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АНОТАЦІЯ 

Андрієвський Т. Г. Гібридна війна у політичному процесі: особливості 

проявів та засоби протидії. - Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 052 – політологія. – Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди, Харків, 2021 рік. 

Метою дослідження було виявити особливості проявів та сформувати методи 

протидії російській гібридній агресії в українському політичному процесі. 

В першому розділі дисертаційного дослідження здійснено дослідження та 

концептуалізацію гібридної війни у політичному процесі крізь дослідження 

еволюції філософських, наукових та політичних підходів до розуміння природи 

війни. Сформовано поняття «гібридна війна», що включає в себе суб’єктний склад 

учасників такого конфлікту, стратегічний та методологічний вимір конфлікту, мету 

гібридної війни та бажаний результат для агресора.  

Досліджено підходи до розуміння явища гібридної війни крізь призму теорії 

поколінь воєн, завдяки чому на теоретичному рівні поглиблено розуміння 

взаємозв’язку між доктриною «війни четвертого покоління» та гібридною війною 

в процесі формування еволюції війн. В тому числі, за рахунок аналізу актуального 

наукового дискурсу стосовно типологізації конфліктів сучасності та визначення 

статусу гібридної війни в політико-правовій площині поглиблено підхід до 

застосування поняття «гібридна війна» на прикладному рівні в політологічному 

дискурсі. Доведено помилковість низки західних дослідників у визначенні 

гібридної війни виключно у розрізі протистояння терористичних організацій, квазі-

держав чи держав третього світу проти розвинених демократій західного світу в 

контексті російсько-української гібридної війни. Сформовано і доведено гіпотезу, 

що на теоретичному рівні вбачається допустимим існування різних підходів до 

визначення війни, яку веде Російська Федерація проти України (нелінійна війни, 

війна нового типу, нетринітарна війна тощо), втім, на практичному рівні вбачається 
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необхідність застосування єдиного понятійного апарату для вироблення 

семантично зрозумілих стратегій протидії гібридним загрозам.  

Висунуто та доведено гіпотезу, що гібридна війна не потребує окремої 

інституалізації як окремий тип війни. Дане твердження пояснюється природним 

бажанням сторін конфлікту використовувати в ході конфлікту увесь можливий та 

наявний (за рахунок актуального рівня науково-технічного розвитку) спектр 

військових та невійськових засобів та методів з метою досягнення максимально 

бажаних політичних результатів, а також з метою мінімізації усіх можливих втрат 

(матеріальних та людських) та уникнення відповідальності. Наголошується, що 

гібридна війна не є новою формою війни, а лише характеризує еволюцію методів 

відповідно до науково-технічного розвитку людства. Відповідно, вперше 

запропоновано вважати термін «гібридна війна» терміном перехідного етапу 

трансформації (науково-технічної еволюції) війни, в умовах, коли правові норми 

ще не почали регулювати дану сферу в достатній мірі. 

Таким чином, гібридну війну визначено як збройний конфлікт між 

державами, або між державою та недержавним утворенням, в якому один суб’єкт 

здійснює по відношенню до іншого суб’єкта пряму агресію із прихованим 

застосуванням своїх збройних сил або опосередковано через інших суб’єктів, 

організацій, утворень із комплексним застосуванням політичних, економічних, 

інформаційних та інших невійськових заходів, реалізованих з опорою на військову 

силу, а також терористичні, диверсійні, підривні та кримінальні технології, що в 

комплексі застосовуються з метою позбавлення протиборчої сторони фактичного 

суверенітету як для захоплення території, так і без захоплення всієї території 

держави, але з утворенням штучних центрів впливу на внутрішню та зовнішню 

політику жертви. 

В другому розділі досліджено історичні, правові та політичні особливості 

формування парадигми російської доктрини гібридної війни з метою визначення 

основного кола особливостей та проявів такого конфлікту. Шляхом історичного 

аналізу конфліктів, запропоновано виокремлювати окремі етапи розвитку 
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російської доктрини гібридної війни відповідно до історичних та політико-

правових умов.  

Аналіз російських радянських практик ведення конфліктів з 1917 по 1945 рр.  

(від подій Української революції 1917 – 1921 рр. до закінчення Другої світової 

війни) дозволив сформувати основні патерни стратегії прихованої агресії, що 

притаманні сучасній гібридній війні РФ проти України. Відповідно, здійснено 

авторську концептуалізацію стратегії гібридної війни, яка базується на одній з 

основоположних характеристик – прихованості, що розкривається крізь низку 

практик, сформованих в російській та радянській військово-політичній традиції. 

Таким чином, прихованість агресії визначається як здійснення прямої агресії із 

прихованим застосуванням різних сил з метою уникнення відповідальності за 

розв’язання конфлікту, в тому числі шляхом формальної або фіктивної зміни 

суб’єктного складу сторін конфлікту, та позиціонування суб’єкта агресії (агресора) 

«третьою стороною», а самого конфлікту, зазвичай, як внутрішнього всередині 

об’єкта агресії (жертви). 

Виокремлено наступний етап розвитку доктрини гібридної війни, а саме 

протягом періоду Холодної війни (1947 – 1991 рр.), який характеризується 

формуванням методології майбутньої гібридної війни – спектру підривних методів, 

що отримали назву «активні заходи». Встановлено, що у зв’язку з формуванням 

сучасної системи міжнародної безпеки та міжнародно-правової відповідальності, 

що склалася після Другої світової війни, то на цьому етапі пропонується проводити 

розуміння природи гібридної війни не тільки крізь методологію (поєднання 

військових та невійськових методів) та суб’єктний склад (держави, квазі-держави, 

проксі-сили, терористичні угруповання тощо), але й крізь призму чинної 

міжнародно-правової реальності. Фактично, пропонується розуміти гібридну війну 

як війну в обхід чинних міжнародних правил і норм, тобто війну без статусу війни. 

Відповідно, це пояснюється необхідністю зменшення агресором своїх 

репутаційних втрат та авторитету як на міжнародній арені, так і у 

внутрішньополітичному дискурсі.  
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Виокремлено етап формування тактики майбутньої гібридної війни, як 

конвергенцію практик російських регулярних військ та підрозділів чеченських 

повстанців під час Чеченських війн (1994 – 1996 рр., 1999 – 2009 рр.), яка 

характеризувалася імплементацією РФ партизанських, терористичних та інших 

підривних тактик.  

Досліджено також процес трансформації політичного, соціального та 

ідеологічного поля в РФ, яке мало своїм наслідком уможливлення ведення 

гібридної війни. Поглиблено концепцію В. Немета щодо «гібридності» суспільства, 

як невід’ємного атрибута держави-оператора гібридної війни. Так, аналіз 

ідеологічної трансформації сучасної Російської Федерації (концепція т. зв. 

«русского мира», яке є гібридом імперської та радянської рефлексій в процесі 

формування національної ідеї) дозволяє стверджувати, що сучасне російське 

суспільство відповідає критеріям В. Немета щодо гібридності гібридного агресора. 

В третьому розділі дисертаційного дослідження сформовано структуру 

російсько-української гібридної війни та визначено напрямки та засоби протидії 

російській агресії в умовах російсько-української гібридної війни. 

Запропоновано авторську структурну модель російсько-української 

гібридної війни, яка базується на аналізі методології, яку застосовує агресор. 

Стверджується, що сучасний рівень інформаційно-комунікативних засобів 

дозволяє перенести реалізацію «активних заходів» у віртуальну площину, чим 

пояснюється масштабність проведення державою-агресором інформаційних 

операцій. Встановлено взаємозв’язок між електоральними процесами і реалізацією 

агресором інформаційних операцій, які, будучи підривними «активними 

заходами», мають своєю ціллю вплинути на громадську думку в цільових 

державах, і внаслідок чого має змінюватися зовнішня та внутрішня політика 

атакованої держави. Так, визначено мету (позбавити суверенітету протиборчу 

сторону) і бажаний результат гібридної війни (як захоплення території протиборчої 

сторони, так і створення центрів впливу на внутрішню та зовнішню політику 

жертви без захоплення всієї її території).  
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Розширено та уточнено підхід до періодизації російсько-української 

гібридної війни. Запропоновано, базуючись на компаративному аналізі західного 

та вітчизняного підходів, а також на емпіричному аналізі подій війни, змінити 

розуміння основних етапів гібридної війни, залишаючи першу підготовчу фазу, 

другу фазу – фазу гібридної агресії, та видозмінюючи третій етап. Пропонується 

ввести в дискурс поняття фази «гібридного миру» як третього етапу стабілізації та 

примусу агресором цільової держави до миру на його умовах. 

В рамках протидії деструктивним проявам гібридної війни запропоновано 

два основні напрями реалізації державних політик з протидії російській гібридній 

агресії: 1) зовнішньополітичний, який полягає у деконструкції позитивного образу 

агресора з метою унеможливлення скасування санкційного режиму проти держави-

агресора та зменшення впливу його «активних заходів», та 2) 

внутрішньоукраїнський, який полягає у зміцненні соціогуманітарного простору, в 

тому числі в мовній, інформаційній, релігійній політиках та політиці пам’яті, з 

метою зменшення впливу ціннісних, ідеологічних та символічних наративів 

держави-агресора. 

Запропоновано сформувати доктрину гуманітарної безпеки та дано авторське 

поняття політики культурної безпеки як складової вищевказаної доктрини, що в 

своїй сукупності повинні ізолювати український соціогуманітарний простір від 

впливу держави-агресора. Акцентовано важливість соціогуманітарної політики у 

протидії деструктивним наративам держави-агресора, особливо в культурно-

мистецьких практиках. 

Ключові слова: конфлікт, гібридна війна, інформаційні операції, 

гуманітарна політика, культурна політика. 
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ABSTRACT 

Andriyevskyy T. G. Hybrid war in the political process: peculiarities of 

manifestation and counteractive measures. - Qualifying scientific work on the rights 

of the manuscript. 

Thesis for the acquisition of a scientific degree of Ph.D. in Political Sciences by 

the specialty 052 “Political Science”. – H. S. Skovoroda National Pedagogical 

University, Kharkiv, 2021. 

The aim of the study was to identify the features of ostents and to form methods of 

counteracting Russian hybrid aggression in the Ukrainian political process. 

The first section of the dissertation examines and conceptualizes hybrid warfare in 

the political process through the study of the evolution of philosophical, scientific and 

political approaches to understanding the nature of war. The concept of “hybrid war” is 

formed, which includes the composition of the subjects (participants) in such a conflict, 

the strategic and methodological dimension of the conflict, the purpose of the hybrid war 

and the desired outcome for the aggressor. Approaches have been studied to 

understanding the phenomenon of hybrid warfare through the prism of the theory of war 

generations, thus deepening the understanding of the relationship between the doctrine of 

the “fourth generation war” and hybrid warfare in the process of evolution of wars. The 

approach to the application of the concept of “hybrid war” at the applied level in political 

science discourse is deepened, in particular, by analyzing the current scientific discourse 

on the typology of modern conflicts and determining the status of hybrid warfare in the 

political and legal sphere. The erroneousness of a number of Western researchers has 

been proved in defining a hybrid war exclusively in the context of the opposition of 

terrorist organizations, quasi-states or third world states against the developed 

democracies of the Western world in the context of the Russian-Ukrainian hybrid war. 

The hypothesis is formed that at the theoretical level it is permissible to have different 

approaches to defining the war waged by the Russian Federation against Ukraine 

(nonlinear war, new type of war, non-Trinitarian war, etc.), however, at the practical level 

there is a need to use a single conceptual apparatus to develop semantically 

understandable strategies to counter hybrid threats. 
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It is hypothesized that hybrid warfare does not require separate institutionalization 

as a separate type of war. This statement is explained by the natural desire of the parties 

to the conflict to use all possible and available (due to the current level of scientific and 

technological development) range of military and non-military means and methods to 

achieve the most desirable political results and minimize all losses (material and human 

ones) and to avoid liability during the conflict. It is emphasized that hybrid warfare is not 

a new form of war, but only characterizes the evolution of methods in accordance with 

the scientific and technological development of mankind. Accordingly, it was firstly 

proposed to consider the term “hybrid war” as a term of the transitional stage of 

transformation (scientific and technological evolution) of war, in conditions when legal 

norms have not yet begun to regulate this area to a sufficient extent. 

Thus, a hybrid war is defined as an armed conflict between states, or between a 

state and a non-state entity, in which one entity commits direct aggression against another 

entity with the covert use of its armed forces or indirectly through other entities, 

organizations, formations with integrated application of political, economic, 

informational and other non-military measures implemented on the basis of military 

force, as well as terrorist, subversive and criminal technologies used in combination to 

deprive the opposing side of de facto sovereignty and without seizing the entire territory 

of the state, but with the formation of artificial centers of influence on the domestic and 

foreign policies of the victim. 

The second section examines the historical, legal and political features of the 

formation of the paradigm of the Russian doctrine of hybrid warfare in order to determine 

the main range of features and manifestations of such a conflict. Through historical 

analysis of conflicts, it is proposed to identify certain stages of development of the 

Russian doctrine of hybrid warfare in accordance with historical and political and legal 

conditions. 

Analysis of Russian Soviet practices of conflict from 1917 to 1945 (from the events 

of the Ukrainian Revolution of 1917 - 1921 to the end of World War II) allowed to form 

the main patterns of strategy of covert aggression inherent in the modern hybrid war of 

the Russian Federation against 
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Ukraine. Accordingly, the author's conceptualization of the hybrid war strategy is 

based on one of the fundamental characteristics - secrecy, which is revealed through a 

number of practices formed in the Russian and Soviet military-political traditions. 

Thus, the concealment of aggression is defined as the implementation of direct 

aggression with the covert use of various forces to avoid responsibility for the conflict, 

including by formally or fictitiously changing the subjective composition of the parties to 

the conflict, and positioning the subject of aggression (aggressor) as a “third party’, and 

the conflict itself, usually as an internal one inside the object of aggression (victim). 

The next stage is determined in the development of the doctrine of hybrid war, 

namely during the Cold War (1947 - 1991), which is characterized by the formation of 

the methodology of the future hybrid war – a range of subversive methods, called “active 

measures”. It is established that in connection with the formation of a modern system of 

international security and international legal responsibility, which was developed after 

the Second World War, at this stage it is proposed to understand the nature of hybrid 

warfare not only through methodology (combination of military and non-military 

methods) and composition of subjects (states, quasi-states, proxy forces, terrorist groups, 

etc.), but also through the prism of the current international legal reality. In fact, it is 

proposed to understand hybrid warfare as a war bypassing existing international rules and 

norms, i.e. war without the status of war. Accordingly, this is explained by the need for 

the aggressor to reduce its reputational losses and authority both in the international arena 

and in domestic political discourse. The stage of formation of tactics of the future hybrid 

war as convergence of practices of Russian regular troops and units of Chechen insurgents 

during the Chechen wars (1994-1996, 1999-2009), which was characterized by the 

implementation of Russian guerrilla, terrorist and other subversive tactics, is singled out. 

The process of transformation of the political, social and ideological field in the 

Russian Federation was also studied, which had the consequence of enabling a hybrid 

war. William Nemet's concept of “hybridity” of society as an integral attribute of the 

state-operator of hybrid warfare is deepened. Thus, the analysis of the ideological 

transformation of the modern Russian Federation (the concept of the so-called “Russian 

world”, which is a hybrid of imperial and Soviet reflections in the process of forming a 
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national idea) suggests that modern Russian society meets Nemet's criteria for hybrid 

aggressor. 

In the third section of the dissertation the structure of the Russian-Ukrainian hybrid 

war is formed and the directions and means of counteracting the Russian aggression in 

the conditions of the Russian-Ukrainian hybrid war are determined. 

The author's structural model of the Russian-Ukrainian hybrid war is proposed, 

which is based on the analysis of the methodology used by the aggressor. It is argued that 

the current level of information and communication tools allows to transfer the 

implementation of “active measures” in the virtual plane, which explains the scale of the 

aggressor state's information operations. The relationship between electoral processes and 

the aggressor's implementation of information operations, which (being subversive 

“active measures”) are intended to influence public opinion in the target countries, and as 

a result should change the foreign and domestic policies of the state attacked. Thus, the 

goal (to deprive the opposing side of sovereignty) and the desired result of a hybrid war 

(both the seizure of the opposing side's territory and the creation of centers of influence 

on the victim's domestic and foreign policy without seizing its entire territory) were 

determined. 

