довести законність вводу російського 

воєнного угруповання в Крим. Основна позиція більшості російських 

телевізійних ЗМІ: в Україні – бардак, засилля націоналістів. І лише Кремль, 

направивши своїх солдат на півострів Крим та підтримуючі самопризначений 



уряд автономії, сприяє збереженню стабільності і рятує російськомовне 

населення від тих сил, котрі В.Путін назвав «коричневою чумою». 

Російська телепропаганда в цілому не дуже сильно впливає на уми 

українців – вона в більшій мірі орієнтована на своїх глядачів, однак телевізійній 

пропаганді із Росії дуже схильне кримське населення – вони і є ціллю Москви. 

Наслідками даної пропаганди стали мітинги щодо приєднання до Російської 

федерації та рішення про проведення референдуму про статус автономної 

республіки Крим. [2] 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що сьогодні впевнено 

можливо відзначити важливу роль, що дає телебачення, радіо, періодичні 

печатні видання, Інтернет на суспільну свідомість, мораль. Здатність доносить 

будь-які данні до мільярдів людей за лічені секунди робить засоби масової 

інформації унікальними механізмами інформаційно-психологічної дії на 

населення.  
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