Сучасна війна: гуманітарний аспект
Першим у дзвін ударив батько загиблого 14 жовтня 2014 року
українського військового Михайла Рибака.
Нажаль, сьогодні лише 32 дні на рік дзвін мовчатиме – у ті дні не
загинуло жодного солдата Збройних Сил України.
Повік не забудемо подвиги Героїв, які віддали своє життя за
майбутнє України! Вічна пам’ять Героям, які полягли в боях за нашу
вільну, незалежну Україну! Вічна їм Слава!

ВТРУЧАННЯ У ВИБОРИ В УКРАЇНІ – ЧЕРГОВА ГІБРИДНА
ЗБРОЯ, ЯКУ ВИКОРИСТОВУЄ РОСІЯ/ МОТИВАЦІЯ РОСІЇ
О. Бєлякова політичний експерт
Спроможність добитися власних цілей малою кров’ю
Ефективна дестабілізація суспільно-політичної ситуації у країні, де
відбуваються вибори
Апробація нового різновиду гібридної зброї
Показовий підрив довіри до демократичних цінностей
Мінімізація можливих санкцій з боку Заходу
Відсутність законодавства, спроможного протидіяти гібридному
втручанню
Демонстрація власних можливостей: Україна, Молдова, Європейський
Парламент
ПЕРЕДУМОВИ ВТРУЧАННЯ РОСІЇ ДО ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В
УКРАЇНІ
Слабкий інституційний розвиток України
Неефективні стратегічні комунікації
Звичне домінування РФ у виборах в Україні, починаючи з 1994 року
Прагнення до реваншу після Революції Гідності
Менше ризиків, порівняно з відкритою військовою агресією
Наявність «співчуваючих руському миру» не тільки серед мешканців,
але й у естеблишменті країни.
Російський інструментарій впливу на виборчий процес в Україні
Інформаційна агресія через різні медіа – ТБ, соціальні медіа, інтернетмедіа
Руйнування/розмивання засад державності
Пропаганда тези «мир за будь-яку ціну»
Кібератаки на органи державної влади
Спроба визнати вибори такими, що не відбулися в окремих
адміністративно-територіальних одиницях
Тактика добрих послуг для різних кандидатів, які готові реалізовувати
стратегічні цілі Росії
Килимове бомбардування фейками в соціальних мережах
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Міжнародна наукова конференція ХНУ ПС ім. І.Кожедуба, 28 – 29 травня 2019
Мімікрія під патріотів з використанням української мови та
патріотичної риторики
Спекуляція на темі Донбасу та реінтеграції, «вибори» у ОрДЛО
11.11.2018
Інструменти російського впливу на вибори у США та Європі
Використання чорного піару та фальсифікацій, не властивих місцевому
соціуму
Ін’єкції ксенофобії та радикалізму
Цільове поширення меседжів для різних ЦА
Фактор біженців – посилення анти ісламських настроїв, ізоляціонізму
та самоусунення від проблем
Підтримка різних політичних сил, прихід яких до влади або
присутність у парламентах для Росії були корисними
Формування «тривожного» порядку денного суспільних настроїв
Гнучкий підхід – маніпуляції історією на Балканах; антиамериканізм у
Західній Європі; євроскепсис та консерватизм у Центральній Європі
Цілеспрямоване використання фактору страху перед змінами
Прагнення зруйнувати європейську єдність та дестабілізувати США
Шляхи протидії спробам російського впливу на електоральні процеси
Україна – ефективні внутрішні перетворення, консолідація
демократичних сил
Публічне визначення відкритих та прозорих виборів як складової
національних інтересів
Корекція національного законодавства у частині протидії гібридним
загрозам
Оперативне публічне реагування на спроби втрутитися у вибори
Поширення інформації про можливі технології втручання –
попередження суспільства
Пропаганда демократичних цінностей та їх значення для суспільства
Необхідність зменшення тиску на російськомовні групи населення і
переслідування «інакомислія», щоб не давати привидів для спекуляцій
Таким чином ми розглянули чергові методи ведення гідридної війни
Росії проти ворогів по всьому світу на прикладі виборчої кампанії в Україні,
яка довгий час не перестає бути зоною інтересів і впливу РФ.
Однозначно, що презентація не містить в собі всі прояви гібридної
війни, але автор прагне знайти підтвердження викладеним концепціям на
конкретних прикладах і буде вдячний за Ваші доповнення і зауваження

132

