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ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ ЯК РІЗНОВИД ВОЄННИХ ЗАГРОЗ ДЕРЖАВІ
У статті розглядається поняття та сутність інформаційних загроз безпеці держави. Проведено аналіз нормативно-правових актів, які визначають можливі інформаційні загрози для України. На основі аналізу перебігу процесів анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та сучасних збройних
конфліктів визначено особливості прояву інформаційних загроз та їх розвиток у воєнній сфері. Встановлено перелік основних загроз інформаційній безпеці держави у воєнній сфері. Обґрунтовано необхідність
створення державної системи забезпечення інформаційної безпеки, як такої, що запобігатиме зовнішнім
інформаційним загрозам Україні.
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Вступ
Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. На сьогодні інформаційна боротьба стала однією з важливих, а часто, як показує
досвід останніх воєнних конфліктів, зокрема на сході нашої держави, й основних форм досягнення
стратегічних цілей у конфлікті. Це зумовлено такими факторами: інформатизацією всіх сфер і галузей
діяльності більшості держав; швидкими темпами
формування глобальної інформаційної інфраструктури; значними досягненнями у сфері розвитку інформаційних технологій впливу на свідомість, волю
й почуття людей; активним розвитком програмнотехнічних засобів заподіяння шкоди комп’ютерним
та телекомунікаційним системам; недостатнім рівнем розвитку засобів та методів забезпечення захисту національних сегментів інформаційного простору, свідомості населення [1]. В таких умовах стрімко
зростає рівень та значно розширюється спектр інформаційних загроз (ІЗ) національній та міжнародній
безпеці взагалі та воєнній безпеці зокрема. Особлива
небезпека цих загроз полягає у тому, що вони можуть призвести до катастрофічних наслідків у плані
воєнної безпеки держави та національної безпеки
держави взагалі, включно до втрати суверенітету
країни.
Отже, проблема дослідження сутності ІЗ державі має ключове значення для вибору та впровадження ефективних заходів захисту від них та є важливим науковим та прикладним завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій,
присвячених проблемі забезпечення національної
безпеки держави, показав, що протягом попередніх
років зазначене питання привертало до себе увагу
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багатьох фахівців. Так, у низці наукових робіт [2–4]
наведено теоретико-методологічні засади забезпечення національної безпеки держави. У [5–6] розглянуто особливості та характер зовнішніх інформаційних впливів, спрямованих на населення держави.
Лише у [7–8] висвітлено причини виникнення
та існуючий стан ІЗ у воєнній сфері. Таким чином,
незважаючи на значну увагу наукової спільноти до
питань забезпечення інформаційної безпеки держави та її Збройних Сил, на цей час продовжують залишатися недостатньо глибоко дослідженими питання аналізу сутності ІЗ безпеці держави.
Мета статті – обґрунтування необхідності врахування під час забезпечення національної безпеки
держави заходів захисту від зовнішніх ІЗ як різновиду воєнних загроз державі.

Виклад основного матеріалу
Сутність ІЗ полягає у намірах, діях або явищах,
які шляхом інформаційного впливу на соціальні
об’єкти, інформаційну інфраструктуру та інформаційні ресурси можуть ускладнити (унеможливити)
реалізацію національних інтересів держави (функцій
її державних органів) [9]. Сьогодні загрози інформаційній безпеці держави слід розглядати як сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку
життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері. Для кожної
окремої країни можуть існувати свої ІЗ національній
безпеці. Причому вони можуть бути потенційними,
тобто такими, які приховані і ніяким чином не проявляються (хоча можливий прояв лише деяких ознак
таких загроз), але за певних умов і обставин вони
можуть з’явитися і стати вже реальними небезпечними загрозами. Отже, реальні загрози виникають із
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Розвиток та застосування Повітряних Сил, інших видів ЗС України, удосконалення їх системи управління
потенційних, причому саме тоді, коли рівень зростання інформаційної небезпеки досягає певного
критичного рівня.
Щодо нашої держави можливі ІЗ в узагальненому вигляді визначено у декількох чинних нормативно-правових актах: Законі України “Про основи
національної безпеки України”, Указах Президента
України “Про Стратегію національної безпеки України”, “Про затвердження Доктрини інформаційної
безпеки України”, а на відомчому рівні – у Концепції забезпечення інформаційної безпеки Міністерства оборони України і Збройних Сил (ЗС) України.
У зазначених документах також визначено
сфери життєдіяльності суспільства і держави, які
вразливі до ІЗ, зокрема: зовнішньополітична, державної безпеки, воєнна, внутрішньополітична, економічна, соціальна та гуманітарна, науковотехнологічна, екологічна.
