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АНОТАЦІЯ 

У сучасному глобалізованому світі 

комунікація виконує не лише функцію 

гармонізації відносин між національними й 

міжнародними акторами; інформація, 

комунікація, інформаційно-комунікаційні 

технології володіють також потенціалом 

деструктивного впливу на опонента. Ця 

специфіка широко використовується в 

сучасних гібридних війнах. Інформація й сам 

процес комунікації перетворюється на 

інформаційну зброю масового ураження. 

Такі невійськові засоби ведення гібридної 

війни як пропаганда, дезінформація, фейки, 

маніпуляції є в арсеналі усіх акторів системи 

міжнародних відносин, надаючи їм 

можливість зміцнювати свої геополітичні 

позиції. 
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участь у написанні колективної англомовної 
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питань інформаційної безпеки (Глосарій. 

Навчальний енциклопедичний словник-

довідник із питань інформаційної безпеки. За 

заг. ред. д. політ. н., проф. Шуляк А. М. Київ: 

МПБП «Гордон», 2019.) й словника-

довідника польською мовою з безпекових 

питань (Vademecum Bezpieczeństwa 

Informacyjnego Tom 1-2. Redakcja Naukowa 

Olga Wasiuta, Rafał Klepka. Kraków 2019: 

Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner). 
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