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Анотація 

У статті на основі результатів аналізу різних підходів та поглядів щодо складових 
інформаційного забезпечення воєнної безпеки держави та вивчення відповідних джерел 
запропоновано систематизацію основних складових інформаційного забезпечення воєнної 
безпеки України. Зокрема, складовими інформаційного забезпечення автори бачать: його 
мету; завдання; суб’єкти; об’єкти; методи; засоби; інформаційні ресурси та його результати. 
Завдання, розв’язувані у процесі інформаційного забезпечення, авторами поділяються на 
зовнішні та внутрішні, залежно від їх спрямованості. Зовнішніми вбачаються: підтримка 
взаємодії з іншими державами; роз’яснення проведеної політики закордонній 
громадськості, впливовим міжнародним організаціям, населенню й суспільним інститутам; 
формування позитивного іміджу держави у світовій суспільній думці; у період підготовки й 
ведення бойових дій – примус конфліктуючих сторін до припинення воєнних дій; підрив 
морального духу, волі воєнно-політичного керівництва, військ і населення противника; 
зниження інтенсивності застосування засобів збройного насильства у воєнному конфлікті. 
Серед внутрішніх: прогнозування потенційних небезпек і загроз воєнній безпеці, а також 
розроблення механізму адекватного реагування на них, формування науково-

доктринальних основ воєнної політики; виявлення й аналізування інформаційних потреб 
суб’єктів воєнної політики; збирання, аналізування, оцінювання й моніторинг інформації про 
внутрішню й зовнішню воєнно-політичну обстановку, інформаційна підтримка процесів 
ухвалення воєнно-політичних рішень; забезпечення системи управління збройними силами 
відповідною інформацією тощо. Наведена систематизація основних складових 
інформаційного забезпечення воєнної безпеки держави дозволить у подальших 
дослідженнях обґрунтувати завдання, склад і принципи побудови системи інформаційного 
забезпечення як важливої складової системи забезпечення воєнної безпеки України. 

Ключові слова: воєнна безпека, інформаційна безпека, інформаційне забезпечення. 

Постановка проблеми           

Останнім часом дедалі більше 
підвищується значущість інформаційного 
фактора у вирішенні глобальних завдань 
геополітики, інформаційна інфраструктура 
держави стає критично важливою для 
забезпечення національної й воєнної 
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безпеки, інформація перетворюється на 
стратегічний ресурс людства й загострюється 
боротьба за володіння ним. Посилюється 
залежність систем соціального управління, 
зокрема й воєнної політики, від 
функціонування інформаційних систем і 
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технологій, загострюються проблеми 
інформаційної безпеки життєдіяльності 
особистості, суспільства й держави, 
з’являється інформаційна зброя й 
розробляються стратегії інформаційних війн. 
Значущість інформаційного забезпечення, 
зокрема, відмічається у низці нормативно-

правових актів з питань національної та 
воєнної безпеки [1–3].  

Загальносвітові тенденції свідчать про те, 
що інформаційні фактори в політиці 
набувають стратегічного характеру, 
відіграють усе більшу роль у формуванні й 
здійсненні воєнної політики держав. 

З огляду на ці тенденції, сучасну воєнну 

політику вже не можна уявити без урахування 
інформаційних факторів. 

На сучасному етапі спостерігається широке 
використання інформаційного фактора у 
воєнній політиці. Розвинуті держави 
докладають чимало зусиль для нарощування 
власного воєнно-інформаційного потенціалу, 
пріоритетного розвитку інформаційних 
засобів воєнної політики й посилення 
інформаційного компонента у структурі 
воєнної сили. 

У зв’язку із цим актуальним є питання 
наукового визнання й осмислення ключової 
ролі інформаційного забезпечення воєнної 
безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій       

Вивчивши публікації, присвячені цій 
проблематиці, автори з’ясували, що 
питанням, які стосуються визначення ролі 
інформації в сучасному світі та власне 
інформаційного забезпечення воєнної 
безпеки, останнім часом приділялося багато 

уваги [4–15], однак досі немає єдиного 
погляду на її роль, місце, завдання та методи, 
що використовуються під час інформаційного 
забезпечення реалізації воєнної політики 
держави та забезпечення воєнної та 
національної безпеки. 

