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Аналіз воєнних конфліктів початку XXI століття свідчить про появу
нових форм і способів збройної боротьби між державами для досягнення
відповідних політичних цілей і вирішення міждержавних протиріч. На зміну
класичним формам збройної боротьби прийшли так звані «гібридні війни». Ряд
провідних воєнно-політичних експертів Заходу небезпідставно називають їх
«війнами нового покоління» або «війнами нової генерації». Вони мають
прихований характер та проводяться, переважно, у політичній, економічній,
інформаційній та інших сферах. При цьому, для вирішення окремих завдань
залучаються збройні сили у невеликій кількості.
У доповіді представлені результати аналізу особливостей гібридної
війни РФ проти України, передумови її початку, загальна схема та основні
етапи і фази її проведення. Російська Федерація застосувала проти України
концепцію «гібридної війни», яка багато в чому є унікальною, отже із
структурно-функціонального погляду – за формою вона – «гібридна», а за
змістом – «асиметрична».
Відмічено, що однією з особливостей гібридної війни є одночасне
застосування різних методів і технологій інформаційного протиборства,
поєднання використання технологій м'якої і жорсткої сили з метою
послаблення та децентралізації нашої держави, приведення до влади
проросійського керівництва, зміни європейського курсу України.
У доповіді визначені основні напрями інформаційного протиборства,
що використовуються РФ проти України, у тому числі широке застосування
підконтрольних ЗМІ, ведення за їх допомогою пропаганди та створення
необхідного сприятливого інформаційно-психологічного фону на території
України, зокрема щодо здійснення дезінформації, нагнітання обстановки,
виправдання
агресії,
контрінформаційна
боротьба,
застосування
пропагандистських підрозділів в інформаційних та соціальних мережах,
широке застосування агентів впливу серед місцевого населення та всіляких
«козаків», «ополчення» тощо.
Також у доповіді проаналізований досвід, отриманий Повітряними
Силами Збройних Сил України в ході збройного протистояння на сході
України.
Слід відмітити, що дипломатична, консультаційна та фінансова
допомога з боку наших партнерів та санкції проти РФ є відчутним чинником
впливу, але необхідно застосування ще більш потужних заходів тиску на
агресора та надання Україні більших спроможностей для оборони своєї землі
та повітря.
майже відкрита російська військова агресія в обмежених масштабах на
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