Зазвичай, найбільш небезпечними загрозами
для будь-якої країни є ті, які впливають на воєнну
сферу. Виходячи із нормативно-правових актів, зазначених вище, основними загрозами інформаційній
безпеці держави у воєнній сфері слід вважати:
використання інформаційного простору для підготовки та здійснення збройної агресії проти України, можливість утягування України у збройні конфлікти чи у протистояння з іншими державами шляхом використання інформаційного простору;
порушення вимог законодавства щодо збирання, оброблення, зберігання і передачі інформації з
обмеженим доступом в органах військового управління та на підприємствах оборонно-промислового
комплексу України;
несанкціонований доступ до національних інформаційних і телекомунікаційних мереж та систем,
що може порушити діяльність військових формувань, органів військового управління, ЗС України в
цілому, або втручання в автоматизовані системи
керування зброєю;
реалізація програмно-математичних заходів та
застосування інформаційних технологій з метою
порушення функціонування систем управління воєнної сфери та сфери оборони;
здійснення інформаційного впливу на населення України з метою дискредитації воєннополітичного керівництва держави, підбурювання
громадян до перешкоджання діяльності військових
частин (організацій, установ, підприємств), погіршення іміджу військової служби;
здійснення інформаційного впливу на особовий
склад військових частин та підрозділів з метою дискредитації та втрати довіри до військового командування, зниження рівня морально-психологічного
стану та готовності військовослужбовців до оборони
держави;

активне зміцнення потенціалів більшості країн
світу у сфері оборони в напрямі посилення можливостей ведення дій в інформаційному просторі та
захисту від аналогічних дій з боку супротивника;
порушення встановлених норм і вимог з протидії технічним розвідкам щодо військових об’єктів,
зразків озброєння, військової та спеціальної техніки;
навмисні дії, а також помилки персоналу під
час роботи в інформаційних та інформаційнотелекомунікаційних системах;
відсутність достатньої кількості портативних
захищених засобів зв’язку та їх несумісність із засобами зв’язку інших військових формувань України;
невирішеність питань соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.
Доцільно також окремо виділити ІЗ щодо воєнної сфери, що виникли останнім часом у зв’язку з
проведенням гібридної війни проти України:
поширення викривленої, недостовірної та упередженої інформації (дезінформації), що дискредитує військове керівництво, ЗС України, антитерористичну операцію (АТО);
поширення інформації, яка спрямована на деморалізацію особового складу силових структур, що
задіяний в АТО, та звинувачення у причетності до
незаконних дій у зоні конфлікту (участь у контрабанді, продаж озброєння і техніки);
поширення інформації, яка дискредитує конкретні військові формування, військову службу та
військовий обов’язок, підбурює до зриву мобілізаційних заходів в Україні;
поширення упередженої інформації іноземними засобами масової інформації щодо недопущення
надання військової допомоги Україні лояльними до
неї країнами.
Серед ІЗ є внутрішні та зовнішні. Деякі з них
можуть опосередковано впливати на національну
безпеку держави, а деякі – прямо. Частина зовнішніх
загроз реалізується безпосередньо, а частина має
форму потенційних загроз, викликів або ризиків.
Так, наприклад, у Воєнній доктрині України
визначено, що цілеспрямований інформаційний (інформаційно-психологічний) вплив з використанням
сучасних інформаційних технологій є актуальним
воєнно-політичним викликом, який може перерости
у воєнну загрозу [10].
Відповідно до Закону України “Про основи національної безпеки України” намагання маніпулювати свідомістю, зокрема шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації, є
воєнною загрозою національним інтересам держави
в інформаційний сфері [11].
Згідно з Доктриною інформаційної безпеки
України здійснення спеціальних інформаційних
операцій (ІО), спрямованих на підривання обороноздатності, деморалізацію особового складу ЗС Укра15
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їни та інших військових формувань, проведення
державою-агресором спеціальних ІО в інших державах для створення негативного іміджу України у
світі, інформаційне домінування держави-агресора
на тимчасово окупованих територіях України є актуальними воєнними загрозами національним інтересам в інформаційний сфері [12].
У Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України визначено, що цілеспрямований інформаційний (інформаційно-психологічний) вплив на
формування негативного міжнародного іміджу
України, дестабілізацію внутрішньої суспільнополітичної обстановки, загострення міжетнічних та
міжконфесійних відносин в Україні або її окремих
регіонах і місцях компактного проживання національних меншин становить безпековий виклик, який
може посилювати воєнну загрозу [13].
