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політичних партіях, громадсько-політичних об’єднаннях, участь у
виборах, референдумах, зборах тощо);
– широке
використання
в
політичних
PR–проектах
національних демократичних традицій, ідеалів та цінностей;
– реанімування вітчизняного кіновиробництва та створення
циклу фільмів про історичних та сучасних героїв України;
– розширення випуску фахових політологів як кадрової
основи професіоналізації вітчизняного політичного процесу,
створення в провідних університетах факультетів політичних наук.
Розглядаючи проблеми формування демократичної культури,
треба мати на увазі, що необхідна наполеглива робота, яка повинна
передбачати таке:
– утвердження новітньої української національної ідеї (сенс
якої полягає у масштабному реформуванні суверенної держави з
метою її демократизації та гуманізації: „Україна – народна держава,
яка діє не лише для олігархів, а для всіх її громадян!”);
– обґрунтування національних інтересів України, чітке
визначення стратегії демократичного державотворення;
– залучення ЗМК для впливу на правосвідомість та правову
культуру українського суспільства шляхом запровадження освітніх
телевізійних та радіопрограм.
– утвердження у суспільстві, у політичній діяльності
настанови на повагу до людини як найвищої цінності, підвищення
дієвості державних інститутів, що забезпечують реалізацію цієї
цінності.
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The modern war except for past wars base on a postmodern
paradigm. She includes principal new probable objects – code, matrix,
chaos. It forms new concepts war – hybrid, informational, network-centric,
continuous wars.
38

Інформаційна агресія Російської Федерації проти України

The views of the military-political leadership of Russia on modern
war can to split on next components. Military leadership and military
science of Russia on experience «Arab spring» state that «color
revolutions» it is wars of XXI centuries.
The Russian army not planned to use military units for combat
operations. The main form use political opposition for destabilization
internal political situation. The main aims it is form political chaos in
country and state.
The main aim it is use of armed forces is peacekeeping missions on
conditions of the RF.
At the present time in Armed Forces of the Russia use "Gerasimov's
doctrine". Aim – counteraction to “color revolutions" in states of the former
USSR. Valerij Gerasimov head General Staff of Armed Forces of the
Russia. He is excellent military education. He is graduated from of military
colleges and academies with gold medals. Also Gerasimov has great
command and combat experience and effectively uses possibility military
science. It is for the first time sounded at a conference in Academy of
military sciences in January, 2013.
The scientific bases of the doctrine include next elements.
1. Lev Tolstoy in “War and Peace” remarks idea discontinuity of
war. The discontinuity of war explains need use protest potential of the
people in irregularity combat straggle.
2. The concept continuous war of Armed Forces of the China use
possibility diaspora in world for control situation in country-opponent.
3. In Ogarkov's doctrine state need use mobile fighting groups. In
the present time these new combat units – battalion tactical groups.
4. Concept "three quarters" state that using criminal elements need
in hybrid war.
5. And in general use asymmetric fighting in theory hybrid war.
Principles of fighting use troops
1. Using battalion tactical groups.
2. Using modern information technologies.
3. Refusal using large-scale combat operations.
4. Complex asymmetric actions.
In view of the above said that "Gerasimov's doctrine" includes
military and non-military elements.
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I add that using Russian troops against Ukraine base on maximum
using new models hybrid war. For example in Russian army develop new
forms using Special Operations Forces in local conflicts. Also in 3 infantry
army south military district form 70 battalion tactical groups. The Russian
Special units informational struggle actively influence on information space
of Ukraine.
The Ukraine sees emerging threats and vulnerabilities and properly
organizes systems informational defense. For example, it is form Center
Cyber-defense on last year.
In general Ukraine correctly sees a key focus of research in national
security.
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Інформаційна війна на сьогодні є однією з найбільш
обговорюваних тем як у академічних колах, так і в медіа-просторі. Її
основним завданням є зменшення затрат суб’єкта на придушення
супротивника
шляхом
ідеологічного,
психологічного
та
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