The approach to the periodization of the Russian-Ukrainian hybrid war has been 

expanded and clarified. It is proposed (based on a comparative analysis of Western and 

domestic approaches, as well as empirical analysis of war events) to change the 

understanding of the main stages of hybrid war, leaving the first preparatory phase, the 

second phase - the phase of hybrid aggression, - and modifying the third stage. It is 

proposed to introduce the concept of the phase of “hybrid peace” into the discourse as the 

third stage of stabilization and coercion of the target state to peace on the terms of 

aggressor. 

Within the practices of counteracting the destructive manifestations of hybrid war, 

two main directions of state policies to counteract Russian hybrid aggression are 

proposed: 1) foreign policy, which consists in deconstructing the positive image of the 

aggressor in order to prevent the lifting of sanctions against the aggressor state; and 2) 

intra-Ukrainian policy, which consists in strengthening the socio-humanitarian space, 
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including language, information, religious and memory policies, in order to reduce the 

influence of value, ideological and symbolic narratives of the aggressor state. 

It is proposed to form the doctrine of humanitarian security, and the author's 

concept of cultural security policy is given as a component of the above doctrine, which 

together should isolate the Ukrainian socio-humanitarian space from the influence of the 

aggressor state. The importance of socio-humanitarian policy is emphasized in 

counteracting the destructive narratives of the aggressor state, especially in cultural and 

artistic practices. 

Key words: conflict, hybrid war, informational operations, humanitarian policy, 

cultural policy. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

АРК Автономна Республіка Крим  

АТО Антитерористична операція 

ГРУ Головне розвідувальне управління 

ДКРР Донецько-Криворізька Радянська Республіка 

ЄС Європейський Союз 

ЗМІ Засоби масової інформації 

ЗС Збройні сили 

ІДІЛ Терористична організація «Ісламська держава Іраку та 

Леванту» 

ІРА  Ірландська республіканська армія 

КДБ Комітет держаної безпеки СРСР 

КМП Корпус морської піхоти США 

НАТО Організація північноатлантичного договору 

НДР Німецька Демократична Республіка 

НІСД Національний інститут стратегічних досліджень 

НКВС Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР 

ОБСЄ Організація з безпеки і співробітництва в Європі 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

ООС Операція Об’єднаних сил 

ОРДЛО Окремі райони Донецької та Луганської областей 

Підривні соціальні 

технології   

Авторське поняття І. Рущенко, яке він вводить у 

дискурс гібридної війни. Це своєрідні технологічні, 

політичні та методологічні сценарії дій агресора с 

підриву соціальних інститутів, що, по-суті, базуються 

на використанні «активних заходів». Серед них 

дослідник виокремлює: технологію поділу України на 

«народні республіки», технології створення 
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кримінального натовпу, технології заколоту і 

захоплення влади у містах, технологію «референдуму» 

та технологію «живого щита» [136, с. 189-243]. 

ПЦУ Православна церква України 

РКП(б) Російська комуністична партія (більшовиків) 

РПЦ Російська православна церква 

РСРТ Радянська Соціалістична Республіка Тавриди 

РСФРР Російська Соціалістична Федеративна Радянська 

Республіка (до 21 січна 1937 р – після РРФСР). 

СРСР Союз Радянських Соціалістичних Республік 

США Сполучені Штати Америки 

УНР Українська Народна Республіка 

УПЦ  Українська православна церква 

УСДРП Українська соціал-демократична робітнича партія 

УЦР Українська Центральна Рада 

ФДР Фінляндська Демократична Республіка 

ФСБ Федеральна служба безпеки Російської Федерації 

ЦК Центральний комітет 

ЦРУ Центральне розвідувальне управління США 

«ДНР» Так звана самопроголошена і підконтрольна РФ 

«Донецька народна республіка» 

«ЛНР» Так звана самопроголошена і підконтрольна РФ 

«Луганська народна республіка» 

«Фабрика тролів»  Назва, яка застосовується до усіх організацій, що 

поширюють у вигляді коментарів під різними дописами 

від імені фейкових акаунтів в соціальних мережах 

конкретні наративи, потрібні замовнику інформаційних 

кампаній. «Агентство інтернет досліджень» в 

публічному дискурсі також іменується «Ольґінська 
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фабрика троллів» - за назвою району Ольґіно в Санкт-

Петербурзі, де розташована штаб-квартира організації. 

BBC  Британська Телерадіомовна Корпорація 

Brexit Вихід Великої Британії з ЄС 

RT Російська державна мережна багатомовна телевізійна 

компанія 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження проблематики гібридної війни в політичному 

процесі обумовлена насамперед триваючим з 2014 року збройним конфліктом між 

Україною та Російською Федерацією. Окрім значних викликів, пов’язаних із 

економічними, територіальними та людськими втратами, які понесла Україна в 

ході російської агресії, складність розв’язання цього конфлікту полягає у 

застосуванні агресором нетипових практик, пов’язаних із глибинною підривною 

діяльністю всередині України, а також у позиціонуванні агресора третьою 

стороною у конфлікті, тобто таким суб’єктом, що не бере участь у конфлікті. 

Відповідно, у рамках як вітчизняного, так і зарубіжного наукових суспільно-

політичних дискурсів існує потужний запит на формування нових практик протидії 

викликам, пов’язаним із веденням прихованої гібридної агресії на теоретичному та 

практичному рівнях.  

Актуальність дослідження феномену гібридної війни детермінована також 

необхідністю виявлення вузькоспеціалізованих напрямів протидії гібридній війні. 

Це передбачає здійснення концептуалізації поняття гібридної війни, виявлення її 

статусу в контексті сучасного політологічного дискурсу, визначення базових ознак 

та критеріїв гібридної війни задля класифікації цього явища в загальній системі 

типологізації війн. 

Інформаційні війни стали домінантою сучасних гібридних воєн, шо також 

обумовлює актуальність дисертаційного дослідження. Інформаційні війни в умовах 

гібридної війни ведуться насамперед за переформатування або руйнування 

ідентичностей, а не за території. Позбавлення жертви гібридної агресії суверенітету 

без повного фізичного захоплення території стає можливим тоді, коли агресор 

вчиняє багатошарові дії для поляризації суспільства, для його підриву зсередини 

шляхом внесення розколів між різними спільнотами, зокрема за умов, коли агресор 

здатний здійснювати ефективний вплив на масову свідомість населення. Широка 

пропаганда, маніпуляції в інформаційному просторі та поширення дезінформації, 
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конвергенція культури, або ж поглинання однією культурою іншої та нав’язування 

своїх цінностей – це все гібридні загрози, яким притаманний підривний характер. 

Таким чином, актуальність дослідження обумовлюється необхідністю 

виявлення сутності гібридної війни у контексті сучасного політичного процесу, 

визначення особливостей її проявів та засобів протидії гібридній війні, що й 

визначило вибір теми та напрямок дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження узгоджується з комплексними науковими темами кафедри політології, 

соціології та культурології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди «Соціалізація особистості в сучасних 

соціокультурних контекстах» (0112U002003 від 16.01.2012 р.) на 2012-2019 рр. та 

«Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних і соціально-політичних 

контекстах» (0119U101695 від 02.05.2019 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення сутності 

гібридної війни у контексті сучасного політичного процесу, визначення 

особливостей проявів та засобів протидії гібридній війні, зокрема,  в політичному 

процесі України. 

Відповідно до поставленої мети було сформульовано такі завдання: 

•  здійснити концептуалізацію поняття «гібридна війна»; 

•  виявити специфіку проблематики війни четвертого покоління у 

вимірах дискурсу конфліктів нового покоління; 

•  з’ясувати особливості ідейно-теоретичної траєкторії формування 

концепції гібридної війни у методологічному контексті; 

•  визначити базові принципи формування російської доктрини гібридної 

війни; 

•  виявити політико-правові умови виникнення та детермінанти 

формування російської доктрини гібридної війни в історичному ракурсі; 

•  здійснити розгляд російсько-української гібридної війни, 

запропонувавши її структурну модель; 
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•  з’ясувати мету російсько-української гібридної війни в 

інформаційному та електоральному контекстах та виявити ключові етапи 

російсько-української гібридної війни; 

•  окреслити напрями та засоби протидії агресії в умовах російсько-

української гібридної війни на зовнішньополітичному та внутрішньоукраїнському 

рівнях. 

Об’єкт дослідження – гібридна війна як суспільно-політичний феномен. 

Предметом дослідження виступає гібридна війна у сучасному політичному 

процесі, особливості проявів та засоби протидії. 

Методи дослідження. В основі дисертаційного дослідження лежить низка 

загальнонаукових та спеціальних методів. Задля концептуалізації явища гібридної 

війни застосовано системний підхід. Системний підхід у сукупності з 

компаративним аналізом під час аналізу головних теоретичних підходів до 

визначення гібридної війни дозволив окреслити сукупність акторів, завдання, які 

вони перед собою ставлять, інтереси, які вони реалізовують в умовах гібридної 

війни. Також в межах системного підходу стало можливим сформувати саму 

систему російсько-української гібридної війни, що доповнилося методом 

моделювання, дозволяючи оформити структурну систему в модель, що поєднала в 

собі суб’єктний склад, методи впливу та шляхи реалізації. 

Опрацювання емпіричного матеріалу здійснювалося з використанням 

багатьох методів як з арсеналу політології, так і з інших наук. Власне, аналіз 

формування російської доктрини ведення гібридної війни було здійснено з 

використанням історичного методу, який дозволив виявити характерні патерни 

гібридної війни під час Української революції 1917-1921 рр., Другої світової війни 

1939-1945 рр., Холодної війни, Чеченських війн тощо.   

Значний внесок у міждисциплінарний характер дослідження був здійснений 

за допомогою використання арсеналу методів інших наук. Зокрема, дослідження 

сутності гібридної війни як принципу мінімізації агресором втрат, в тому числі 

бажання уникнути відповідальності за розв’язання агресивної війни здійснювалося 
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з використанням методу техніко-юридичного аналізу та методу тлумачення 

правових норм.  

Використання індуктивного та дедуктивного методів дозволили визначити 

низку основних методів, які застосовує агресор під час гібридної війни, на основі 

яких було окреслене коло найбільш вразливих сфер життєдіяльності українського 

суспільства в умовах реалізації Російською Федерацією підривних активних 

заходів. Прогностичний метод дозволив запропонувати власну систему основних 

підходів з протидії російській гібридній агресії, головним завданням яких є не 

тільки завершення триваючого конфлікту, але й закладення основ для недопущення 

повторення російсько-українського конфлікту в тому самому форматі в 

майбутньому. 

Наукова новизна одержаних результатів. У процесі дослідження були 

здобуті результати, новизна яких конкретизується у таких положеннях: 

Уперше: 

• здійснено авторську концептуалізацію поняття «гібридна війна», яке 

комплексно охоплює суб’єктний склад учасників, основну стратегію гібридної 

війни, комплекс методів, мету гібридної війни та бажаний результат для агресора і 

формулюється як збройний конфлікт між державами, або між державою та 

недержавним утворенням, в якому один суб’єкт здійснює по відношенню до іншого 

суб’єкта пряму агресію із прихованим застосуванням своїх збройних сил або 

опосередковано через інших суб’єктів, організацій, утворень із комплексним 

застосуванням політичних, економічних, інформаційних та інших невійськових 

заходів, реалізованих з опорою на військову силу, а також терористичні, 

диверсійні, підривні та кримінальні технології, що в комплексі застосовуються з 

метою позбавлення протиборчої сторони фактичного суверенітету як для 

захоплення території, так і без захоплення всієї території держави, але з 

утворенням штучних центрів впливу на внутрішню та зовнішню політику 

жертви; 

• виокремлено окремі етапи у становленні російської доктрини гібридної 

війни відповідно до історичних та політико-правових умов: 1) формування 
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основних патернів стратегії прихованої агресії – до періоду Холодної війни. На 

цьому етапі здійснено авторську концептуалізацію стратегії гібридної війни, яка 

базується на одній з основоположних характеристик – прихованості. 

Запропоновано авторське поняття прихованості агресії, яке розкривається крізь 

низку практик, сформованих в російській та радянській військово-політичній 

традиції та визначається як здійснення прямої агресії із прихованим застосуванням 

різних сил з метою уникнення відповідальності за розв’язання конфлікту, в тому 

числі шляхом формальної або фіктивної зміни суб’єктного складу сторін 

конфлікту, та позиціонування суб’єкта агресії (агресора) «третьою стороною», 

а самого конфлікту, зазвичай, як внутрішнього всередині об’єкта агресії 

(жертви); 2) під час Холодної війни – формування спектру підривних методів – 

«активних заходів»; 3) формування тактики майбутньої гібридної війни – 

Чеченські війни;  

• запропоновано авторську структурну модель російсько-української 

гібридної війни: а) в основі моделі – відносини між сторонами конфлікту (між 

агресором та жертвою); б) модель відображає основні стратегічні напрями 

реалізації агресором загроз (створення маріонеткових утворень, що 

позиціонуються агресором як сторона внутрішнього конфлікту; реалізація 

агресором активних заходів для дестабілізації політичної системи жертви; 

створення напруги шляхом загрози повномасштабного вторгнення; 

позиціонування агресора – посередником-миротворцем тощо); 

• визначено два основні напрями реалізації державних політик з протидії 

російській гібридній агресії: зовнішньополітичний, який полягає у деконструкції 

позитивного образу агресора з метою унеможливлення скасування санкційного 

режиму проти держави-агресора та зменшення впливу його «активних заходів»; 

внутрішньоукраїнський, який полягає у зміцненні соціогуманітарного простору, в 

тому числі в мовній, інформаційній, релігійній політиках та політиці пам’яті, з 

метою зменшення впливу ціннісних, ідеологічних та символічних наративів 

держави-агресора. Відповідно, запропоновано сформувати доктрину гуманітарної 

безпеки та дано авторське визначення поняття політики культурної безпеки 
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(стратегічний комплекс владно-розпорядчих дій, спрямованих на захист 

національних інтересів України в культурно-мистецькому просторі від зовнішніх 

деструктивних гібридних загроз Російської Федерації) як складової вищевказаної 

доктрини, які в своїй сукупності покликані ізолювати український 

соціогуманітарний простір від впливу держави-агресора. 

Дістали подальшого розвитку: 

• твердження стосовно розуміння сутності гібридної війни, в експлікації 

якої не варто обмежуватися лише аналізом методології (поєднання військових та 

невійськових методів) та суб’єктного складу (держави, квазі-держави, проксі-сили, 

терористичні угруповання тощо), але й здійснювати розгляд крізь призму чинної 

міжнародно-правової реальності, наголошуючи на тому, що система міжнародної 

безпеки та міжнародно-правової відповідальності, що склалася після Другої 

світової війни, прямо впливає на бажання агресора уникнути відповідальності та 

втрат; 

• аргументи щодо розуміння природи вибору агресором сценаріїв 

гібридної війни, який обумовлюється необхідністю зменшення репутаційних втрат 

та авторитету як на міжнародній арені, так і у внутрішньополітичному просторі;  

• обґрунтування стосовно підходу до періодизації російсько-української 

гібридної війни. Запропоновано змінити розуміння основних етапів гібридної 

війни, залишаючи першу підготовчу фазу, другу фазу (фазу гібридної агресії) та 

видозмінюючи третій етап. Пропонується ввести в дискурс поняття фази 

«гібридного миру» як третього етапу стабілізації та примусу агресором цільової 

держави до миру на його умовах. 

Поглиблено: 

• твердження щодо застосування поняття «гібридна війна» на 

прикладному рівні в політологічному дискурсі. Так, на теоретичному рівні 

вбачається допустимим існування різних підходів до визначення війни, яку веде 

Російська Федерація проти України (нелінійна війни, війна нового типу, 

нетринітарна війна тощо), втім, на практичному рівні вбачається необхідність 
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застосування єдиного понятійного апарату для вироблення семантично зрозумілих 

стратегій протидії гібридним загрозам; 

• аргументи стосовно концепції В. Немета щодо «гібридності» 

суспільства, яке веде гібридну війну. Так, аналіз ідеологічної трансформації 

сучасної Російської Федерації дозволяє стверджувати, що сучасне російське 

суспільство відповідає критеріям В. Немета, які він раніше застосовував лише до 

Чечні, а саме: 1) слабкість центрального уряду, наявність необмеженого права на 

насильство місцевих «князів»; 2) суспільство, що економічно спирається на 

експлуатацію та дискримінацію населення, а держава чи місцеві «феодали» 

фінансуються за рахунок злочинної діяльності, корупції тощо; 3) стійке і здатне 

перемогти сучасну високотехнологічну силу суспільство (за рахунок обробки 

населення пропагандою та ідеологією ворожнечі); 

• розуміння щодо застосування державою-агресором «активних 

заходів», в контексті чого обґрунтовується, що сучасний рівень інформаційно-

комунікативних засобів дозволяє перенести реалізацію «активних заходів» у 

віртуальну площину, чим пояснюється масштабність проведення державою-

агресором інформаційних операцій, що в свою чергу вказує на взаємозв’язок між 

електоральними процесами і реалізацією агресором інформаційних операцій, які, 

будучи підривними «активними заходами», мають своєю ціллю вплинути на 

громадську думку в цільових державах і, внаслідок чого, має змінюватися зовнішня 

та внутрішня політика атакованої держави. 