Виклад основного матеріалу          

Метою статті є розгляд та систематизація основних складових інформаційного 
забезпечення воєнної безпеки України. 

Виклад основного матеріалу          

У загальному сенсі інформаційне 
забезпечення воєнної безпеки полягає у 
наданні релевантної інформації для підтримки 
діяльності у сфері воєнної безпеки держави. 

Зараз можна виділити два основних погляди 
на сутність інформаційного забезпечення. 

Відповідно до першого інформаційним 
забезпеченням є, головним чином, надання 
необхідних відомостей суб’єктам воєнної 
політики, що в результаті дає можливість 
адекватно використовувати воєнну силу. 
Очевидно, що у цьому випадку інформаційні 
потоки мають досить чітко виражену 
спрямованість – до суб’єктів воєнної 
політики. 

Другий погляд передбачає, що 
інформаційне забезпечення насамперед 
спрямоване на створення необхідних умов, 
сприятливого інформаційного середовища 

для діяльності суб’єктів воєнної політики, 
реалізації воєнно-політичних рішень. Така 
діяльність здійснюється більшою мірою за 
допомогою поширення відповідним чином 
відібраної та підготовленої інформації серед 
громадян держави, особового складу 
збройних сил, світової громадськості, інших 
референтних груп. 

На нашу думку, обидва ці погляди не 
можна розділяти (абстрагувати), з огляду на 
те, що вони насправді є двома тісно 
пов’язаними функціями інформаційного 
забезпечення реалізації воєнної політики, 
спрямованої на забезпечення воєнної 
безпеки держави.  

Інформаційне забезпечення, як 
специфічний вид діяльності, є одним із 
елементів загальної системи забезпечення 
воєнної безпеки держави. Воно посідає 
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особливе місце у забезпеченні воєнної 
безпеки з точки зору забезпечення процесу 
підготовки й ухвалення випереджувальних 
рішень щодо захисту національних інтересів. 

Оскільки в основі ухвалення будь-яких 
рішень, а тим більше – у сфері забезпечення 
національної безпеки, лежить інформація, то 
саме від стану інформаційного забезпечення 
суб’єктів воєнної безпеки залежить її загальний 
рівень. 

На наш погляд, інформаційне забезпечення 
суб’єктів воєнної безпеки – комплекс заходів зі 
збирання, накопичення та аналізування 
інформації, необхідної для ідентифікації 

поточного стану і прогнозу розвитку воєнної 
безпеки та ухвалення рішень у сфері захисту 
воєнної безпеки України. 

У свою чергу, система ідентифікації 
(оцінювання) стану воєнної безпеки – 

ієрархічна сукупність взаємопов’язаних 
показників та критеріїв, яка дозволяє отримати 
всебічну характеристику поточного стану, 
виявляти джерела реальних та потенційних 
загроз та прогнозувати розвиток воєнної 
безпеки України. 

Зважаючи на це, на рис. наведено 
принципову схему інформаційного 
забезпечення воєнної безпеки. 

 
Рисунок 1 – Принципова схема інформаційного забезпечення воєнної безпеки 

 

Інформаційне забезпечення має такі 
складові: мета; завдання; суб’єкти; об’єкти; 
методи; засоби; інформаційні ресурси; 
результати. 

Під час визначення мети інформаційного 
забезпечення доцільно виходити з того, що 
його слід розглядати як діяльність, спрямовану 
на забезпечення іншої діяльності, у цьому 
випадку – воєнної політики. Тому підвищення 
ефективності воєнної політики виступає як мета  
інформаційного забезпечення. 

Для досягнення мети інформаційного 
забезпечення його суб’єктам необхідно 
вирішити низку завдань: інформаційне 
(довідкове); пояснювальне; евристичне; 

прогностичне; комунікативне; регулятивне. 
Серед цих завдань у першу чергу 

необхідно виділити інформаційне 
(довідкове) завдання, яке є основним, 
оскільки споживачі інформації потребують 
відомостей про явища та процеси воєнно-

політичного характеру, що реально 
відбуваються, і опису їх в узагальненій формі. 

