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ВСТУПНЕ СЛОВО
начальника Харківського національного університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
генерал-майора Турінського О.В.
Шановні учасники наукового семінару!
Воєнно-політична обстановка у світі та довкола України
залишається складною і визначається продовженням інформаційної
агресії Російської Федерації проти України.
Інформаційна агресія є ключовим аспектом гібридної війни, яка
ведеться Росією проти України. Вона провокує порушення цілісності
українського суспільства, його стабільного стану, руйнування єдності
цілей, поглядів і світогляду населення, розпалювання внутрішніх і
міжнародних конфліктів. Саме тому феномен інформаційної агресії
Російської Федерації проти України є сьогодні в центрi загальної уваги
науковців і практиків, військових аналітиків, експертів державних
органів і громадянського суспільства.
Захист
українського
суспільства
від
агресивного
інформаційного впливу Російської Федерації, спрямованого на
пропаганду війни, розпалювання національної і релігійної ворожнечі,
дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в країні, дискредитацію
військово-політичного керівництва держави перед світовою
спільнотою, є пріоритетним завданням системи національної безпеки
України. Впроваджені комплексні заходи щодо протидії інформаційній
агресії Росії значно посилили становище України в інформаційному
протиборстві.
Створення
нової
нормативно-правової
бази
інформаційно-пропагандистського забезпечення Збройних Сил
України сприяло досягненню нового рівня комплексного
інформаційного впливу на особовий склад.
У той же час, в умовах триваючого збройного конфлікту,
залишається багато невирішених проблем. Сьогодні ще мають місце
випадки дезорієнтованості та інформаційного вакууму серед особового
складу, в окремих підрозділах відсутня дієва система упередження і
своєчасного реагування військових посадових осіб на неправдиву або
дискредитаційну інформацію, що з'являється в засобах масової
інформації навколо діяльності підпорядкованих військ.
Визначені проблеми потребують напруженої спільної роботи
представників закладів вищої освіти, наукових та науково6
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дослідницьких установ, органів військового управління та військових
частин Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони
України.
Проведення у Харківському національному університеті Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба наукового семінару «Інформаційна агресія
Російської Федерації проти України» є нагодою для «бійців»
інформаційного фронту обмінятися досвідом, науковими думками,
професійними здобутками та напрацюваннями. Професійне обговорення,
виявлення найбільш важливих проблем протидії інформаційній агресії
Російської Федерації проти України та спільний пошук шляхів їх
вирішення стануть реальним підґрунтям у питаннях підготовки та
всебічного забезпечення військ (сил).
Бажаю всім учасникам семінару плідних дискусій, продуктивного
спілкування, творчих пошуків та професійних досягнень!
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