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведеного 

дослідження здійснено узагальнення та висновки, евристичність яких зумовлює 

використання здобутків дисертації в подальших дослідженнях явища гібридної 

війни та політик протидії гібридній агресії. В цілому, результати дисертаційного 

дослідження формують теоретичний та емпіричний базис для формування 

державної доктрини гуманітарної безпеки та політики культурної безпеки. 

Напрацювання дисертаційного дослідження можуть бути використані на 

рівні урядових інституцій, які здійснюють діяльність із захисту національних 

інтересів України. Положення стосовно формування незалежного та стійкого 
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соціогуманітарного простору в умовах гібридної війни може бути застосованим як 

на законодавчому рівні (для формування нової нормативної бази), так і на 

виконавчому рівні. Зокрема, результати дослідження можуть мати позитивний 

ефект в діяльності Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства 

культури і інформаційної політики, відповідних структурних підрозділів у сфері 

культури обласних та районних державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. 

Також напрацювання дисертаційного дослідження можуть бути взяті в 

роботу Українським культурним фондом, Українським інститутом національної 

пам’яті, Інститутом книги, Державним агентством з питань кіно, Національною 

радою з питань телебачення та радіомовлення тощо, політика яких, в свою чергу, 

впливатиме на статутну діяльність недержавних інституцій (громадських 

організацій, благодійних організацій, громадських спілок, інших юридичних осіб) 

у виробленні кінцевого культурно-мистецького продукту, спрямованого на 

розірвання спільного культурного, ціннісного, ідеологічного та символічного 

простору з державою-агресором. Результати дослідження так само можуть бути 

використані засобами масової інформації.  

Заданий контекст дослідження може послужити основою для створення на 

базі закладів вищої освіти відповідних аналітичних центрів, діяльність яких буде 

спрямована на вироблення теоретичних та практичних підходів до ізоляції 

соціогуманітарного простору від російського впливу, формування 

україноцентричних наративів і практик введення їх у масову свідомість, 

поглиблення інтеграції українського соціогуманітраного (і особливо культурного) 

простору в загальноєвропейський простір.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею, в якій презентовано політологічну експлікацію проблематики 

гібридної війни, визначено особливості її проявів та здійснено аналіз засобів 

протидії гібридній війні, зокрема, в політичному процесі України. 
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За темою дослідження автором одноосібно підготовлено тридцять наукових 

публікації. Усі теоретико-методологічні, науково-аналітичні висновки та 

рекомендації автором зроблено самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження були апробовані на таких наукових заходах: VII Всеукраїнська 

студентська наукова конференція «Філософія і право» (Харків, 2012 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція іноземними мовами для студентів та 

молодих науковців «Глобалізація: право і суспільство» (Харків, 2013 р.); IV 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної 

науки і практики» (Харків, 2013 р.); Круглий стіл «Досвід і перспективи 

українсько-польських взаємин: прагматика партнерства чи війна міфів?» (Харків, 

2016 р.); III Міжнародна наукова конференція з циклу Польща – Росія «Сприйняття 

сучасних викликів, криз і міжнародних конфліктів» (Польща, Седльце, 2016 р.); 

VIII–X Міжнародні науково-практичні конференції «Соціалізація особистості у 

сучасних соціокультурних контекстах» (Харків, 2017 р., 2018 р., 2019 р.); Круглий 

стіл представників наукових, творчих, громадських організацій, ЗМІ м. Харкова та 

області з питання розгляду законопроекту «Про державну мову» (реєстр. № 5670) 

(Харків, 2017 р.); Всеукраїнська науково-теоретична конференція (XXХ Харківські 

політологічні читання) «Політичні та правові дисонанси в сучасних українських 

реаліях» (Харків, 2017 р.); ХІ Конгрес Української Асоціації Європейських Студій 

«Дотримання європейських спільних цінностей як запорука вирішення та 

трансформації конфліктів в Україні» (Харків, 2017 р.); Наукова конференція «Віра 

і розум: зустріч на порозі постсекулярного суспільства. До двадцятиріччя 

енцикліки Івана Павла ІІ Fides et Ratio» (Харків, 2017 р.); Форум «МироТворчість: 

що можу зробити Я?» (Харків, 2018 р.); Форум «Безпека Сходу України в умовах 

гібридної війни: виклики 2019 року» (Харків, 2018 р.); Другий Харківський 

міжнародний Безпековий форум «Боротьба за людей в умовах гібридної війни» 

(Харків, 2019 р.); Міжнародний форум соціальної дії «Захист прав дітей під час 

окупації та збройних конфліктів» (Вінниця, 2019 р.); Круглий стіл «Механізми 

залучення мешканців територіальної громади до участі в розвитку території у 
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східному регіоні України» (Харків, 2019); ІІІ Харківський Міжнародний 

Безпековий Форум (Харків, 2020 р.) та ін. 

Для апробації ключових дисертаційних досліджень автором було заведено 

персональний блог на всеукраїнському інформаційно-аналітичному порталі 

«Петро і Мазепа» (ТОВ «Петро і Мазепа медіа»), де з 2017 по 2019 рр. було 

опубліковано більше 20 матеріалів, що містили результати дисертаційного 

дослідження. Винесення їх у публічну площину у науково-публіцистичній формі 

допомогли сформувати розуміння напрямків інтеріоризації базових ідей дискурсу 

гібридної війни в масову свідомість. 

Також автор здійснив апробацію основних положень дисертаційного 

дослідження у професійній діяльності у соціокультурній сфері. Так, протягом 2018-

2019 років автором було реалізовано три масштабні проєкти за фінансової 

підтримки Українського культурного фонду, в ході розробки автор перевіряв 

спроможність певних практичних висновків.  

Крім того, основні ідеї дисертації пройшли апробацію на науково-

методологічних семінарах кафедри політології, соціології та культурології 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

опубліковані автором у тридцяти працях, у тому числі: шість статей опубліковано 

у періодичних фахових наукових виданнях, з них, чотири публікації здійснено в 

наукових фахових виданнях України та дві – у зарубіжному фаховому виданні 

Польщі. 

Структура та обсяг дисертаційного дослідження. Дисертація складається 

зі вступу, трьох розділів, семи підрозділів та висновків. Загальний обсяг дисертації 

становить 259 сторінок, з них 27 сторінок становить список використаних джерел 

(221 найменування) та 5 сторінок становлять додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 

 

1.1. Концептуалізація поняття «гібридна війна» 

 

Поняття війни відрізняється широким спектром концептуальних 

інтерпретацій. У залежності від певного наукового дискурсу, що аналізує феномен 

війни, змінюється змістовне наповнення терміну «війна». Такі зміни в експлікації 

проблематики війни в контексті різних наукових дискурсів (політологічного, 

історичного, військового, правового, демографічного тощо) переважно носять не 

фундаментальний характер. Змінам піддається статус окремих концептуальних 

характеристик поняття «війна», коли в межах одного дискурсу концептуальні 

характеристики, які були пріоритетними для іншого дискурсу, втрачають статус 

домінантності.   

Незмінним і «канонічним» для сучасного суспільно-гуманітарного дискурсу 

є визначення війни  К. фон Клаузевіца, яке, з одного боку, задовольняє своєю 

лаконічністю форми, а – з іншого – своїм міждисциплінарним прикладним 

характером є застосовним і в політологічному, і у військовому, і в історичному 

дискурсах. Це вже класичне визначення війни: «війна є продовженням політики 

іншими засобами» [80, с. 25]. 

Саме це твердження є найбільш містким за своєю сутністю, адже засоби 

війни можуть і будуть постійно змінюватись, буде змінюватись форма, 

інтенсивність війни. Змінюється її руйнівний потенціал. Наприклад, двісті років 

тому людство навіть не замислювалося, що війна може вестися у повітряному 

просторі, а сьогодні ми бачимо, як держави формують космічні війська, а один 

сучасний бойовий танк має гіпотетичну здатність розбити усе військо Олександра 

Македонського. Це все засоби війни. Але політична складова є незмінною. Як 

умисел формує вчинки людини, так і політика формує сутність війни.  
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К. фон Клаузевіц пояснює це таким чином: війна –  не тільки політичний акт, 

а й справжнє знаряддя політики, продовження політичних відносин, проведення їх 

іншими засобами. Те специфічне, що притаманне війні, відноситься лише до 

природи засобів, що застосовуються нею [80, с. 25].  

Без політичної складової війна – це лише акт насилля. Політична ж складова 

– політична воля, політичні інтереси, політичні цілі – формують ціль війни – 

примусити супротивника підкоритися волі переможця. 

Відповідно, беручи визначення К. фон Клаузевіца за основу, суспільні науки 

наповнюють це визначення іншими характеристиками. Так, Енциклопедія сучасної 

України Інституту енциклопедичних досліджень НАН України дає таке визначення 

поняттю «війна»: «соціально-політичне явище, що являє собою одну з форм 

розв’язування засобами збройного насильства суспільно-політичних, економічних, 

ідеологічних, національних, територіальних, релігійних та інших суперечностей 

між державами, народами, націями, класами, соціальними групами. Війна є 

продовженням політики насильницькими засобами і пов’язана зі зміною відносин 

між суб’єктами політики» [111]. 

Таким чином, у суспільно-політичному дискурсі зазвичай застосовують 

означене розуміння терміну «війна» щодо конфліктів лише в тому випадку, якщо 

вони ініційовані та проводяться відповідно до суспільно визнаних форм. Тобто, 

концепт війни аналізується в інституціональному контексті, коли війну 

розглядають як інститут, що є визнаний звичаєм чи законом. У військовій науці 

зазвичай обмежують розуміння цього терміну бойовими діями [177]. 

У дискурсі міжнародного права, натомість, поряд з поняттям війни активно 

застосовується поняття «збройний конфлікт», якому надається перевага [64; 141]. 

Проте, основна сутність війни залишається незмінною – досягнення політичної 

мети шляхом застосування збройного та будь-якого іншого насилля.  

Складається враження, що екзистенційний парадокс існування людства 

полягає в тому, що воно існує за рахунок самознищення. За різними підрахунками, 

здійсненими у різний час, кількість війн та жертв, пов’язаних із війною, утворює у 

своїй сукупності жахливі цифри. Так, Українська мала енциклопедія, видана за 
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редакцією професора Є. Д. Онацького у 1958 р. (Буенос-Айрес) містить посилання 

на такий підрахунок: з 1496 року до н.е. по 1861 рік н.е., що загалом складає більше 

3100 років, тільки 227 років були роками миру. Тобто на 1 рік абсолютного миру 

накладається 14 років війни [150, с. 166]. Більш точні, та, відповідно, більш пізні 

розрахунки дають інші цифри. Звісно, встановити конкретну цифру неможливо, але 

маємо певні дані. Від найдавніших часів (за можливістю встановити конкретні 

події за допомогою більш-менш достовірних джерел) і до сьогодення (період 

приблизно у п’ять з половиною тисяч років) відбулося більше 14 500 війн та 

збройних конфліктів, у яких жертвами стали понад 3,6 млрд. людей [113, с. 96]. 

Відповідно, за увесь час існування людства, протяжність «вічного миру» складає в 

середньому лише 9 років [93, с. 11].  

Відповідно, враховуючи нерозривну дихотомічну єдність існування людства 

та існування війни, враховуючи складність її форм та видів, які змінюються зі 

зміною самої людини, цивілізації, наукового та технічного прогресу та держави, 

саме концептуальне наповнення поняття війни може не охоплювати усю складність 

цього явища. 

Дослідження конфлікту як невід'ємної складової функціонування соціуму 

здійснювалися ще зі стародавніх часів. Певні характеристики конфлікту можуть 

спостерігатися у висловах Конфуція [84], який вважав, що конфлікти існують 

внаслідок соціальної нерівності та існування «благородних людей» і «малих 

людей», адже відсутність належної соціальної грамотності в «малих людей» 

призводить до порушення ними соціальних норм, норм людських стосунків. 

Про роздуми та дослідження конфлікту в античні часи  можуть свідчити праці 

Платона та Аристотеля. Так, Аристотель вказував, що люди вступають в суперечки 

не стільки внаслідок майнової нерівності, скільки через різницю в «отриманих 

почестях». Втім, Аристотель характеризував розподіл людей на тих, хто 

володарює, і тих, хто повинен підкорятися, як природний стан, а тому і конфлікт 

ставав природним станом суспільства. В той же час, державу Аристотель вважав 

інструментом примирення людей, адже без держави людина за своєю сутністю є 

агресивною та небезпечною, бо прагнутиме задовольняти власні бажання, а тому 
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може скривдити інших [31]. Так само, соціальна диференціація як обставина, яка 

обумовлює конфлікти, була визначена Платоном. Платон припускав, що конфлікти 

виникають тоді, коли бідні і незаможні домагаються доступу до суспільних благ 

[112]. 

Далі, ідеї періоди Середньовіччя характеризувалися релігійною основою для 

дослідження категорій та передумов конфлікту. Наприклад, Аврелій Августин 

формував свої погляди крізь призму євангелійського вчення, вбачаючи в конфлікті 

бій двох царств – божого та земного. За конфліктом Аврелій Августин визнавав 

його деструктивну функцію [37]. 

В епоху Відродження конфлікти розглядалися мислителями як «пережиток 

варварських часів». Тренд гуманізму підтверджують у своїх працях, наприклад, Т. 

Мор, який у своїй «Утопії» словами Рафаїла промовляє тезу про те, що досить вже 

державцям опікуватися військовою справою, аніж діянням на користь світу [99], а 

також Еразм Роттердамський, який у своїй «Похвалі дурості» писав: «війна, така 

всіма прославлена, ведеться дармоїдами, ... ворами, вбивцями, ... і подібними 

подонками суспільства, а не просвітленими філософами» [155]. 

В епоху Просвітництва філософи намагаються здійснити системне 

дослідження навколишнього світу, втому числі і конфліктів. Так, Ф. Бекон, 

здається, вперше здійснив теоретичний аналіз сукупності причин конфліктів 

всередині країни, проаналізував матеріальні, політичні та психологічні умови 

соціальних заворушень, а також можливі способи їх запобігання. Матеріальний 

стан народу Ф. Бекон характеризував як одну з ключових причин соціальних 

заворушень. Також він виокремив соціально-культурні причини конфліктів: 

релігійні підґрунтя, податки, зміну законів та звичаїв, порушення привілеїв. 

Політичним помилкам Ф. Бекон надавав менше значення – тут він скоріше 

досліджував питання про те, чи варто правителю ставати на бік однієї зі сторін, або 

навпаки варто залишатися верховним арбітром [40]. 

Наукові ідеї мислителів старовини, середньовіччя і епохи Відродження 

знайшли свій подальший розвиток в роботі Ш.-Л. де Монтеск’є «Про дух законів». 

І знову філософ побачив підґрунтя конфлікту у неосвіченості переважної кількості 
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народу. Вихід Мотеск'є бачить у підвищенні добробуту населення для його більш 

широкого залучення до управління державними справами, а отже – у розвитку 

демократії [98]. 

Для дослідження соціальної сутності конфлікту також варто звернутися до 

робіт Томаса Гоббса та Жана-Жака Руссо. Так, Т. Гоббс є представником так 

званого песимістичного підходу, адже він характеризує природний стан відносин у 

суспільстві як «війну всіх проти всіх». Він виділяв три основні причини соціальних 

конфліктів: суперництво, недовіру та жагу до влади, і ці фактори обумовлюють 

ворожість людей один до одного та породжують війни. На основі цих ідей він 

розвиває свою концепцію держави, а також бачить однією з функцій держави 

застосування державного насилля [49]. 

Другий підхід, так званий оптимістичний підхід, представлений у роботах 

Ж.-Ж. Руссо. Він, на відміну від Гоббса, вважав людей по природі добрими, а 

причинами конфлікту вбачав недоліки в організації суспільства, упередження та 

прив'язаність людей до своєї приватної власності. Держава у Руссо тоді виступає 

інструментом для гармонізації суспільства, його повернення до природного стану 

– стану свободи та рівності [135]. 