Відповідно до Стратегії національної безпеки
України інформаційно-психологічна війна, приниження української мови і культури, фальшування
української історії, формування російськими засобами масової комунікації альтернативної до дійсності викривленої інформаційної картини світу є актуальною загрозою національній безпеці України в
інформаційній сфері [14].
Усі наведені вище виклики, ризики і загрози за
своєю природою інформаційні. Але їх реалізація
призводить до небажаних, часом важких наслідків у
воєнній сфері. Зокрема, ефективно реалізуючи такі
ІЗ, як здійснення інформаційного впливу на населення держави-противника з метою дискредитації її
воєнно-політичного керівництва, підбурювання
громадян до перешкоджання діяльності військових
частин, дестабілізації внутрішньої суспільнополітичної обстановки, загострення міжетнічних та
міжконфесійних відносин, здійснення інформаційного впливу на військовослужбовців для їх деморалізації, зниження рівня морально-психологічного
стану та готовності до збройної боротьби, можна без
проведення силової фази досягти мети воєнного
конфлікту, навіть не застосовуючи зброю, або ж
забезпечити більш сприятливі умови для застосування воєнної сили державою-агресором.
Так, під час війни в Іраку у 1991 році комплексний надпотужний інформаційно-психологічний
вплив на особовий склад армії Іраку, який був організований багатонаціональними силами, значно
сприяв виконанню бойових завдань із мінімальними
втратами у живій силі і техніці. При цьому тривалий
час різноманітні засоби впливу (листівки, теле- і
радіотрансляції з борту спеціальних літаків сил психологічних операцій МС-130) всіляко перебільшували “необмежені можливості” американської бойової техніки і залякували іракських військовослужбовців її вражаючими можливостями. Зрештою, значна
частина іракської армії була деморалізована ще до
16
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початку бойових дій, а з їх початком – одразу почала здаватися у полон [15].
Одним з останніх яскравих прикладів трансформації інформаційних загроз у воєнні можна розглядати дії Росії з анексії Криму у ході гібридної війни
проти України, підготовку до якої російське керівництво розпочало задовго до активних силових дій.
На підтвердження завчасних агресивних планів
Кремля доцільно згадати твердження начальника
Генерального штабу ЗС Російської Федерації генерала армії В. Герасимова, зроблені ним за рік до
початку анексії Криму у своїй доповіді “Основні
тенденції розвитку форм і способів застосування ЗС,
актуальні завдання військової науки щодо їх удосконалення” на науковій конференції Академії військових наук Російської Федерації наприкінці
2012 р.: “У війнах ХХІ століття … акцент змістився
на використання політичних, економічних, інформаційних, гуманітарних та інших невоєнних заходів
поряд із використанням протестного потенціалу
місцевого населення. Все це повинно супроводжуватися прихованими військовими операціями – наприклад, методами інформаційної війни і використанням спецназу...” [16].
Під час підготовчої фази гібридної війни Росія
здійснювала всебічні заходи впливу на українське
керівництво для того, щоб змусити його погодитись
на умови Кремля, змінити зовнішньополітичний
курс країни на проросійський та надалі узгоджувати
з Москвою національну зовнішню і внутрішню політику. Завчасно (за декілька років) розпочалось
проведення тривалих потужних антиукраїнських ІО
з метою:
внесення розколу серед населення України і
створення сприятливого підґрунтя для реалізації
подальших планів Москви;
об’єднання власного російського суспільства
довкола ідей великодержавності та експансіонізму;
виправдання своїх дій щодо України перед світовою спільнотою, нав’язування їй кремлівського
бачення подій як виключно правильного.
Для ведення антиукраїнської пропаганди керівництво Росії задіяло значні людські, матеріальні і
фінансові ресурси, завдяки чому вдалося ефективно
“промивати мізки” не тільки більшості своїх громадян, а й частині наших співвітчизників. Тому, на
жаль, це призвело до підтримки частиною українських громадян агресивної політики Кремля проти
України. Багато українців на сході нашої країни під
впливом російської пропаганди справді вважають,
що в Києві до влади прийшли фашисти і бандерівці,
які “будують концентраційні табори і просто на вулицях убивають росіян”. Тому нова українська влада, силові структури держави та українська армія є
їх ворогами.
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Також під дією надпотужного інформаційнопсихологічного впливу на особовий склад підрозділів і частин ЗС України, що базувалися з початку
російської агресії в Криму, а також на їх сім’ї, Кремлю вдалося деморалізувати значну частину українських військовослужбовців та змусити їх зрадити
військовій присязі і залишити свої військові частини.