Пояснювальне завдання полягає у тому, 
що інформаційне забезпечення покликане не 
тільки інформувати й описувати воєнно-

політичні процеси і явища, а й деякою мірою 
сприяти поясненню складних причинно-

наслідкових зв’язків, основних тенденцій 
воєнної політики, показувати спрямованість її 

Ухвалення воєнно-політичним керівництвом 
держави ефективних рішень у сфері 

забезпечення воєнної безпеки 

Вироблення пропозицій щодо нейтралізації 
наявних та запобігання потенційним воєнним 

загрозам 

Прогноз динаміки змінення загроз воєнній 
безпеці 

Оцінка поточного рівня загроз воєнній безпеці 
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розвитку. 
Евристичне завдання полягає у набутті 

нових знань, що розширюють уявлення про 
проблеми воєнної політики. 

Прогностичне завдання відбиває 
діагностичний потенціал інформаційного 
забезпечення й полягає у виявленні й 
прогнозуванні тенденцій воєнно-політичних 
процесів, розвитку об’єктів воєнної політики. 
Під час вирішення цього завдання 
забезпечується випереджувальний вплив на 
об’єкти воєнної політики, воєнно-політичні 
процеси і явища. Щодо цього інформаційне 
забезпечення виступає як метод воєнно-

політичного моніторингу. 
Процес визначення припустимих меж і 

умов застосування засобів збройного 
насильства держави передбачає взаємодію 
між суб’єктами воєнної політики. Тому 
передача відомостей, досягнення узгодження 

між воєнно-політичними гравцями виступає як 
комунікативне завдання інформаційного 
забезпечення. При цьому здійснюється 
зміцнення соціальних відносин між усіма 
елементами політичної системи держави, які 
мають вплив на воєнну політику. 

Регулятивне завдання проявляється у 
тому, що інформаційне забезпечення за 
допомогою надання об’єктивних і вичерпних 
відомостей про те або інше явище чи процес 
воєнно-політичної дійсності сприяє зняттю 
виникаючої у відносинах між суб’єктами 
інформаційної діяльності напруженості, 
викликаної недостатнім або нерівномірним 
розподілом знань. 

Водночас, завдання, розв’язувані у процесі 
інформаційного забезпечення, можна 
поділити, залежно від їх спрямованості, на 
зовнішні та внутрішні (табл. 1).

Таблиця 1 – Завдання інформаційного забезпечення залежно від їх спрямованості 
Внутрішні Зовнішні 

• прогнозування потенційних небезпек і загроз воєнній безпеці, а 
також розроблення механізму адекватного реагування на них, 
формування науково-доктринальних основ воєнної політики;  

• виявлення й аналізування інформаційних потреб суб’єктів 
воєнної політики;  

• збирання, аналізування, оцінювання й моніторинг інформації 
про внутрішню й зовнішню воєнно-політичну обстановку, 
інформаційна підтримка процесів ухвалення воєнно-політичних 
рішень;  

• забезпечення системи управління збройними силами 
відповідною інформацією;  

• задоволення потреб військовослужбовців і громадян в 
інформації про ухвалені воєнно-політичні рішення й заходи щодо 
їх реалізації;  

• посилення легітимності влади, забезпечення підтримки 
ухвалених воєнно-політичних рішень і практичних дій держави;  

• ціннісна орієнтація суб’єктів і об’єктів воєнної політики, 
суспільної думки;  

• політична соціалізація й ідентифікація громадян держави й 
військовослужбовців;  

• формування мотивації особового складу збройних сил;  
• реалізація цивільного контролю над збройними силами, 

сприяння формуванню громадянського суспільства;  
• нейтралізація деструктивного інформаційного впливу на 

суб’єкти й об’єкти воєнної політики 

• підтримка взаємодії у воєнно-

політичній сфері з іншими 
державами;  

• роз’яснення й представлення 
проведеної політики закордонній 
громадськості, впливовим 
міжнародним організаціям, 
населенню й суспільним 
інститутам;  

• формування позитивного іміджу 
держави у світовій суспільній 
думці;  

• у період підготовки й ведення 
бойових дій, проведення 
миротворчих операцій – примус 
конфліктуючих сторін до 
припинення воєнних дій;  

• підрив морального духу, волі 
воєнно-політичного керівництва, 
військ і населення противника;  

• зниження інтенсивності 
застосування засобів збройного 
насильства у воєнному конфлікті 
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Суб’єктами інформаційного забезпечення 
слід вважати всіх осіб, усі органи, підрозділи, 
структури, які прямо або побічно здійснюють 
інформаційну діяльність у сфері воєнної 
політики держави. Умовно серед суб’єктів 
інформаційного забезпечення можна 
виділити дві основних групи. До першої групи 
мають належати власне суб’єкти воєнної 
політики, які можуть виступати як джерела 
інформації, будучи, водночас, її інтенсивними 
споживачами. 