Конфліктологічна проблематика також знайшла своє відображення у працях 

класиків німецької філософії. Так, І. Кант вважає стан конфлікту природнім. У І. 

Канта є поняття вічного миру, але це скоріше утопічне прагнення на майбутнє, і 

досягається такий вічний мир тільки в межах міжнародної згоди та 

співробітництва. Але «сьогодні» війни неминучі, тож все, що залишається 

суспільству – це вести війни так, аби уможливити майбутній мир [78]. 

Г. Гегель, натомість, пропонує ставитися до війни та до насильства як до 

неминучої історичної реальності. Гегель вказує, що інколи слабким суспільствам 

потрібні війни, адже, якщо в цих війнах такі суспільства не будуть зруйновані – є 

шанс, що вони вийдуть із них сильнішими [45]. 

Друга половина XIX ст. – початок XX ст. займає виключне місце у 

становленні конфліктології як відносно самостійної науки. У цей період виникає 

ціле коло нових наук та концепцій, що докорінним чином змінили людські 
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можливості соціального пізнання. Серед них – марксистська філософія, соціологія, 

психологія. 

Так, перше соціологічне пояснення конфліктів дав родоначальник соціології 

як науки, французький філософ і соціолог О. Конт. Він проповідував таку 

реалізацію суспільно-політичного устрою, який би забезпечував соціальну 

стабілізацію без стагнації і соціально-політичну еволюцію без революції. Так, О. 

Конт розділяє суспільства на два типи – на військове та промислове. Військове, на 

його думку, буде продовжувати конфлікти, але О. Конт тяжіє до суспільства 

промислового, яке спиратиметься на пріоритет розуму та буде здатне пом'якшувати 

конфлікти [83]. 

Також варто відзначити вчення про конфлікт Георга Зіммеля, який увів до 

наукового обігу термін «соціологія конфлікту». Конфлікт, на думку Г. Зіммеля, 

присвячений досягненню єдності системи, навіть якщо вона досягається шляхом 

знищення однієї зі сторін конфлікту. Заміна одного конфлікту іншим, зміна форм 

конфліктів – це основна рушійна сила розвитку культури та суспільства [69]. 

Німецький соціолог Макс Вебер переводить конфлікт у політичну площину, 

і вперше ототожнює конфлікт із політичною боротьбою, адже саме насильство за 

Вебером є головним засобом політики. Сама ж ця боротьба витікає з існуючих у 

суспільстві відносин правління і підкорення, яким керівні класи, верстви, групи, 

політичні партії намагаються додати характеру легітимності, законності [43]. 

Друга половина XX ст. ознаменувалася стрімким розвитком конфліктології 

внаслідок появи робіт Ральфа Дарендорфа та його вчення  про функціональні теорії 

конфлікту. Р. Дарендорф вважає основою індустріального суспільства наявність 

класів, які мають наслідком відносини правління та підкорення. Із зростанням 

усвідомлення протилежності інтересів тих, хто править, і тих, хто підкорюється, 

зростає імовірність виникнення конфлікту. Така боротьба є боротьбою між 

конфліктуючими групами за володіння владою. Тому суспільно-політичне життя 

пронизане конфліктами і в будь-якій соціальній системі стає джерелом її розвитку 

і вдосконалення [53]. 
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Втім, конфлікт і пов’язаний із цим поняттям суто конфліктологічний дискурс 

є надто широким поняттям при формуванні підходів до розуміння гібридної війни. 

У політологічній концептуалізації сучасного поняття «гібридна війна» слід зважати 

на точку зору К. фон Клаузевіца, який майже двісті років тому зазначав, що кожній 

війні притаманна власна специфіка. В означеному контексті, війна – це 

«недосліджене море, повне підводних каменів: полководець ніколи їх не бачив, але 

повинен передчувати і вміти лавірувати серед них у глибокій темряві ночі» [80, 

с. 48]. З того часу природа речей зовсім не змінилася і будь-яка війна – це не тільки 

жертви і страждання, але й значний виклик для протидіючих сторін, повний 

невідомих і подекуди фатальних ризиків. 

З весни 2014 року Україна перебуває у стані неоголошеної війни. Російська 

Федерація незаконно окупувала та анексувала територію Автономної Республіки 

Крим, а також сформувала на території окремих районів Донецької та Луганської 

областей незаконні квазідержавні маріонеткові утворення, здійснюючи, таким 

чином, ефективний контроль над територією в розумінні категорій міжнародного 

права. 

Ця неоголошена війна, як логічний наслідок трансформації способів і методів 

військово-політичного протистояння, породила критичну масу питань. Адже, як і 

будь-яке нове явище, воно не підпадає ні під дію вже сформованих правових норм, 

ні під вже усталені моделі реагування та розв’язання конфліктів. Навіть стосовно 

концептуалізації цієї неоголошеної війни існують різні погляди і позиції.  

Сучасний політологічний словник (2015 р.) визначає війну як «конфлікт між 

політичними утвореннями (державами, етносами, політичними угрупованнями 

тощо), що відбувається у формі збройного протиборства, воєнних (бойових) дій 

між їх збройними силами; регулюється законами та звичаями – сукупністю 

принципів і норм міжнародного права, які встановлюють обов’язки воюючих 

сторін (забезпечення захисту цивільного населення, регулювання ставлення до 

військовополонених, заборона на використання особливо нелюдських видів зброї)» 

[113, с. 96].  
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У свою чергу, поняття «гібридний» з етимологічної точки зору пов’язане із 

поняттям «помісь», яке походить від латинського терміну «hybrida» (гібрид) [62, 

с. 512]. Щодо поняття «гібридний» нами визначено, що витоки його походження 

стосуються природничого наукового дискурсу (біологія), але аж ніяк не суспільно-

політичного. Поняття гібридний є прикметником до слова «гібрид», тобто такого 

тваринного чи рослинного організму, що був виведений за допомогою процесу 

гібридизації, або ж, іншими словами, шляхом схрещування різних видів 

рослинного чи тваринного світу, що проводиться з метою отримання якісно нових, 

більш кращих нащадків. Здавалося б, що подібний термін, який тяжіє до сільського 

господарства, не може мати нічого спільного з політикою, а тим більше з одним із 

найстрашніших проявів людської агресії – війною [26, с. 6].  

Окрім цього, саме поняття гібридної війни є «гібридним» за своєю природою 

і суттю. У своєму комплексі дане явище є новим для політико-правового виміру. 

Водночас, якщо його розбити на складові елементи, то воно стає доволі звичним і 

таким, що має безліч аналогій. Так, наприклад, американські дослідники на чолі з 

В. Мюрреєм та П. Мансуром у комплексній праці наводять такі приклади 

прототипів гібридних війни у війнах минулого [197, с. 17]:  

- завоювання Германії римлянами (12 рік до н.е. – 16 рік н.е.); 

- придушення англійцями виступів в Ірландії (1594–1603 рр.); 

- Американська революція (1775–1783 рр.); 

- Піренейські війни (1807–1814 рр.); 

- контрпартизанські дії Союзу в ході громадянської війни в США (1861–1865 

рр.); 

- Франко-прусська війна (1870–1871 рр.); 

- практики розширення Британської імперії (1700–1970 рр.); 

- дії Японії в Північному Китаї (1937–1945 рр.); 

- гібридні дії під час В'єтнамської війни.  

Отже, постає питання: чи є гібридна війна новим явищем? Відповідь проста і 

складна одночасно. Майже усі поняття гібридної війни містять акцент саме на 
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застосуванні в комплексі з заходами військового характеру, невійськові заходи: 

економічні, політичні, дипломатичні тощо.  

Водночас, ми не можемо стверджувати, що це кардинально нове явище у 

контексті аналізу її методів. Війна супроводжує всю історію людства, і людство 

використовувало для знищення собі подібних усі наявні методи. Ми можемо 

проводити паралелі між багатьма явищами, які за своєю суттю і кінцевою метою 

не сильно відрізняються один від одного. Так, облога одного міста не відрізняється 

від економічного тиску на всю країну, а спроби прибічників Помпея у 

громадянській війні з Цезарем заблокувати поставки хліба з Єгипту більше двох 

тисяч років тому не відрізняється від ембарго та перекриття газового вентилю в 

сучасну епоху.  

Економічний тиск і шантаж – це стандартна зброя, яка повинна підірвати 

сили ворога та його спроможність до супротиву. Маніпуляція інформацією теж 

використовувалась завжди. Припустимо, що немає відмінностей між 

інформаційним супроводом Хрестових походів та, наприклад, тими 

інформаційними маніпуляціями, якими обумовлювалась агресія Радянського 

Союзу проти Польщі або Фінляндії на самому початку Другої світової війни. І в 

першому, і в другому випадках похід обґрунтовувався необхідністю звільнення чи 

то релігійних святинь, чи то народів від «гніту імперіалістів». 

У праці Сунь Цзи «Мистецтво війни», яка написана дві з половиною тисяч 

років тому, можна теж виявити поради по застосуванню «гібридних методів». 

Загарбати чужу державу неушкодженою – це головне мистецтво війни, а розбити 

замисли супротивника він називав найкращою війною. Лише після цього Сунь Цзи 

пропонував знищити союзи ворога, а знищення армії противника залишав 

наостанок. Не менш хрестоматійною є настанова Сунь Цзи стосовно основного 

правила стратегічного нападу: «хто вміє вести війну, підкоряє чужу армію, не 

стинаючись; бере чужі фортеці, не обкладаючи; трощить чужу державу, не 

тримаючи свого війська довго. Він обов'язково зберігає все в цілості і цим оспорює 

владу» [144, с. 25].  
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Якщо аналізувати події сторічної давнини, а саме війни більшовицької Росії 

проти Української Народної Республіки, то ми виявимо прояви тієї ж самої 

гібридної війни – створення маріонеткових псевдореспублік зі столицею в Харкові, 

проведення інформаційних операцій, використання криміналітету тощо [36]. 

Таким чином, самі елементи гібридної війни не є чимось кардинально новим. 

І розгляд їх окремо, відділено один від одного, може привести до того висновку, 

що немає ніякої гібридної війни. Проте, це теж не зовсім вірно.  

Всі методи (економічний тиск, інформаційні операції тощо), які були згадані 

вище, є однаковими за своєю природою, проте за рівнем виконання з кожним роком 

вони стають складніші саме через науково-технічний розвиток людства. Саме тому 

до питання концептуалізації гібридної війни як унікального явища потрібно 

підходити комплексно, застосовуючи не тільки порівняльні методи, але й інші 

загальнонаукові методи та повний спектр спеціалізованих методів, притаманних, 

зокрема, таким наукам як політологія та правознавство. 

Отже, війна – як основоположне домінуюче поняття – доповнюється 

поняттям «гібридний», що надає цьому концепту нову форму і нову якість. Тобто, 

має на меті показати своєрідну конвергенцію різних засобів та методів ведення 

воєнних дій. «Гібридна війна» – поняття, яке поки не є сталою науковою 

константою і може мати безліч різних визначень.  

Звернемось до проблеми зародження та формування концепцій гібридної 

війни. Турецький дослідник проблематики гібридної війни доктор Шафак Огуз 

вказує, що термін «гібридна війна» безпосередньо приписується Роберту 

Г. Уолкеру, який в 1998 р. у своїй праці на здобуття ступеня доктора філософії 

визначив це як явище, що «пролягає в проміжках між спеціальною та конвенційною 

війною» [200, c. 531]. Слід зазначити, що Р. Г. Уолкер визнає, що в його концепції 

гібридної війни нічого суто нового немає, а концепція гібридних операцій не 

впливає на корисність у конфліктах. Ця теза пояснюється твердженням, що 

поєднання тісно скоординованих спеціальних та звичайних операцій впливали на 

результати численних військових кампаній протягом багатьох років. 
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Однак поштовхом до введення у загальносвітовий науковий та воєнний 

дискурс поняття «гібридної війни» безпосередньо пов’язано не з Р. Г. Уолкером, а 

з провідним дослідником американського Національного університету оборони 

(National Defense University) Френком Хоффманом. Саме він вважається одним з 

основоположників цієї концепції у середині 2000-х років. Ф. Хоффан стверджує, 

що перше публічне використання поняття «гібридна війна» здійснив генерал 

Джеймс Меттіс (міністр оборони США 2017-2018 рр.) на Оборонному Форумі в 

США 5 вересня 2005 р. Окрім того, сам концепт гібридної війни був вперше 

презентований Дж. Меттісом та Ф. Хоффманом у виданні Інституту ВМС США 

(Naval Institute) «Proceedings», у листопаді 2005 р. [192]. Дослідники визначали 

гібридну війну крізь призму основних загроз Національної оборонної стратегії 

США: традиційні, нерегулярні, катастрофічні та руйнівні. На думку дослідників, 

майбутні вороги будуть розглядати загрози з Національної оборонної стратегії як 

«своєрідне меню та вибирати комбінацію прийомів чи тактик, що їм подобаються». 

Це вони називають злиттям різних способів і засобів ведення війни, додаючи, що 

«цей безпрецедентний синтез –  це те, що ми називаємо гібридною війною» [192, 

с. 31]. 

У своїй монографії «Конфлікт у 21-му сторіччі: зародження гібридних війн» 

Ф. Хоффман сформував власне визначення гібридної війни, яке базувалося на 

актуальних на той час загрозах для безпеки США [182]. Аналізуючи зміни підходів 

в оборонній стратегії військових теоретиків та управлінців після терористичної 

атаки 11 вересня 2001 р. та проведених військових операцій в Афганістані й Іраку, 

Ф. Хоффман припускає, що супротивники майбутнього ставатимуть розумнішими 

і не будуть обмежуватимуться лише одним інструментом у своїй палітрі загроз: 

«конвенційні, нерегулярні та катастрофічні терористичні виклики не бути 

виразними стилями; всі вони будуть присутні в якійсь формі» [182, c. 14]. 

Гібридний спосіб ведення війни (hybrid warfare) за Ф. Хоффманом – це 

«розмивання меж модальностей війни, розмивання того, хто бореться, і технологій, 

які застосовуються, що призводить до широкого спектру різноманітності та 

складності» [182, c. 14]. 
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Інший відомий західний теоретик Рассел Гленн в своїх працях розширює 

підхід Ф. Хоффмана. В своїх ранніх працях він визначив, що «конфлікт 21-го 

сторіччя вже давно виокремлений в окремий тип, який можна було б назвати 

гібридною війною» [179, c. 73]. Р. Гленн, використовуючи термін «гібридна 

загроза» (hybrid threat), визначає її як будь-якого супротивника, який одночасно і 

адаптивно використовує певну комбінацію (1) політичних, військових, 

економічних, соціальних та інформаційних засобів, та (2) конвенційних, 

нерегулярних, катастрофічних, терористичних і підривних/кримінальних методів 

та способів ведення війни. Це може включати в себе поєднання як державних, так 

і недержавних учасників конфлікту. Таке визначення гібридних загроз Р. Гленн 

навів у своїй доповіді в 2008 р. під час семінару-військової гри, присвяченому 

гібридним загрозам для Армії оборони Ізраїлю та Міжвидового Командування 

Збройних сил США [180].  

Проте, при більш глибокому підході до проблем «гібридності» Р. Гленн 

прийшов до дещо інших висновків. У своїй статті «Роздуми про «гібридний» 

конфлікт» він звертає увагу на терміни, що описують гібридні конфлікти та їх 

застосовність до сучасних викликів у сфері безпеки і задається питанням, чи є 

«гібридна концепція достатньо оригінальною для включення до військового 

інтелектуального дискурсу і, в кінцевому рахунку, до доктрини збройних сил в 

якості окремої форми ведення війни» [180]. Щодо першої позиції, Р. Гленн 

обговорює використання «гібридний» як прикметник для «війни», «конфлікту», 

«warfare» (способів ведення війни) і «загроз». На його думку, деякі терміни можуть 

бути застосовні до всіх рівнів війни, а інші – по відношенню до окремого 

тактичного, оперативного та стратегічного рівня. Р. Гленн вважає, що плутанина в 

термінології може привести планувальників оборони та інших посадових осіб до 

помилкових висновків, приймаючи поняття тактичного рівня в якості понять, що 

мають стратегічне значення. Теоретик приходить до висновку, що гібридна 

концепція не є чимось унікальним на стратегічному та оперативному рівнях, але 

може проявляти свою унікальність на тактичному рівні. Тому він підсумовує, що 

гібридні загрози та їх методи «з чисто доктринальної точки зору, здається, в 
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кращому випадку можна вважати підмножиною нерегулярної війни» [180], а тому 

««гібридність» в своїх формах не може подолати проблемні бар’єри, а тому не 

повинна отримати статус в рамках формальної доктрини» [180]. 

