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– высокая степень ответственности в рамках урегулирования;
– постоянная коммуникация с заинтересованными группами;
– выступления руководства, демонстрирующих потенциал
организации и наличие всех необходимых ресурсов для успешного
преодоления кризиса.
Указанные принципы и психологические аспекты предоставления
информации при управлении кризисными ситуациями являются предметом
обсуждения доклада предлагаемого автором.

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
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Харківський національний університетПовітряних Сил імені Івана Кожедуба
Гібридна війна, що ведеться проти України, є головною загрозою
національній безпеці та суверенітету України. Вона підриває політичну,
економічну і соціальну стабільність держави, призводить до численних
людських жертв.
Сучасна війна – це війна цінностей, війна моральностей, війна за
громадську думку та емоції, війна, що використовує інформацію як зброю.
Дезінформація, пропаганда, фейки, вербальне озброєння та роззброєння,
лінгвістична агресія та лінгвістичний збиток, інформаційне гетто, мова
ворожнечі тощо – це елементи воєнного протистояння.
Інформаційні виклики сьогодення стають дедалі агресивнішими та
жорстокішими. Бурхливий розвиток інформаційних технологій призводить до
їх використання з метою маніпуляції поведінкою людства, його управлінням в
цілому. Для опору ворожій пропаганді, захисту населення України і особового
складу Збройних Сил від негативного ІПВ необхідно мати чітке розуміння
природи й характеру цього конфлікту.
Сучасний етап науково-технічного розвитку, інформатизація всіх
сторін громадського життя породили справжню революцію у військовій
справі. Інформація стала чинником, здатним не лише спровокувати військовий
конфлікт, але й призвести до поразки у війні. Інформаційно-психологічна
боротьба стала обов’язковою складовою збройної боротьби.
Вирішення і досягнення своїх геостратегічних цілей, забезпечення
безпеки, суверенітету і територіальної цілісності вирішується здебільшого в
боротьбі на інформаційному полі. Основні завдання інформаційнопсихологічних операцій:
- у мирний час: дестабілізація суспільно-політичної обстановки в
державі; деморалізація народу й армії; внесення розбрату між політичними
силами, створення передумов соціального вибуху;
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- у воєнний час: підрив морально-психологічного стану військ
противника; внесення розбрату між армією, народом і владою; підтримка
опозиції та підбурювання до непокори владі.
Війна стрімко змінює своє обличчя. Методи бойових дій, теорія і
стратегія, закони і правила, вимоги до бійців, наявність кримінальних
воєнізованих угруповань, рівень видатків на проведення військової кампанії –
всі ці взаємопов’язані аспекти війни швидко трансформуються під впливом
глобальних і локальних тенденцій
Найважливішим завданням агресора виступає руйнування довіри між
суспільством і урядом (владою). Першочерговою мішенню військових засобів
«гібридної» війни стає система управління держави-жертви. Причому йдеться
не тільки про військове управління, і навіть не тільки державне, але й про
управління у широкому сенсі, насамперед політична сфера суспільства, а
також громадянське суспільство. Саме цим пояснюється ключова роль
інформаційних засобів у її веденні, а також майже повна підпорядкованість
військових завдань політичним і медійним цілям.
Починаючи з 2007 року російська сторона проводила активну
діяльність із закріплення в українському інформаційному просторі за
допомогою традиційних та електронних ЗМІ, а також соціальних мереж тем і
меседжів, що мали підготувати цільові аудиторії до подальшої збройної
агресії.

ОСОБЛИВОСТІ САМОКОНТРОЛЮ ТА ГОТОВНОСТІ ДО РИЗИКУ У
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ МАЮТЬ БОЙОВИЙ ДОСВІД
Ю.Є. Носик
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Воля бере участь в регуляції практично всіх основних психічних
функцій. Головну психологічну функцію волі складає посилення мотивації і
вдосконалення на цій основі регуляції дій. Вольова регуляція поведінки
характеризується станом оптимальної мобілізованості особистості, потрібного
режиму активності, концентрацією цієї активності в необхідному напрямку.
Психологами було виділено таке поняття як самоконтроль, який визначається
як усвідомлення і оцінка суб'єктом власних дій, психічних процесів і станів. У
сучасному світі існує безліч професій, в яких вимагається вміння шляхом
саморегуляції зняти емоційну напругу, стримати почуття страху і
невпевненості, сконцентрувати увагу і мобілізувати власні сили, а часом і сили
підлеглих для виконання поставленої мети. До ряду таких професій
відноситься професія військовослужбовця, чиє життя пов'язане з частим
перебуванням в небезпечних, а іноді і погрожуючих життю, ситуаціях, веденні
бойових дій. Бойові дії віддзеркалюються у психіці військовослужбовця на все
життя і мають наслідки не тільки на фізичному рівні,але й на психологічному.
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