Другу групу утворюють спеціальні 
інформаційні й аналітичні структури, що 
постачають інформацією як для суб’єктів 
воєнної політики, так і для тієї частини 
об’єктивної соціальної дійсності, яка є 
об’єктом воєнної політики. Структура цієї 
групи надзвичайно складна. До неї належать 
розвідувальні, інформаційно-аналітичні, 
консультативні й експертні структури, які 
можуть бути й безпосередньо пов’язані із 
суб’єктами воєнної політики, державні 
інформаційні агентства й прес-служби 
суб’єктів воєнної політики, науково-дослідні 
установи, засоби масової інформації й 
комунікації. 

Об’єкти інформаційного забезпечення 
відіграють відносно пасивну роль стосовно 
суб’єктів, їм надають інформацію, можуть 
створювати для них сприятливі умови або 
чинити деструктивний інформаційний вплив 
на них. Як важливий об’єкт інформаційного 
забезпечення воєнної політики держави 
виступають суб’єкти воєнної політики 
держави. Поряд із цим, до сфери об’єктів 
інформаційного забезпечення належать 
воєнна безпека держави, системи ухвалення 
й реалізації воєнно-політичного рішення 
(наприклад, морально-психологічний стан 
військовослужбовців, суспільна думка в 
країні й за її межами, психіка супротивника). 
Крім того, система комунікації, інформаційні 
зв’язки й відносини, потоки інформації, що 
виникають у воєнно-політичній сфері, також є 
одним із об’єктів інформаційного 
забезпечення. 

Важливе місце у структурі інформаційного 

забезпечення воєнної безпеки посідають, 
безумовно, інформаційні ресурси, що 
являють собою сукупність відомостей, масив 
довідкових даних, незалежно від форми 
представленості, а також інформаційні 
зв’язки й потоки та канали інформації. 
Інформаційні ресурси є джерелом, з якого 
суб’єкти інформаційного забезпечення 
воєнної безпеки отримують необхідні для 
своєї діяльності відомості. 

Засоби інформаційного забезпечення 
воєнної безпеки є одним із головних 
елементів, за допомогою яких організується й 
реалізується інформаційна діяльність. Від 
відповідності засобів інформаційного 
забезпечення розв’язуваним завданням 
багато в чому залежить її ефективність. Тому 
важливо, щоб суб’єкти інформаційного 
забезпечення мали у своєму розпорядженні 
комплекс сучасних засобів: правових, 
організаційних, технічних, програмних. 

Методи інформаційного забезпечення 
воєнної політики можна поділити на дві 
основних групи: інформаційно-аналітичні, які 
пов’язані зі збиранням, обробленням й 
оцінюванням якості інформації (системний, 
ситуаційний, факторний, дисперсійний та 
інші види аналізу, експертні оцінки, 
спостереження, моделювання, аналіз 
документів тощо), та інформаційного впливу, 
пов’язані, в основному, з поширенням 

інформації (інформування, реклама, вплив, 
переконування й ін.). 

Вибір методів обумовлюється насамперед 
специфікою конкретних завдань 
інформаційного забезпечення. З одного боку, 
вони дозволяють забезпечувати високу якість 
інформаційних матеріалів про воєнно-

політичну дійсність, на основі яких суб’єкти 
воєнної політики можуть оцінювати й 
діагностувати воєнно-політичні процеси, 
прогнозувати тенденції їх розвитку й шукати 
ефективні шляхи розв’язання нинішніх і 
майбутніх проблем. З іншого боку, 
найрізноманітніші методи інформаційного 
впливу покликані сприяти ефективному 
досягненню цілей воєнної політики. 