З такими висновками можливо було б погодитись на той момент, коли 

здійснювались такі дослідження – десять років тому, коли «еталоном» гібридних 

конфліктів вважалася Друга ліванська війна 2006 р., а головним гібридним ворогом 

була терористична організація Хезболла [23, c. 161]. Наприклад, Ф. Хоффман 

називає дії Хезболли у ліванській війні проти Ізраїлю «найчистішим прикладом 

сучасного гібридного актора» [182, c. 35]. Подібної думки дотримувались й інші 

дослідники. Приміром, Р. Гленн опосередковано використовував категорії 

«гібридності» у своїй праці, присвяченій дослідженню Другої ліванської війни 

[179, c. 73]. А дослідник Крістофер Так з Королівського коледжу Лондону називав 

війну 2006 р. з Ізраїлем такою, що сформувала ключовий приклад гібридної війни 

[217, c. 219]. 

Аналогічним чином і Ф. Хоффман, як родоначальник цієї теорії, робив 

основний наголос у своїй концепції гібридної війни саме на терористичних 

загрозах і ролі тероризму у сучасних конфліктах. Таким чином, теоретики 

продовжували розвивати сформований раніше наратив, що «нетрадиційні» 

конфлікти майбутнього – це протистояння слабких утворень проти сильних 

усталених держав. Це твердження підтверджується позицією Ф. Хоффмана, який у 

своїй праці вказує, що він здійснив аналіз низки бойових дій і поведінки 

повстанців: ірландських повстанців 1919-1920 рр., моджахедів у Афганістані, 

тактику борців за свободу Ічкерії, а також представників політичних і воєнних 

рухів у колишній Югославії. Ф. Хоффман зазначає, що в цих прецедентах ним не 

виявлено необхідної долі багатовимірності, операційної інтеграції або експлуатації 

інформаційної галузі «в тій мірі, яку ми бачимо сьогодні або очікуємо завтра. Ці 

випадки представляють в найкращому разі перше покоління гібридних війн або ж 

їх ранні прототипи» [182, c. 35]. Проте, саме в діях терористичної організації 

Хезболла Ф. Хоффман вбачав втілення своєї теорії гібридної війни. Саме на 

прикладі Другої ліванської війни Ф. Хоффман вбачав здатність недержавних 
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акторів вивчати та деконструювати вразливість військових західного типу. У 

боротьбі проти Армії оборони Ізраїлю сили лідера Хезболли Саїда Гасана Насралли 

проявили себе високо дисциплінованими, професійно підготовленими та здатними 

діяти в розподілених осередках за всіма типами місцевості. Отже, на думку 

Ф. Хоффмана «Хезболла поєднала небезпечну суміш летальності держави з 

фанатичним і затяжним запалом нерегулярних воїнів» [182, c. 37], що і підтверджує 

гібридну суть політичного актора. Таким чином, Ф. Хоффман робить висновок, що 

цей конфлікт не є аномалією, а є передвісником майбутніх війн.  

Російська агресія проти України кардинальним чином змінила ставлення до 

феномену гібридної війни. В умовах, коли основні теоретики розглядали гібридну 

війну виключно як форму боротьби недержавних утворень, повстанських чи 

партизанських груп проти усталених держав (передусім Західного світу), 

світоглядна концепція не дозволяла навіть припустити, що гібридні методи будуть 

використовуватися безпосередньо ядерними державами світу. Очевидно, що 

цінності ліберального світу та впевненість у інститутах міжнародного права, які 

сформувалися після Другої світової війни та встановлювали відмову від ведення 

війни як засобу вирішення протиріч, унеможливили адекватну оцінку загроз з боку 

конвенційних акторів.  

Ця теза підкріплюється безпосередньою оцінкою загроз, сформованою 

родоначальниками цієї концепції. Так, у 2005 р. Ф. Хоффман та Дж. Меттіс 

вказували, що у «гібридних війнах» західні держави можуть в майбутньому 

очікувати одночасного вирішення проблеми виникнення неспроможної держави 

(так званої failed state), яка володіла, але втратила контроль над деякими 

біологічними агентами чи ракетами, бореться з етнічно мотивованою воєнізованою 

силою та набором радикальних терористів. У майбутніх війнах, зазначали 

дослідники, «ми можемо зіткнутися із залишками польової армії держави-шахрая, 

і вони можуть використовувати звичайну зброю дуже новими або нетрадиційними 

способами. Ми також можемо розраховувати на неортодоксальні напади чи 

випадкові ситуації насильства з боку співчутливих груп недержавних акторів проти 

нашої критичної інфраструктури або наших транспортних мереж. Також ми 
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можемо побачити інші форми економічної війни або руйнівні форми комп'ютерних 

мережевих атак проти військових чи фінансових цілей» [192, с. 31]. Окрім того, в 

своїй монографії Ф. Хоффман описує основні загрози гібридної війни виключно 

крізь призму неконвенційних (нерегулярних) комбатантів, фактично продовжуючи 

думку апологетів війни четвертого покоління (а саме Тіма Бенбоу), що це форма 

ведення війни слабшого проти сильних, щоб нівелювати їх конвенційну перевагу 

[182, c. 15]. 

Локально такий прогноз виправдав себе, адже США зіткнулися із проявом 

нелінійності боротьби із світовим тероризмом, де безпосередньо і відбулося 

зіткнення симетричних та асиметричних дій. Так само з подібними проявами 

зіткнулися й інші союзники США, наприклад, Ізраїль, стримуючи агресивні дії 

Хізболли. Але на глобальному рівні з поля зору було упущено той факт, що 

Російська Федерація – найбільша держава світу за територією, постійний член Ради 

Безпеки ООН, країна, що володіє ядерною зброєю тощо паралельно розробляє 

власні способи трансформації воєнних дій. 

Сфокусуємо увагу на основних характеристиках сучасної російської 

доктрини гібридної війни, яка в західній літературі отримала назву «доктрина 

Герасимова». Слід зазначити, що сучасний концепт російської гібридної війни 

формувався на основі складного комплексу підходів, методів та засобів, що тісно 

корелювали із політикою російської держави. 

У січні 2013 р. на базі Академії воєнних наук (російська неурядова науково-

дослідницька міжрегіональна громадська організація, що об’єднує провідних 

вчених Збройних сил РФ, ФСБ, МВС та МНС Росії, інших силових структур та 

оборонної промисловості, а також інших вчених) пройшло загальне зібрання, на 

якому начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов виступив із 

доповіддю на тему «Основні тенденції розвитку форм та способів застосування 

збройних сил, актуальні задачі воєнної науки щодо їх вдосконалення». Основні 

тези доповіді були згодом опубліковані у щотижневій газеті «Воєнно-промисловий 

кур’єр» [47]. 
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Ті положення, що були озвучені В. Герасимовим майже за рік до російського 

вторгнення в Україну, на перший погляд здаються дублюванням положень, вже 

озвучених американськими дослідниками гібридної війни, хоча в самій доповіді 

термін «гібридний» не зустрічається жодного разу. Відповідно, твердження 

В. Герасимова про те, що в ХХІ сторіччі відстежується тенденція до стирання 

розбіжностей між станами війни та миру співзвучне твердженню Ф. Хоффмана про 

розмивання меж війни. Аналізуючи конфлікти та зіткнення сторін в ході так званої 

«Арабської весни» (серії масових вуличних виступів, революцій та внутрішніх 

збройних конфліктів у низці арабських країн, що почалися наприкінці 2010 р. у 

Тунісі й тривають у деяких країнах дотепер), В. Герасимов, як і західні дослідники, 

вказує на тенденцію зміни правил ведення війни. Характеризуючи саму «Арабську 

весну» як типову війну нового століття, В. Герасимов фактично дублює положення 

про гібридну війну як протистояння конвенційної сторони (держави) із 

неконвенційними інсургентами, паралельно акцептуючи нову реальність, в якій 

суттєво зростає роль невійськових способів досягнення політичних та стратегічних 

цілей. Зокрема, він зазначає: «Акцент використовуваних методів протиборства 

зміщується в бік широкого застосування політичних, економічних, інформаційних, 

гуманітарних та інших невійськових заходів, реалізованих із задіянням 

протестного потенціалу населення. Все це доповнюється військовими заходами 

прихованого характеру, в тому числі реалізацією заходів інформаційного 

протиборства і діями сил спеціальних операцій» [47]. Водночас, він дає важливу 

характеристику, притаманну саме для російського дискурсу гібридної війни: 

твердження про те, що латентність дій військового характеру повинна тривати 

максимально довго, а до відкритих дій (тобто, до неприхованого застосування 

збройних сил) гібридні актори «часто під виглядом миротворчої діяльності та 

кризового врегулювання переходять тільки на певному етапі, в основному для 

досягнення остаточного успіху в конфлікті» [47].  

В. Герасимов також наголошує на тому, що співвідношення військових та 

невійськових заходів в сучасному конфлікті повинно відбуватися за формулою 1 

до 4, тобто, загальна сукупність військових заходів, яка задіюється в конфлікті 
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складає лише чверть від усіх засобів впливу на супротивника [47]. Відповідно, 

начальник Генштабу РФ вказує і на трансформацію характеру збройної боротьби. 

Якщо раніше найбільш оптимальним і ефективним засобом досягнення політичних 

цілей вважалося використання воєнної сили, то в сучасних конфліктах за 

допомогою політичних, дипломатичних, економічних та інших невійськових 

засобів з опорою на воєнну силу гібридний оператор має змогу розкрити такі 

форми:  

а) використання угрупування сил мирного часу на початку військових дій; 

б) використання високоманеврових безконтактних бойових дій змішаних 

сил; 

в) пониження потенціалу супротивника шляхом ураження критично 

важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури; 

г) застосування асиметричних та непрямих дій тощо. 

Особливо важливими формами, озвученими ідеологом російського вектору 

розвитку гібридної війни є: 1) здійснення одночасного впливу на війська та об’єкти 

супротивника по всій глибині території; 2) ведення збройної боротьби у всіх 

фізичних середовищах та інформаційному просторі. 

Характерно, що в ранніх публікаціях В. Герасимов не характеризує цю форму 

ведення взагалі. Проте, низка західних дослідників вказували, що так звана 

«доктрина Герасимова» є безпосереднім прикладом гібридної війни [196; 203, 

c. 40]. Зокрема, зазначалося, що В. Герасимов уникає надання новій формі війни 

чіткого визначення. Можемо припустити, що це зроблено умисно з метою 

часткового приховування стратегічного замислу, що вкладається в сам концепт 

акцентування фактору прихованості. Проте Андраш Рацс з Фінського інституту 

міжнародних відносин у своїй праці «Російська гібридна війна в Україні» вказує, 

що після анексії Криму науковцями одразу використовувалося декілька понять, які 

існували паралельно, для охарактеризування війни, що відбувається між Україною 

та Росією. А. Рацс цитує Пітера Померанцева, який використав вираз «нелінійна 

війна» у травні 2014 р., посилаючись на працю Владислава Суркова (помічника 

президента РФ В. Путіна). Той самий термін «нелінійна війна» використовував у 
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своєму есе і Марк Галеотті, провідний експерт з російських структур безпеки. Есе 

було опубліковане у липні 2014 р., його ідеї спиралися на логіку ведення війни, 

висунуту В. Герасимовим. Тим часом, у травні 2014 р. International Herald Tribune 

розповіла про «непряму війну» (indirect war), яка в значній мірі покладалася на силу 

ЗМІ, спецназ та місцеві еліти. У серпні відомий блог з питань безпеки, оборони та 

розвідки «Комітет XX» використовував поняття «особлива війна» (special war), 

описуючи операції з Кримом та Донбасом. 

Використання терміну «гібридна війна» не було широко вживаним до літа 

2014 р., хоча до цього було кілька його згадок. Так, голландський генерал Франк 

ван Каппен назвав російські операції гібридною війною 26 квітня 2014 р. 

Російський політолог та колишній радник президента Володимира Путіна Андрій 

Ілларіонов також використовував цей термін у червні 2014 р., вказуючи на 

важливість інформаційної війни в контексті цього нового режиму ведення війни. 

Прорив дискурсу стався, коли НАТО вирішило акцептувати це поняття. У 

відеозаписі NATO Review, розміщеному 3 липня 2014 р., НАТО публічно 

оголосило цю нову форму війни «гібридною війною». 

У працях В. Герасимова поняття «гібридний» вперше з’являється на два роки 

пізніше – вже після розв’язання агресивної війни проти України, анексії Криму та 

вторгнення на Донбас [46]. 

У 2017 р. родоначальник концепції гібридної війни Ф. Хоффман був 

запрошений на спеціальні парламентські слухання до Комітету з питань збройних 

сил Палати представників Конгресу США на тему: «Еволюція гібридної війни та 

ключові виклики» як один із провідних експертів з відповідної тематики. 

Концепція Ф. Хоффмана прямо не вводила в  дискурс можливість держав бути 

операторами гібридних загроз, і, відповідно, детально не розкривала протидію саме 

таким викликам. Натомість увага акцентувалася на недержавних акторах, що 

становлять певну загрозу. Втім, з матеріалів парламентських слухань вбачається, 

що Ф. Хоффман змінив свою думку після російської агресії проти України, 

наголошуючи що європейські та деякі американські військові аналітики, що 

стурбовані поведінкою Росії, прийняли його концепцію про особливу форму 
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сучасного конфлікту. Проте, далі дослідник визнає, що позиція НАТО, яка досить 

широко переважає зараз у спеціалізованій літературі, є «ширшою та відмінною, ніж 

методи, які ми з генералом Меттісом спочатку зображували» [213, c. 3], а позиція 

Ф. Хоффмана залишається все одно відмінною і спирається на його первинну 

концептуалізацію поняття. Так, розширення концепції гібридної війни 

невійськовими засобами, в тому числі широким використанням пропаганди та 

кібернетичних атак за відсутності (або за мінімального) збройного протистояння 

він називає «конфліктами сірої зони». До такого виду протистояння Ф. Хоффман 

відносить відносини України з Росією з 2010 р. по 2014 р., включаючи усі 

торговельні війни, інші види політичного та економічного шантажу тощо. Анексія 

Криму за Ф. Хоффманом, є теж продовженням «конфлікту сірої зони», проте у 

підсумку він визнає, що: «триваюче насильство на сході України я розглядаю як 

архетип того, що я уявляв як гібридну війну» [213, c. 4].  Подібне твердження хоч і 

є спірним з точки зору винесення незаконної анексії Криму за дужки гібридного 

протистояння, але є надзвичайно важливим у довершенні концептуалізації явища 

гібридної війни. 

 

1.2. Проблематика війни четвертого покоління у контексті дискурсу 

конфліктів нового покоління 

 

Досліджуючи феномен гібридної війни необхідно звернутися до генезису 

війни як такої. Тут слід зазначити, що поняття «еволюції війн» є в певній мірі 

некоректним, адже війна як явище незмінне і детермінується у своїй сутності, яке 

описувалось вище. Проте змінними є засоби і методи ведення війни. Саме ці 

«змінні» є основними параметрами, що дозволяють досліджувати зміну війн та їх 

розвиток. Засоби ведення війни – це зброя, яка використовується учасниками 

конфлікту, а методи – це тактичні та стратегічні підходи, які дозволяють отримати 

перевагу над противником.  

Виходячи з цих параметрів, наприкінці 80-х років минулого століття, групою 

військових-дослідників Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів Америки 
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(В.С. Лінд, К. Найтінгейл, Дж. Ф. Шмітт, Дж. В. Саттон, Г. І. Вілсон) вводиться до 

наукового та військового дискурсу концепція чотирьох поколінь воєн [212, с. 22-

26]. 

За їх задумом усі війни на момент написання ними роботи поділяються на 

чотири покоління. Характерною особливістю цієї класифікації є той факт, що поділ 

на покоління війн стосується лише новітніх часів, більш конкретно – з 

Вестфальского миру 1648 року, що завершив собою Тридцятирічну війну. 