Отже, як бачимо, ІЗ щодо здійснення інформаційного впливу на особовий склад військових частин та підрозділів з метою дискредитації та втрати
довіри до військового командування, зниження рівня морально-психологічного стану та готовності
військовослужбовців до оборони держави трансформувалися у реальні воєнні загрози щодо залишення
місця служби та переходу на бік ворога значної частини військовослужбовців ЗС України, що призвело
до часткової або повної втрати бойової готовності
окремих частин і підрозділів та, у результаті, – захоплення російськими військами цілих військових
містечок на території Криму [17].
Зазначене свідчить про надзвичайно важливу
роль тих ІЗ, які шляхом інформаційного впливу,
спрямованого на дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної обстановки в державі, загострення в
ній міжетнічних та міжконфесійних відносин, про-

вокування сепаратистських настроїв у районах компактного проживання національних меншин тощо
можуть переростати у воєнні загрози.
Таким чином, значна частина зовнішніх ІЗ фактично є різновидом воєнних загроз і саме вони найнебезпечніші для системи забезпечення воєнної безпеки держави. Такі загрози починають реалізовуватися в інформаційній сфері і через інформаційну
сферу, а завершують свою дію, завдаючи збитків
важливим об’єктам воєнної сфери держави.

Висновки
Отже, ІЗ виступають загрозами непрямої дії, їх
важко виявити у воєнній сфері і своєчасно прийняти
відповідні заходи протидії. Такі ІЗ повинні виявлятися в інформаційній сфері ще на початковій стадії
формування їх ознак та нейтралізуватися спільними
зусиллями підсистем забезпечення інформаційної та
військової безпеки системи забезпечення воєнної
безпеки держави.
На нашу думку, ефективна протидія таким загрозам можлива лише за умови наявності у системі
забезпечення воєнної безпеки держави дієвої системи забезпечення інформаційної безпеки, яка зможе
завчасно виявляти ознаки ІЗ воєнного характеру та
уможливить своєчасне реагування на них.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ УГРОЗЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ВОЕННЫХ УГРОЗ ГОСУДАРСТВУ
А.В. Левченко, Ю.И. Михеев
В статье рассматривается понятие и сущность информационных угроз безопасности государства. Рассмотрены нормативно-правовые акты, которые определяют возможные информационные угрозы для Украины. На основе
анализа протекания процессов аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и современных вооруженных конфликтов определены особенности проявления информационных угроз и их развитие в военной сфере. Установлен перечень основных угроз информационной безопасности государства в военной сфере. Обоснована необходимость создания государственной системы обеспечения информационной безопасности, как таковой, что предотвратит внешние информационные угрозы Украине.
Ключевые слова: информационная угроза, военная сфера, информационное воздействие, национальная
безопасность государства, система обеспечения военной безопасности государства.

INFORMATION THREATS AS THE VARIETY OF MILITARY THREATS TO THE STATE
O. Levchenko, Y. Mikhieiev
The article deals with the concept and essence of the information threat to state security. Based on the analysis of the processes of annexation by the Russian Federation of the Autonomous Republic of Crimea and modern armed conflicts, the peculiarities of the manifestation of information threats and their development in the military sphere have been determined. Regulatory
legal acts that determine possible information threats for Ukraine are considered. The analysis of spheres of society and state’s
life activities which are vulnerable to information threats was carried out. In particular, the following areas are considered:
foreign policy, state security, military, internal political, economic, social and humanitarian, scientific and technological, and
environmental. The list of the main threats to information security of the state in the military sphere is specified. The role of information and psychological influence on the units’ military personnel as a way to reduce the level of the moral and psychological state and servicemen’s readiness to defend the state is considered. Examples of transformation information threats into military ones are given. Such a transformation is clearly visible during the preparatory phase of the hybrid war of the Russian Federation against Ukraine. The main activities in this case were the organized comprehensive influence directed at the Ukrainian
government. The purpose of this influence was to ensure that the Ukrainian leadership agreed to the terms of the Russian President, changed the foreign policy of the country to the pro-Russian one, and subsequently coordinated the national and international policies with the leadership of the Russian government. Possible ways of solving the problem of protecting the unit’s military personnel from information threats are presented. The necessity of creating a state system of ensuring information security
is proved, what will prevent external information threats of Ukraine.
Keywords: information threat, military sphere, information impact, national security of the state, system of ensuring military security of the state.
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