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Проблема відновлення територіальної цілісності України постала перед 

нашим суспільством не лише у зв’язку з протиправними діями Російської 

Федерації на території України, а й унаслідок неефективності діяльності 

вітчизняних політичних еліт протягом чверті століття поперемінного 

перебування їх при владі. Адже за цей час не було вироблено консолідаційної 

національної ідеології, не визначено реальних орієнтирів розвитку, які б 

забезпечили нашій державі достойне місце в системі міжнародних 

економічних відносин нового інформаційного суспільства, що, у свою чергу, 

негативно вплинуло на процес консолідації українського суспільства, 

утвердження національної самосвідомості та патріотизму українців. 

Така ситуація потребує особливої уваги з огляду на процеси глобалізації 

інформаційного суспільства, які відбуваються в усіх регіонах світу, що, з 

одного боку, інтенсифікує міжнародні інформаційні обміни, а з іншого – несе 

в собі загрозу тотальної універсалізації, знищення самобутності націй. Ця 

загроза існує і для сучасної української нації. Вона посилюється через 

розкручування маховика інформаційної війни, ініційованої Російською 

Федерацією проти нашої держави. Ця війна є формою активного 

антагоністичного протистояння у міждержавних відносинах доби 

інформаційного суспільства. І хоча сьогодні вона проявляється як гібридна – 

у поєднанні з безпосереднім збройним протистоянням, у процесі розвитку 

відповідної закономірності інформаційна війна набуває самостійного 

значення, активізує дієвість специфічних форм ураження потенційного 

противника. Різноманітність цих форм множиться, починаючи від 

теоретичної роботи аж до соціально-психологічного впливу, сугестивної 

діяльності, ураження ментальної сфери населення держави-об’єкта впливу. 

Реалізуючи свої плани стосовно України, Російська Федерація у процесі 

підготовки до інформаційної війни використала в оновленому вигляді 

характерне для її історичного минулого теоретичне обґрунтування 

імперського напряму впливу на народи раніше підвладних їй територій, 

розгорнула різноаспектну роботу з мотивування анексії Криму, своєї 

поведінки на Донбасі, у цілому свого ставлення до суверенності Української 

держави. 

Таким чином, проблема повернення Криму та окупованих районів 

Донбасу в політико-правовий і соціокультурний простір сучасної України, 



крім воєнної складової, має також політичну, економічну, культурну й інші 

складові. Сьогодні перед українським суспільством постало складніше 

політичне завдання порівняно з тими, що виникали в період розбудови 

суверенної Української держави: відновлення контролю над усією 

територією Донбасу, ліквідація анексії Криму, забезпечення консолідації 

українського суспільства. 

Розв’язання посталих проблем потребує і рішучих дій, спрямованих на 

активізацію міжнародної солідарності з Україною, і сприяння ефективності 

Мінського процесу та відновлення реального впливу нормандського формату 

на проблему, і активної протидії державних структур та громадських 

організацій України негативним інформаційним впливам у рамках 

інформаційної війни, що ведеться проти України. Адже пасивність у ситуації, 

що склалася, загрожує бути втягнутими у ще один заморожений конфлікт у 

числі вже наявних на кордонах Російської Федерації. Такі конфлікти 

негативно впливають на суспільний розвиток. Вони дуже важко піддаються 

врегулюванню і перетворюють раніше передові в суспільному розвитку 

регіони у знедолені, найбільш відсталі у світі. 

У зв’язку з цим вирішення завдань забезпечення стійкості в сучасному 

міждержавному протистоянні передбачає посилення інтегративних 

внутрішньосуспільних засад в інформаційній та інших сферах діяльності. 

Повернення Криму та окупованих районів Донбасу в політико-правовий і 

соціокультурний простір України має супроводжуватись ефективним 

використанням вітчизняної інформаційної основи національного розвитку, 

можливостей українського науково-освітнього, соціокультурного впливу на 

населення окупованих територій, оптимізацією цього впливу, нейтралізацією 

впливу сучасних інформаційних технологій РФ на наших громадян. 

Авторський колектив сподівається, що розгляд зазначених у 

пропонованому монографічному дослідженні проблем сприятиме 

вдосконаленню інформаційної діяльності, спрямованої на нейтралізацію 

негативних інформаційних впливів та консолідацію українського 

суспільства. 

 