Фактично, ця теорія не розглядає усю багатовікову історію війн. Дослідники 

припустили, що фактичний основний «перелом» у військовому генезисі відбувся з 

появою відносно сучасних засобів знищення противника – появою стрілецької 

зброї, активного масового використання пороху та артилерії. Відповідно, така 

теорія має право на існування, адже головними аргументом є той факт, що до 

моменту активного використання «сучасної» стрілецької зброї та артилерії, 

людство декілька тисячоліть використовувало в якості зброї фізичну силу людини 

– ручна холодна зброя (мечі, кинджали, списи, сокири тощо), ручна метальна зброя 

(пращі, дротики, луки тощо); фізичну силу тварин та закони фізики для 

переміщення важких предметів (здебільшого каміння) в просторі задля знищення 

ними противника (катапульти, требушет, інші метальні машини). Побідний арсенал 

був незмінним і відрізнявся лише своєю якістю та надійністю. А спосіб 

використання цього арсеналу відрізнявся лише майстерністю воїна володіти своєю 

зброєю та, відповідно, силою воїна. Відповідно, за незмінністю засобів ведення 

війни, війни відрізнялися лише своїми масштабами, вмінням та винахідливістю 

воєначальників та навченістю воїнів, а також тактичними прийомами 

(давньогрецька фаланга, давньоримська маніпула, «стіна щитів» вікінгів чи 

клиновидний стрій «свиня» в часі Середньовіччя). Таким чином, класифікація 

цього періоду хоч і може мати наукову значущість для історії війн, проте в нашому 

політологічному дослідженні передумов виникнення гібридної війни, не несе 

жодного вирішального значення, адже армії давніх часів могли різнитися за своєю 

формою, але за змістом вони були майже однаковими як і, відповідно, війни. 
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Війна першого покоління, за теорією В. Лінда, відображає тактику епохи 

гладкоствольного мушкета (тобто засобів ведення війни), коли війська 

використовували лінійну тактику та пересувалися колонами (тобто методів 

ведення війни).  За своєю природою  такі методи були розроблені частково у 

відповідь на технологічні фактори, пов’язані із першою науково-технічною 

революцією. Армійський стрій, вибудований таким чином у лінію максимізував 

вогневу потужність усієї лави, а швидкість ведення вогню залежала від навченості 

війська. Подібна тактика, характерна для першого покоління воєн, за твердженням 

теоретиків, є своєрідною відповіддю на соціальні умови та ідеї того часу. В якості 

прикладу зазначаються колони французьких революційних армій, які відображали 

як «дух» революції, так і низький рівень підготовки призовних військ. У 

подальших, більш пізніх публікаціях, В. Лінд конкретизує часовий проміжок 

першого покоління – з 1648 по 1860 рр.. 

Так, за його словами, характерними особливостями цього періоду є 

встановлення державою монополії на війну: «Раніше багато різних суб’єктів 

воювали у війнах – сім'ї, племена, релігії, міста, комерційні підприємства – 

використовуючи багато різних засобів, а не лише армії та флоти (два з цих засобів, 

хабарництво та вбивства, знову в моді). Тепер державним військовим складно 

уявити війну, окрім як боротися з державними збройними силами, подібними собі» 

[189]. 

Встановлюючи актуальність першого покоління Лінд вказує, що лінійна 

війна починає підкорятися певному порядку. Використовуючи термін «battlefield of 

order», за його словами «впорядковане поле бою створювало військову культуру 

порядку» [189]. Це твердження він пояснює тим, що відтепер більшість речей, що 

відрізняють «військових» від «цивільних» (уніформа, військове вітання, військові 

звання та інші традиції, характерні для військової субкультури) були породженням 

саме першого покоління і призначені для зміцнення культури порядку. 

Фактично, певні елементи першого покоління воєн існують дотепер – вони 

проявляються не тільки в символах, сама тактика із певними схожими елементами 

використовується внутрішніми силами безпеки (наприклад, поліцією при боротьбі 



52 
  
з масовими заворушеннями). Слід зазначити, що для першого покоління 

оперативне мистецтво концептуально не існувало взагалі, хоча його практикували 

окремі полководці, як Наполеон Бонапарт. 

З середини ХІХ ст. «впорядковане поле бою» почало руйнуватися. Нова 

науково-технічна революція, що призвела до зміни зброї (поява більш 

скорострільної  та більш далекобійної зброї), почала змінювати порядок ведення 

бою. 

Війна другого покоління зберігає за собою тактику лінійного вогню та 

маневру з опорою на непрямий вогонь. Цей тип ведення війни можна побачити на 

ранніх етапах Першої світової війни, де ще існувало суворе дотримання групового 

шикування та дисципліни уніформи. Однак, навіть при «подрібненні» великих 

лінійних груп на малі лінійні групи, в подібній тактиці залишалася надзвичайна 

залежність від артилерії та вогневої сили, щоб пробити позиційну глибоку оборону. 

Цитуючи дослідника: «тактика другого покоління була підсумована у французькій 

сентенції: «артилерія перемагає, піхота займає»» [189]. 

Відповідно, саме технології були головним рушієм змін. Технології 

проявилася як якісно, у таких речах, як важка артилерія та авіація, так і кількісно, 

у безпосередній здатності економіки держави вести битву за матеріальну базу. 

Окрема увага стала приділятися оперативному мистецтву, що теж прив’язано до 

технологічного прогресу та розвитку транспортної інфраструктури. Можливість 

пересування військ за допомогою залізниць а потім і автомобільного транспорту, 

як і поява телеграфу, радіо та телефонного зв’язку дали можливість не тільки 

швидко передавати інформацію (включно із розвідданими), так і керувати 

великими масами військ. 

Відповідно, вищевказані чинники, поступово накопичуючись, почали процес 

нової трансформації методів ведення війн. Війна третього покоління також була 

відповіддю на збільшення вогневої сили на полі бою. Однак рушійною силою були 

насамперед ідеї. Так, німецькі теоретики, усвідомлюючи, що вони не змогли 

перемогти у змаганні «на виснаження» через слабку промислову базу в Першій 

світовій війні, розробили принципово нову тактику. В першу чергу вона спиралася 
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на маневр, а не виснаження. Саме тому, В. Лінд робить такий висновок, що тактика 

третього покоління була першою справді нелінійною тактикою [212, с. 23]. Сама 

атака спиралася на глибоке та швидке проникнення, щоб обходити і розвалювати 

бойові сили противника, а не намагатися скувати та знищити. Саме цю тактику 

назвали «Бліцкригом». 

Описуючи концепцію поколінь війн, дослідники приходять до висновку, що 

основними каталізаторами змін попередніх поколінь виступали два чинники: 

технології та ідеї. Аналізуючи попередні зміни, вони приходять до логічного 

питання щодо можливих перспектив, які відкриваються від таких змін в контексті 

потенційної війни четвертого покоління. 

Аналізуючи чинники, які призводили до зміни одного покоління в інше, 

науковці формують концепцію війни четвертого покоління – конфліктів ХХІ 

сторіччя. 

Американські теоретики встановили, що зміна перших трьох поколінь 

відзначалася все більшою дисперсією на полі бою, поглинаючи цивільне 

населення. Таким чином, першою ознакою війни четвертого покоління є 

залученість всього суспільства противника. Друга характерність пов’язана зі 

зменшенням залежності від централізованої логістики. Дисперсія в поєднанні з 

підвищеною цінністю вчасних дій у потрібному темпі, жадатиме високого рівня 

здатності діяти поза межами землі (як площини ведення бойових дій і як простору 

взагалі) і поза межами дії самого противника. Третя особливість – це маневр. Ні 

кількість людської сили, ні маса вогневого ураження не є переважним фактором 

війни четвертого покоління. Дослідники прямо вказують, що невеликі, дуже 

маневрені та гнучкі сили мають домінувати у війні четвертого покоління. Четверта 

особливість – це мета розгрому ворога. Фактично, після Другої світової війни, коли 

концепція «тотальної війни» фактично втілилася у життя, а з появою ядерної зброї 

може стати причиною повного знищення людства, то мета розгрому ворога 

змінюється. Так як тепер у кожній глобальній війні є загроза повного 

самознищення людства, то акцент війни четвертого покоління зміщується з 

фізичного знищення ворога на його внутрішній розгром. Тому дослідники 
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вказують, що основними цілями будуть, наприклад, підтримка народом війни та 

культури свого противника. І, як висновок, вказується, що правильна ідентифікація 

стратегічних центрів тяжіння противника матиме надзвичайно важливу вагу. 

Тому у своїй роботі В. Лінд вказує: «у широкому розумінні війна четвертого 

покоління, здається, широко дисперсована і значною мірою не визначена; 

відмінність між війною і миром буде розмита до точки зникнення. Вона буде 

нелінійною, можливо, до того ступеню, що не матиме визначених полів боїв чи 

фронтів. Різниця між «цивільним» та «військовим» може зникнути. Дії 

відбуватимуться одночасно по всій глибині учасників, включаючи їхнє суспільство 

як культурну, а не лише фізичну, сутність» [212, с. 23]. 

Науковці дійшли до такого висновку саме крізь аналіз динаміки розвитку 

війн і засобів ведення війни. Ще наприкінці 80-х років минулого століття стало 

зрозумілим, що один «сучасний» боєць може мати гіпотетичну вогневу 

спроможність і ефективність як ціла бригада декілька сторічь тому. З цього 

логічним є висновок, що для ведення війни нового покоління потрібно значно 

менше людських ресурсів, а головна роль тепер відводиться технологіям. 

 Технології як чинник зміни формату ведення війн є одним з головних 

аргументів у концептуалізації гібридної війни як явища. На думку групи 

дослідників на чолі із В. Ліндом, розвиток робототехніки, безпілотних літальних 

машин та наземних транспортних засобів, розвиток цифрових каналів комунікації, 

що ускладнює можливість перехоплення інформації і пришвидшує передачу даних 

на великі відстані, робота над створенням штучного інтелекту може сформувати 

радикально змінену тактику. Цей висновок, зроблений три десятиліття тому зараз 

підтверджується на практиці. Не можливо не погодитись також і із наступним їх 

твердженням, що зростаюча залежність від таких технологій може відкрити двері 

для нових вразливих місць в обороні, як, наприклад,  вразливість критичної 

інфраструктури до комп'ютерних вірусів. 

Отже, концепція четвертого покоління воєн передбачає, що невеликі 

високомобільні елементи, що складаються з дуже «розумних» (як в технологічному 

плані, так і стосовно особистісного рівня знань та вмінь)  солдатів, що озброєні 
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надсучасною високотехнологічною зброєю, можуть охоплювати широкі райони, 

вражаючи критичні цілі ворога. При чому ці «критичні цілі», на думку авторів, 

переважають вже не у військовому секторі, а саме в цивільному. Тому фронт як 

такий, у своєму буквальному розумінні не потрібен війні четвертого покоління, що, 

в свою чергу, докорінно змінює спосіб організації та структури військових служб. 

Тактичний та стратегічний рівні ведення бойових дій, як було передбачено 

теоретиками, змішаються між собою, а політична інфраструктура противника та 

саме суспільство стануть мішенями в новому полі битви війни четвертого 

покоління. Відповідно, неможливо не погодитись із твердженням, що: «критично 

важливо ізолювати ворога від власної батьківщини, оскільки невелика кількість 

людей зможе завдати великої шкоди за дуже короткий час». [212, с. 24].  

Серед інших особливостей війни четвертого покоління, за твердженням 

авторів, є особисті якості політичних і військових лідерів. Так, керівництво у війні 

нового покоління повинно мати нові якості і бути майстрами як військового 

мистецтва, так і технологій. А основним викликом для них буде вирішення 

головного завдання – досягти усіх оперативних і стратегічних цілей в умовах 

величезного потенційного перевантаження інформацією. 

Інформація у війні четвертого покоління – це така ж зброя, як і бойова 

машина. Саме тому ми вважаємо необхідним знов дослівно навести позицію В. 

Лінда, адже наступне твердження стало пророчим: «Психологічні операції можуть 

стати домінуючою операційною та стратегічною зброєю у формі 

медійного/інформаційного втручання. Логічні бомби та комп'ютерні віруси, 

включаючи приховані віруси, можуть використовуватися для зриву цивільних, і так 

само військових дій. Протиборчі сторони війни четвертого покоління будуть вміло 

маніпулювати засобами масової інформації для зміни вітчизняної та світової думки 

до тієї міри, коли вміле використання психологічних операцій ставатиме 

прелюдією до використання бойових сил. Головною ціллю буде [підрив – прим. 

авт.] підтримка ворожим населенням його уряду та війни. Новини телебачення 

можуть стати більш потужною оперативною зброєю, ніж бронетанкові підрозділи» 

[212, с. 24]. 



56 
  

В нашому розумінні підходити до вивчення проблематики гібридної війни 

необхідно першочергово саме з еволюції війн як таких, тому теорія покоління війн 

є надзвичайно важливою. Слід зазначити, що такий підхід класифікації поколінь 

війн переважає у країнах Заходу, але є і інші точки зору. Так, наприклад у 

вітчизняній доктрині існує дещо відмінна концепція, яка розділяє війни на шість 

поколінь крізь призму науково-технічних революцій, виводячи закономірність, що 

засоби нападу завжди випереджали засоби захисту. 

Автор цієї концепції М. П. Требін формує такий більш детальний розподіл 

війн виходячи із наступник тверджень [146]: 

1. Війна першого покоління – війна у формі рукопашного протиборства із 

застосуванням холодної зброї. Це покоління тривало найдовше за всю історію 

людства – майже три з половиною тисячоліття. Перша науково-технічна революція, 

що змінила спосіб ведення бою в цьому поколінні  - це початок використання міді, 

бронзи та заліза. 

2. Війна другого покоління –  ХIII-XIV ст. Пов’язується із винаходом пороху 

і початком застосування вогнепальної зброї. 

3. Війна третього покоління – середина ХІХ ст., коли науково-технічна 

революція призвела до появи більш далекобійної і більш точної нарізної зброї і 

технології її виробництва. Війна третього покоління –  позиційна, більш 

масштабна, а в оперативному плані вимагає великої кількості живої сили. 

4. Війна четвертого покоління – кінець ХІХ – початок ХХ ст., яку пов’язують 

зі створенням автоматичної зброї і бездимного пороху. Характерна появою 

бронетехніки та авіації. Набула небаченого раніше стратегічного розмаху, і для їх 

ведення також потрібно дуже багато живої сили, зброї та військової техніки. Як 

зазначає М. Требін, війни четвертого покоління тривають і зараз.  

5. Війна п’ятого покоління з’явилася у 1945 р. – ракетно-ядерна війна. 

Фактично, жодної ракетно-ядерної війни не було в світі, за виключенням першого 

бойового застосування атомних бомб в серпні 1945 р.  
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6. Війна шостого покоління, формується в останні десятиліття ХХ ст. На 

думку М. Требіна пов’язана з шостою революцією у військовій справі, а саме зі 

створенням високоточної конвенційної зброї.  

До числа найбільш важливих характеристик війн шостого покоління 

дослідник відносить наявність сучасних глобальних розвідувальних та 

інформаційних систем, систем керування та управління, високоточні засоби 

ураження різних видів базування, в тому числі космічного, інформаційне 

протиборство в планетному масштабі; відповідальність держави за оборону і 

захист своєї економіки у таких війнах. Підсумовуючи, дослідник вказує, що «для 

перемоги у війнах шостого покоління необхідно: наявність сучасних повітряно-

космічних сил, високоточної ударної і оборонної зброї, зброї на нових фізичних 

принципах, інформаційної зброї, сил і засобів радіоелектронної боротьби. Їх 

відсутність або слабкий розвиток роблять країну не здатною до захисту своїх 

національних інтересів та державного суверенітету» [146, с 21]. 

Варто зазначити, що за своєю природою ці дві концепції – концепція еволюції 

війн В. Лінда та концепція М. П. Требіна мають як схожі риси, так і відмінності. 

Проте, якщо розглядати з точки зору політичної науки, то теорія В. Лідна, 

сформована та напрацьована у команді кадрових військовослужбовців КМП США 

є більш практичною для застосування у процесі концептуалізації гібридної війни, 

ніж класифікація професора М. Требіна, яка має більше суто військовий інтерес. 