216 

https://portal.issn.org/resource/issn/2534-9228
https://portal.issn.org/resource/issn/2534-9228


ISSN 2522-9842 Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, Vol. 11, No. 5, – 2021 
 

 

Як уже зазначалося, підвищення 
ефективності воєнної політики та, відповідно, 
рівня воєнної безпеки держави є метою 
інформаційного забезпечення. Таким чином, 
результатом інформаційного забезпечення 
може виступати ступінь задоволення 
інформаційних потреб об’єктів 
інформаційного забезпечення (насамперед 
суб’єктів воєнної політики) та їхня інтенсивна 

інформаційна взаємодія із соціальним 
середовищем як усередині країни, так і на 
міжнародній арені, що підвищить 
ефективність воєнної політики. 

Подальші поглиблені дослідження 
зазначених аспектів дозволять обґрунтувати 
основні вимоги до перспективної системи 
інформаційного забезпечення воєнної 
безпеки України.

Висновки             

Таким чином, наведена систематизація 
основних складових інформаційного 
забезпечення воєнної безпеки держави дасть 
можливість у подальших дослідженнях 

обґрунтувати завдання, склад і принципи 
побудови системи інформаційного 
забезпечення як важливої складової системи 
забезпечення воєнної безпеки України. 
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Аннотация 

В статье на основе результатов анализа различных подходов и взглядов на составляющие 
информационного обеспечения военной безопасности государства и изучения 
соответствующих источников предложено систематизацию основных составляющих 
информационного обеспечения военной безопасности Украины. В частности, 
составляющими информационного обеспечения авторы видят: его цель; задачу; субъекты; 
объекты; методы; средства; информационные ресурсы и их результаты. Задачи, решаемые 
в процессе информационного обеспечения, авторами делятся на внешние и внутренние, в 
зависимости от их направленности. В качестве внешних видятся: поддержка 
взаимодействия другими государствами; разъяснение проводимой политики зарубежной 
общественности, влиятельным международным организациям, населению и 
общественным институтам; формирование положительного имиджа государства в мировом 
общественном мнении; в период подготовки и ведения боевых действий – принуждение 
конфликтующих сторон к прекращению военных действий; подрыв нравственного духа, 
воли военно-политического руководства, войск и населения противника; понижение 
интенсивности применения средств вооруженного насилия в военном конфликте. Среди 
внутренних: прогнозирование потенциальных опасностей и угроз военной безопасности, а 
также разрабатывание механизма адекватного реагирования на них, формирование 
научно-доктринальных основ военной политики; выявление и анализирование 
информационных потребностей субъектов военной политики; собирание, анализирование, 
оценивание и мониторинг информации о внутренней и внешней военно-политической 
обстановке, информационная поддержка процессов принятия военно-политических 
решений; обеспечение системы управления вооруженными силами соответствующей 
информацией и т. п. Приведенная систематизация основных составляющих 
информационного обеспечения военной безопасности государства позволит в дальнейших 
исследованиях обосновать задачи, состав и принципы построения системы 
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информационного обеспечения как важной составляющей системы военной безопасности 
Украины. 

Ключевые слова: военная безопасность, информационная безопасность, 
информационное обеспечение. 
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Abstract 

In the article, based on the results of the analysis of various approaches and views regarding the 

components of the information support of the military security of the state and the study of 

relevant sources, the authors propose a systematization of the main components of the 

information support of the military security of Ukraine. In particular, the authors see the 

following components of information support: its purpose; task; subjects; objects; methods; 

procedures; information resources and results. The tasks solved in the process of information 

support are divided by the authors into external and internal ones depending on their 

orientation. Tasks considered as external are: support of interaction by other states; explanation 

of the implemented policy to the foreign public, influential international organizations, the 

population and public institutions; formation of a positive image of the state in world public 

opinion; during the period of preparation and conduct of hostilities – forcing the conflicting 

parties to cease hostilities; undermining the morale and will of the military-political leadership, 

troops and population of the enemy; reducing the intensity of the use of armed violence in a 

military conflict. Among the internal tasks are: forecasting potential dangers and threats to 

military security, as well as developing a mechanism for an adequate response to them, forming 

the scientific and doctrinal foundations of military policy; identification and analysis of 

information needs of subjects of military policy; collection, analysis, assessment and monitoring 

of information about the internal and external military-political situation, information support 

of military-political decision-making processes; provision of the armed forces' management 

system with relevant information, etc. The given systematization of the main components of the 

information support of the military security of the state will allow in further studies to 

substantiate the tasks, composition and principles of the construction of the information 

support system as an important component of the system of providing military security of 

Ukraine. 

Keywords: military security, information security, information support. 
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