Підхід до класифікації етапів розвитку воєн, заснований на поділі крізь призму 

науково-технічної революції дає розуміння в тому, як змінювалися засоби ведення 

війни, але не розкриває сутності змін. Наприклад, західні теоретики зовсім не 

включають до класифікації війни, які відбувалися раніше Тридцятирічної війни 

(1618-1648), тим самим спрощуючи розуміння природи змін, акцентують більшу 

увагу не тільки на зброї, але й на ідеях, які призводили до використання тої чи іншої 

зброї. Відповідно, чотирьохступенева класифікація еволюції війни, дає нам більше 

розуміння про природу гібридної війни, адже дає нам змогу у подальшому, 

розкриваючи усі аспекти, дати відповідь на питання, чи є гібридна війна 

унікальним новим явищем, чи це новий етап розвитку війн. А шестиступенева 
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класифікація, заснована на аналізі виключно зброї, звісно, є не менш важливою для 

науки, проте не дає відповідей на поставлені питання. Натомість, подібна 

концепція цілком справедливо допускає існування паралельно у світі війн різних 

поколінь – одночасно різних частинах планети може відбуватися і війна четвертого, 

і п’ятого, і шостого покоління. Це породжує додаткові складності у 

концептуалізації гібридної війни, адже в гібридній війні може застосовуватись 

зброя усіх поколінь воєн. Відповідно, така класифікація передчасно формує 

твердження, що сьогодні окремо існує «війна шостого покоління» і окремо 

«гібридна війна», що потрібно ще довести чи спростувати. Саме тому у своїй роботі 

ми спираємося на концепцію В. Лінда, яка ставить в першу чергу дослідження 

еволюції не тільки крізь засоби, але й ідеї, що формують війну як явище. Працю В. 

Лінда можна підсумувати наступним чином – трансформація війни за останні 

чотириста років – це шлях від порядку до хаосу, від лінійності до нелінійності, від 

структурованості до дисперсії та децентралізації, які все більше поглинають 

суспільство воюючих держав, роблячи війну тотальною на за масштабом 

руйнувань, а за масштабом охоплення сфер життєдіяльності.  

Підсумовуючи виклад технологічних передумов появи нового покоління 

воєн, американські дослідники вказували на можливі катастрофічні наслідки 

трансформації війн і що цей вид високотехнологічної війни четвертого покоління 

може нести в собі підґрунтя ядерного знищення держав. Ефективність усіх засобів 

і методів нового етапу війн – від політичних до психологічних може гіпотетично 

усунути здатність противника з ядерною зброєю вести війну доволі швидко. 

Руйнування або зрив життєвоважливих виробничих потужностей, політичної 

інфраструктури та соціального устрою в поєднанні з раптовими зрушеннями у 

співвідношенні сил теоретично можуть легко призвести до ескалації ядерного 

конфлікту. Тому дослідники висловлювали своє сподівання, що саме ризик 

ескалації може стримувати війну четвертого покоління серед ядерних збройних 

держав так само, як він раніше стримував велику загальнодержавну війну. На 

превеликий жаль, саме  в цьому їх прогнози не підтвердилися, тому що ядерні 
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держави, а саме Російська Федерація, сформували власну концепцію того, що тепер 

називається «гібридною війною». 

Отже, з точки зору теорії еволюції війн, війна четвертого покоління – це 

перша спроба концептуалізувати гібридну війну в часи, коли її ще не існувало в 

політико-правовій реальності. Проте, в ті часи, коли вийшло дослідження групи 

теоретиків під головуванням В. Лінда, гібридна війна ще не називалася 

«гібридною» ні в політичному, ні науковому, ні у військовому дискурсі.  

Водночас, сама концепція отримала як схвальні відгуки прибічників, так і 

була піддана критиці з боку дослідників історії. Здебільшого, противники теорії 

визначали подібний підхід до класифікації війн як незнання історії. Як справедливо 

зауважували опоненти теорії, ті елементи війни четвертого покоління 

використовувалися протягом усього існування людства [182, с.19-20]. В західній 

науковій думці розпочались дебати, які, на нашу думку, стали причиною появи 

нової концепції – концепції гібридної війни. Так, коли Ф. Хоффман формував 

власну нову концепцію гібридної війни, то дослідник теж опирався на концепцію 

війни четвертого покоління. Проте, він лише частково описує дискусію, яка 

розгорнулася навколо концепції. Натомість, у 2009 р. полковник армії США Стівен 

Вільямсом у своєму дослідженні «З війни четвертого покоління до гібридної війни» 

здійснив важливий аналіз тих аргументів, до яких зверталися дослідники [220].  

Так, С. Вільямсон вказує, що полковник морської піхоти США Томас  Хаммс 

був одним з небагатьох, хто приєднався до дискусії з наступною статтею у 

спеціалізованому виданні Корпусу морської піхоти США Marine Corps Gazette у 

вересні 1994 р.: «Еволюція війни: війна четвертого покоління» [181]. Т. Хаммс 

продовжував бути прихильником цієї концепції, привернувши широку та більш 

впливову аудиторію з низкою праць, в яких він розкриває своє бачення війни 

четвертого покоління, особливо в своїй книзі 2004 р. «Праща і камінь: про війну в 

21 столітті» [220, c.5]. 

Т. Хаммс вважав, що напади Аль-Каїди на Америку підтвердили теорію війни 

четвертого покоління. Натомість, небажання світових лідерів та військових 

аналітиків враховувати позиції концепції війни четвертого покоління дослідник 
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називав помилкою. Відповідно, Т. Хаммс не приховував свого розчарування, коли 

аналітики продовжували розглядати війну та її природу крізь призму все менш 

актуальних, за Т. Хаммсом, теорій К. фон Клаузевіца. Він стверджував, що єдині, 

хто серйозно вивчив теорію війни четвертого покоління – це Аль-Каїда [181, c.14].  

Проте вся апологетика Т. Хаммса стосовно концепції війни четвертого 

покоління спирається саме на аналізі різних повстанських або терористичних 

угрупувань. За 18 років, що пройшли з моменту появи концепції, Т. Хаммс виділяє 

наступні зміни у внутрішньому вимірі війни четвертого покоління, а саме: а) 

стратегічна зміна, б) організаційна зміна та в) зміна типу учасників. 

Стосовно стратегічних зсувів, то «повстанські кампанії перейшли від 

військових кампаній, підтримуваних інформаційними операціями, до стратегічних 

комунікаційних кампаній, підтримуваних партизанськими та терористичними 

операціями» [181, c.14]. Цим науковець пояснює, що війна четвертого покоління 

використовує всі доступні мережі, в тому числі політичні, економічні, соціальні 

тощо, щоб переконати політиків, які приймають політичні рішення, що їхні 

стратегічні цілі є або недосяжними, або надто дорогими для найменшої вигоди. 

Тобто комунікаційна стратегічна зміна, яка криється у конфлікті нового формату 

полягатиме тепер у безпосередній атаці на розум тих, хто приймає рішення. Т. 

Хаммс вказує, що «інформація є ключовим елементом будь-якої стратегії війни 

четвертого покоління. Ефективні повстанці будують свої плани на основі 

стратегічної комунікаційної кампанії, розробленої для зміщення погляду ворога на 

світ» [181, c.14].  

Організаційну зміну акторів війни четвертого покоління Т. Хаммс пояснює 

як зміну жорсткої монолітної ієрархічної структури на складну систему, яка тепер 

характеризується своєю мережевістю, транснаціональністю і навіть «транс-

вимірністю», що ускладнює їх пошук та виявлення. 

Змінюються і самі актори. Їх дослідник поділяє на три групи: реакційні 

угрупування, опортуністські угрупування та ідеологічні. 

Під реакційними групами він розуміє здебільшого національні або 

субнаціональні спільноти, іноді закритого характеру, які реагують на загрози своїм 
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представникам фізично, економічно, політично, релігійно чи культурно та схильні 

за своєю природою до використання конвенційних та традиційних методів 

боротьби. Опортуністичні групи, які, як правило, мають злочинний характер, 

тяжіють до  заповнення порожнеч у владі в некерованих просторах або в 

нестабільних станах. Найбільш небезпечною Т. Хаммс вважає ідеологічні групи, 

які не мають жодних обмежувальних чинників, окрім власної ідеології та 

фанатичного запалу. Ці групи, як правило, виховують абсолютний підхід до 

обов'язку, тому їхні ідеологічні послідовники дуже креативні у своїх атаках та 

стійкі у захисті груп. Т. Хаммс стверджує, що здатність лідерів війни четвертого 

покоління поєднувати сили різних груп може створити ще більш смертельну форму 

війни. 

Окрім панівних змін у війні четвертого покоління, Хаммс робить три 

визначні умовиводи. Перший полягає в тому, що описуючи ідеологічні групи він 

вперше використовує прикметник «гібридний», описуючи саме об’єднання 

потенціалу різних груп і, таким чином, надаючи зовсім інше семантичне 

забарвлення. 

Друга позиція полягає в тому, що Т. Хаммс досліджує потенціал нового 

актора у війні четвертого покоління – приватні військові кампанії. Збільшення 

частки участі таких суб’єктів к збройних конфліктах сучасності викликає багато 

занепокоєнь. Так, дослідника цікавили відповіді на питання, як притягти до 

відповідальності приватні військові компанії, і ще більше – як притягти до 

відповідальності державу, яка користується послугами таких суб’єктів. Адже сама 

їх сутність полягає у існуванні поза межами дипломатичних відносин і за межами 

міжнародного права. Більш того, вони можуть постійно змінювати свою 

юрисдикцію, переходячи з однієї держави до іншої. Тому Т. Хаммс справедливо 

задається питанням: як ці компанії вплинуть на війну в майбутньому. 

Третій важливий аспект роботи Т. Хаммса полягає у актуалізації нової 

загрози – використання державами, а не організаціями, тактик війни четвертого 

покоління. Так, серед прикладів він наводить прецеденти використання Китаєм 

приватних військових кампаній, а також впливом, який Іран здійснював по 
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відношенню до терористичної організації Хезболла під час Другої війни в Лівані 

2006 р. Т. Хаммс вказує, що в особі Хезболли Ізраїль зіштовхнувся з 

супротивником війни четвертого покоління, недержавним актором, що був 

озброєний високотехнологічною зброєю. А технічну, логістичну та, можливо, 

розвідувальну підтримку, яку Іран надавав Хезболлі, дозволила Ірану виграти 

потрібний йому час оскільки «Сполучені Штати та ООН, мабуть, можуть вирішити 

лише одну кризу за один раз, Іран зміг використати конфлікт у Лівані в спосіб війни 

четвертого покоління для припинення дій проти своєї ядерної програми» [181, 

c.19]. 

Водночас, паралельно із цими трьома ключовими висновками, Т. Хаммс 

формулює концепцію війни п’ятого покоління, де дослідник враховує тенденції 

війни четвертого покоління, коли роль політичних та соціальних чинників 

матимуть більш питому вагу в конфліктах, ніж нації як такі. Проте, далі у своїх 

роздумах Т. Хаммс віддаляється від того, що стало сьогодні гібридною війною. 

Його війна п’ятого покоління – це зовсім не гібридний конфлікт, а футурологічний 

концепт, заснований на біотехнологіях і біологічному зараженні. Водночас, певні 

слова можуть мати гіпотетичне підтвердження, адже свою війну п’ятого покоління 

дослідник називає «мережевою»: «мережі поширюватимуть ключову інформацію, 

надаватимуть джерело необхідного обладнання та матеріалів, становитимуть 

місцем добору добровольців; реактивні літаки забезпечуватимуть всесвітнє, 

недороге, ефективне розповсюдження зброї» [181, c.23]. 

Натомість, критики концепції війни четвертого покоління наводили свої 

аргументи, доводячи безпідставність у виділенні сучасних конфліктів в окрему 

форму і окрему доктрину. Так, в 1993 р. майор Кеннет Ф. Маккензі молодший (на 

даний момент генерал Збройних сил США, з 2019 р. – командуючий Центральним 

командуванням Збройних сил США (Близький Схід та Центральна Азія)) був 

одним з перших, хто піддав критиці концепцію. В своїй статті «Елегантна 

невідповідність: Війна четвертого покоління», що була опублікована у віснику 

Військового коледжу Армії США “Parameters”, К. Маккензі піддає критиці низку 

прогалин концепції, серед яких він називає методологію та науковий метод, який 
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не розкривається теоретиками в концепції. К. Маккензі посилається на відсутність 

якісно діалектичного підходу у розумінні генезису поколінь та виокремлення 

кожного конкретного етапу [193, c. 53]. Натомість він задається питанням, чи є 

теорія війни четвертого покоління взагалі діалектикою, чи може надмірною 

спробою проаналізувати життєвий процес. Чи тільки зіткнення протилежностей 

викликають неминучі зміни війни, породжуючи нові методи, які самі стають 

жертвою ще більш сучасних методів, або ж реальність війни більш неоднозначна, 

коли банальна «ірраціональність, наслідування (імітація), зажерливість, 

таємничість і безглуздість відіграють набагато більшу роль у розвитку війни, ніж 

будь-який істотний історичний принцип» [193, c. 53]. Особливу увагу він приділяє 

цим ірраціональним змінним, наводячи приклад, як влада СРСР, не дивлячись на 

скрутний стан економіки 1980-х рр. проводила надзвичайно вартісну програму 

розбудови важких авіаносних крейсерів. «Напевно, не було переконливої морської 

логіки в їх роботі. Це можна пояснити більш старими, простішими силами: 

пресингом морської моди» [193, c. 53]. Теорія війни четвертого покоління 

дослідник називає занадто незграбною і неповноцінною, щоб пояснити багату 

різноманітність світу, а тому К. Маккензі робить висновок, що «з цих причин теорія 

четвертого покоління залишається більше мантрою, ніж методом» [193, c. 53].  

В своїй праці дослідник також приділив увагу не тільки методології, але й 

історичному підходу, наводячи приклади застосування тактик з історії Столітньої 

війни, дуже схожих за описом до тактик, які теоретики війни четвертого покоління 

враховують лише з кінця Тридцятирічної війни, що мала місце на два сторіччя 

пізніше. А зародження тактик Бліцкригу, що приписуються теоретиками до 

третього покоління, К. Маккензі за допомогою аналогій переносить у друге 

покоління, порівнюючи з кампанією Наполеона у 1805 р., таким чином виводячи 

твердження, що «це може бути пов’язано з невимовною геніальністю індивіда, а не 

впорядкованим і передбачуваним потоком історичних сил...» [193, c. 55]. 

Аналізуючи відповідність концепції основним конфліктам, що точилися в світі на 

момент публікації праці К. Маккензі, він стверджує, що у конфлікті Ізраїлю з 

палестинськими угрупуваннями, параметри, визначені для акторів війни 
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четвертого покоління, якщо і підходять, то лише у короткостроковому проміжку 

часу, адже кінцева мета таких повстанців – отримання влади і перетворення на 

державного суб’єкта, з усіма приналежними конвенційними ознаками.  

Стосовно ж іншого конфлікту у колишній Югославії, то тут американський 

військовий дослідник відкидає твердження апологетів теорії поколінь про 

наднаціональність акторів війни четвертого покоління, вказуючи, що, так чи 

інакше, кінцевою метою всіх сторін залишається створення власних (Хорватія, 

Боснія, Словенія тощо) або ж розширення існуючих держав (Сербія) – держав, 

завершених у клаузевіцькому розумінні. Порівнюючи із аналогіями попередніх 

сторічь в Балканському регіоні, К, Макензі доходить висновку, що нічого нового 

не відбувається: «не виключено, що те, що залишилося від Югославії, лише 

підтверджує потужну силу націоналізму, особливо коли його застосовують до 

стародавніх і надійних двигунів етнічності» [193, c. 58].  

Розглядаючи фактор асиметричності дій, особлива увага якому приділяється 

в концепцій війни четвертого покоління, дослідник пропонує думку, що завдання 

поразки або придушення таких держав, як Сербія, не вимагає від провідних країн 

симетричної реакції, тобто не потрібно застосовувати методи та організацію, 

подібну до їх власної, щоб ефективно боротися з ними. Тобто країнам-членам 

НАТО не потрібно застосовувати методи війни четвертого покоління (наприклад, 

методи умовних повстанців) для боротьби із таким супротивником, достатньо лише 

зберігати переваги в мобільності (як стратегічній, так і тактичній), командуванні та 

контролі, і вдосконаленій зброї. Наводячи приклад стримування лівійського 

диктатора М. Каддафі, К. Маккензі прямо говорить: «якщо ці суб'єкти ведуть війну 

четвертого покоління, то Захід не потребуватиме відповіді четвертого покоління. 

Для використання термінів четвертого покоління, відповіді третього покоління 

будуть більш ніж адекватними, якщо націлені проти належних центрів тяжіння і 

використовуються як частина більшого застосування всіх елементів нашої влади: 

військової, економічної та дипломатичної» [193, c. 58].  

Фактично, К. Маккензі у своїй праці вказує, що представлені історичні 

докази для умовного поділу методів і способів ведення війни на покоління занадто 
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вибіркові, адже є безліч додаткових доказів, які прямо суперечать багатьом 

твердженням теоретиків цієї концепції, аргументи яких в кінцевому рахунку 

дослідник називає непереконливими. Він також не погоджується з твердженням, 

що основні актори війни четвертого покоління та їх армії мають високий ступінь 

монолітної однорідності, що, в свою чергу, дозволяє зрозуміти застосування 

широких моделей і дисперсних тактик. Натомість К. Маккензі висловлює свій жаль 

стосовно того, що західні товариства більш розколоті та різноманітні, ніж 

монолітні. І це розщеплення не є наслідком нещодавнього історичного процесу, а є 

результатом природного побічного продукту енергійного багатогранного 

суспільства, яке чинить опір застосуванню довільних історичних законів та 

узагальнень. 

Пізніше, у відповідь на роботу Т. Хаммса, видатний англійський вчений та 

професор військових студій у Королівському коледжі Лондона сер Лоуренс 

Фрідман опублікував статтю-відповідь на доктрину Т. Хаммса, зазначивши, що 

«теорія війни четвертого покоління страждає від поганого застосування історії та 

браку інтелектуальної строгості» [178, c.254].  Перелічуючи недоліки такої 

концепції він зазначає, що теорія війни четвертого покоління має в собі занадто 

широке визначення методів ведення війни. На думку Л. Фрідмана це означає, що 

інтерпретація будь-яких соціальних, економічних та політичних суперечок як 

наслідок чи акт війни є оманливою і, можливо, небезпечною, в тих випадках, коли 

це викликає військову реакцію [178, с.259]. 

Паралельно з Л. Фрідманом до критики теорії долучився Антуліо Ечеваррія 

– ексдиректор з наукових досліджень для Військового коледжу армії США, 

Редактор вісника Військового коледжу Армії США “Parameters”. У відповідь на 

постійне акцентування В. Ліндом та Т. Хаммсом на загрозі Західному світові війни 

четвертого покоління як сталого явища, А. Ечеваррія пропонує методичну критику 

цієї теорії, засновану на його наукових доробках. А. Ечеваррія, перш за все, 

спирається на глобалізацію, як фактор зміни ведення бойових дій. У своїй більш 

ранній праці «Глобалізація та природа війни» А. Ечеваррія використовує 

клаузевіцьку модель триєдності війни (політичні мотиви, випадок і ворожнеча) як 
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основу для розуміння природи війни. Потім він аналізує глобальну війну проти 

тероризму крізь запропоновані рамки. Він робить висновок, що клаузевіцька 

триєдність актуальна і потенційно може бути застосована до сучасних конфліктів. 

Глобалізація посилює роль, яку відіграють політичні мотиви у війні, вона може 

посилити елементи випадковості та невизначеності, і це явно посилює основні 

почуття ворожнечі серед різних культур. Саме цю останню область автор розглядає 

як найбільш критичну у війні з тероризмом. А центром ваги таких конфліктів є саме 

ідеї, що підживлюють радикальний іслам [173].  

Подібні умовиводи автора потрібно розуміти, підходячи до критики 

концепції війни четвертого покоління. А. Ечеваррія ставить під сумнів 

правильність історичного підходу, який було використанню теоретиками війни 

четвертого покоління. Стверджуючи, що вони покладалися на помилкові 

припущення та неправильну логіку він намагається довести, що теорія є абсолютно 

невірною і спрямовує військових мислителів у неправильний бік. Так, дослідник 

виділяє три етапи розвитку концепції війни четвертого покоління, називаючи їх 

«реінкарнаціями».  

Стосовно першої «реінкарнації», тобто етапу від появи концепції в кінці 

1980-х рр. минулого століття, А. Ечеваррія спростовує наступні твердження. 

Супротивникам майбутнього (переважно терористам), апологети концепції 

приписують здатність оперувати складними та високорозвиненими технологіями, 

які, на думку автора за своїм описом підходять у організаційній структурі до 

штурмових з’єднань німецької армії 1918 р., а за технологічною оснащеністю – на 

бійців художнього фільму «Зоряний десант» з вигаданого всесвіту Р. Хайнлайна 

[172, с.2]. Автор також піддає сумніву твердження прибічників концепції війни 

четвертого покоління стосовно намірів супротивника проникнути в суспільство, а 

потім спробувати розвалити його зсередини. Натомість, в якості контраргументу 

він наводить приклади діяльності таких організацій, як Хамас та Хезболла 

(меншою мірою Аль-Каїду), які інтегруючись у суспільство, замість того, щоб 

розвалити його зсередини, встановлюють нові політичні, соціальні та релігійні 

зв’язки з людьми. Уточнюючи, що і Хамас, і Хезболла почали позиціонувати себе 
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як організації, що здатні вирішувати щоденні проблеми своїх громад, таких як 

створення відповідної інфраструктури з дитячих садочків, шкіл, медичних 

закладів, молодіжних та жіночих центрів, спортивних клубів, надання соціальних 

послуг, та впровадження програм безкоштовного харчування та охорони здоров'я, 

вони дійшли до нового рівня взаємодії, інтегруючись у суспільство політично – 

створюючи власні політичні партії, відповідно, легітимізуючи себе. Таким чином, 

терористи інтегруються в суспільство не для підриву його зсередини, а для 

перетворення «районів на ефективну зброю, створивши міцні соціальні, політичні 

та релігійні зв’язки з суспільством; словом, вони стали місцевими активістами для 

своїх округів, які мають, у свою чергу, сприяти утворенню та підтримці значної 

фінансової та логістичні мережі та безпеки» [172, с.3]. 

І як влучно доповнює цю тезу С. Вільямсон, який досліджував працю А. 

Ечеваррії, «напади Хамаса чи Хезболли в даний час не мають на меті крах 

суспільства, в якому вони працюють. Натомість їхня класична повстанська мета – 

спробувати змінити політичну волю народу і таким чином дискредитувати свого 

опонента» [220, с.9]. 

Стосовно Аль-Каїди позиція А. Ечеварії дещо відрізняється тим, що мета цієї 

організації на його думку пов’язана із наміром розгорнути глобальне повстання 

серед мусульман, а напади терористів на США були покликані послабити цю 

державу, інші західні держави та мусульманські уряди, щоб мати час та можливість 

підготуватися до цього повстання. Фактично, автор називає мету Аль-Каїди 

класично повстанською, не залежно від того, чи діє вона глобально та 

транснаціонально. І саме в цьому твердженні проявляються його попередні наукові 

доробки, адже дослідник вважає, що дослідження глобального охоплення Аль-

Каїди криється в природі глобалізації.  

Окрім цього, наводячи приклади боротьби ідеологій впродовж Другої 

світової війни та Холодної війни, де в глобальних конфліктах лінія розлому йшла 

саме на кордоні ідеологій (лібералізму та демократії, націонал-соціалізму чи 

комунізму), А. Ечеварія відкидає теоретичне твердження В. Лінда та Т. Хаммса про 

одну з головних відмінностей концепції війни четвертого покоління, а саме, що 
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причини народження конфлікту та його ведення криються у ненаціональних або 

транснаціональних причинах, таких як ідеологія чи релігія [172, c.4]. 

 Продовжуючи критику концепції війни четвертого покоління, А. Ечеваррія, 

вказує на ознаку, яка характерна апологетам цієї теорії, а саме на те, що теоретики 

продовжують змінювати свою теорію з часом, залежно від зміни тактики 

повстанців та терористів, а також в залежності від використання ними технологій. 

Щоб доводити свою наукову цінність, стверджує дослідник, теорії повинні чинити 

опір силі ефемерних змін та витримувати їх. Вони не можуть бути написані 

загальноприйнятним прогнозуванням, а потім змінені в міру виникнення більш 

конкретних обставин [172, с.7]. Натомість, друга «реінкарнація» цієї теорії 

пов’язана, на думку автора, зі спробами теоретиків у середині-кінці 1990-х рр. 

відійти від прогнозування до доведення того, що вони передбачили усі зміни, що 

тривають у виникненні і веденні конфліктів.  

Дійсно, С. Вільямслон вказує, що родоначальник концепту війни четвертого 

покоління В. Лінд, уточнюючи Т. Хаммса, опублікував додаткові праці у 2003 та 

2004 рр., де виклав теорії, які він представив у 1989 та 1990-х рр.[220, с. 7]. Так, В. 

Лінд констатує, що: «війна четвертого покоління не нова, але є поверненням до 

війни, що була до виникнення національних держави, яка в основному 

характеризується культурами, що конфліктують» [189]. Тоді В. Лінд наголошував, 

що багато груп можуть вести сучасну війну, а не лише нації, а самі війни можуть 

народжуватися з багатьох причин, серед яких є ті, що виходять за рамки 

клаузевіцького пояснення війни як продовження політики іншими способами. 

Таким чином, В. Лінд переймає концепцію нетринітарної війни М. ван Кревельда, 

представлену в його книзі 1991 р. «Трансформація війни» [85].   

В свою чергу, А. Ечеваррія, який в праці «Глобалізація та природа війни» 

відштовхується від концепції триєдності війни К. фон Клаузевіца, категорично не 

погоджується з інтеграцією поняття нетринітарності у війну четвертого покоління 

[173]. А. Ечеваррія вказує, що називаючи війну четвертого покоління 

нетринітарною, М. ван Кревельд і згодом В. Лінд неправильно трактували основи 

цієї концепції, розглядаючи традиційну клаузевіцьку трійцю занадто спрощено 
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лише як взаємодію між людьми, військовими та урядом. Натомість, тринітарність 

К. фон Клаузевіца зображає війну в єдності трьох сил: ворожості, випадковості і 

невизначеності, а також у політичній раціональності чи вмотивованості. Тобто 

тринітарність війни – це її філософська сутність, і жодним чином не методи та 

засоби ведення війни. А тому А. Ечеваррія вказує, що ці сили присутні у всіх 

конфліктах і не завжди спрацьовують як суто люди, військові та уряд [173].  

З наведених тез, дослідник переходить до власного формулювання третьої 

«реінкарнації» теорії війни четвертого покоління, яке розпочалося після нападу на 

Всесвітній торговельний центр 9 вересня 2001 р. А. Ечеваррія фактично звинувачує 

теоретиків війни четвертого покоління в тому, що замість розуміння методів та 

мотивів терористів, вони намагаються вкотре довести сталість своєї теорії та 

правильність висновків. Так, на думку А. Ечеваррії, суттєвими недоліками теорії є 

[172]: 

- невиправданість і штучність послідовного вибудовування поколінь війн, 

яке автор пояснює з природи самого поняття «покоління»; 

- застосування до війни четвертого покоління тактик повстанців та інших 

нерегулярних підрозділів. 

Відповідно, на його думку, з поняття «покоління» єдиним правильним 

розумінням є безпосередній причинно-наслідковий взаємозв’язок, коли попереднє 

покоління природньо витісняється наступним. А. Ечеваррія вказує, що подібна 

модель є неефективним способом зобразити зміни війни, які, по-суті, відбуваються 

паралельно. Отже, в цьому він бачить пряме порушення логіки теорії поколінь. Він 

вказує, що повстанські, партизанські та інші нерегулярні тактики 

використовувалися з часів класичної античності, тобто таким чином, вони 

передують другому та третьому поколінню, а отже, виходячи з логіки 

правонаступництва, те, що існувало раніше – не може існувати пізніше. 

На нашу думку дане зауваження носить казуїстичний характер, адже 

теоретики війни четвертого покоління не наголошували на безпосередній заміні 

одного покоління іншим, натомість, вони прямо вказували, що в світі можуть 

паралельно існувати декілька поколінь. Отже, поняття «покоління» не потребує 
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буквального тлумачення, а лише вербально відображає форму ведення бойових дій 

та методів ведення війни. Однак неможливо не погодитись з позицією А. Ечеварії, 

що невідворотність глобалізації в контексті тероризму призведе до небезпечної 

комбінації. Він називає це свого роду шлюбом, який є єдиним, «що стосується 

явища, яке війна четвертого покоління називає «супер» або «повстанням, що 

еволюціонувало», або «новим поколінням» ведення війни» [172, с.10]. Автор 

наголошує, що це поєднання не чимось новим, адже терористи та повстанці завжди 

шукали найвдаліші засоби, які дозволять їм успішніше досягти своїх цілей, а тому 

різниця між повстанськими рухами минулого та сьогодення «полягає в тому, що з 

поширенням інформаційних та комунікаційних технологій та зростанням 

можливостей для подорожей, які усі стало асоціюються з глобалізацією, терористи 

та інші недержавні суб'єкти користуються розширеним доступом до політичної 

волі свого противника» [172, с.10].  

У загальному підсумку, А. Ечеваррія називає усю концепцію війни 

четвертого покоління «повторним винаходом колеса», вказуючи, що сучасній 

науковій думці не потрібна інша «обгортка» та інша непослідовна логіка, яка 

ускладнює те, що багато хто вже зрозумів. Натомість, дослідник пропонує 

зрозуміти вплив глобалізації та інформаційних технологій на політичні рухи та 

війни, зауважуючи, що теоретики війни четвертого покоління не знають чи свідомо 

ігнорують велику кількість досліджень на дану тематику. Аналіз А. Ечеварії 

підсумовується вкрай несхвальним поясненням того, що апологети теорії війни 

четвертого покоління «не встигали за наукою про нетрадиційні війни, а також про 

зміни в історичних інтерпретаціях звичайних війн. Їх логіка занадто вузько 

сфокусована і невиправдано хибна. У будь-якому випадку колесо, яке вони 

винаходили, ніколи не повернеться» [172, с.17].  

C. Вілльямсон проаналізував ще низку зауважень до концепцій війни 

четвертого покоління, сформовану дослідником відділу оборонних досліджень 

Королівського коледжу Лондона Т. Бенбоу у праці «Говоримо про своє покоління? 

Оцінюючи концепцію «війни четвертого покоління»» [220, с 11-12]. Одне з низки 

зауважень полягає в тому, що концепція війни четвертого покоління включає в себе 
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занадто широке визначення методів ведення війни. Крім того, Т. Бенбоу та інші, 

вважають, що прихильники війни четвертого покоління перебільшують занепад 

держави і мінімізують його постійне центральне значення в умовах війни. 

Наприклад, А. Ечеваррія вважає, що «хоча деякі уряди і втрачають баланс сил між 

державними та недержавними суб'єктами, але держава залишається центральною в 

міжнародній системі, як у підтримці терористичних груп, так і повстанців, а також 

у протидії їм» [172, c.5-6].  

Т. Бенбоу також наголошує, що, по-суті, концепція не визначає нічого 

справді нового. Він підтверджує, що нетрадиційна війна є єдиною формою 

конфлікту, яка працює проти сильних і усталених держав: «Повстанці, терористи 

та інші асиметричні бійці завжди використовували найкращі доступні технології та 

методи – принаймні хороші – і всесвітня мережа, з якою ми стикаємось, це прояв 

досить доброго засвоєння минулого» [165, c.163].  

Продовжуючи попереднє твердження ми можемо констатувати, що, 

фактично, сукупну кількість критичних висловлювань, застосованих аналітиками 

до концепцій війни, висловлює думка ексдиректора Інституту стратегічних 

досліджень Військового коледжу Армії США професора  Д. Лавллеса мол.: 

«Прихильники війни четвертого покоління підривають власний авторитет, 

підписавшись на цю теорію банкрутства. Якщо їх мета справді створити позитивні 

зміни, то їм – і нам – було б краще відкинути теорію та зберегти традиційну 

концепцію повстання, одночасно модифікуючи її, щоб включати в себе більшу 

мобільність та доступ, що забезпечується глобалізацією» [172, c. iii]. 

 

1.3. Ідейно-теоретична траєкторія формування концепції гібридної 

війни: методологічні пріоритети  

 

Фактично, за приблизно п’ятнадцять років, що пройшли з моменту появи 

концепції війни четвертого покоління, ця теорія переживає свою наукову та 

екзистенційну кризу. Цілком зрозуміла та аргументована критика доводить, що ця 

теорія занадто складна і водночас проста для розуміння змін, що відбувається на 
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полі бою та веденні конфліктів сучасного суспільства. Неналежна складність 

проявляється в тому, що замість того, щоб називати боротьбу з повстанцями, 

квазідержавними утвореннями, партизанами та тероризмом своїм іменем, 

апологети теорії штучно підв’язують до конкретної стратегії та методології 

протидії таким акторам цілу нову самостійну форму під назвою «війна четвертого 

покоління». Паралельно з цим ця теорія занадто просто, ігноруючи інші факти 

об’єктивної реальності, підходить до класифікації змін у військовій історії, 

формулюючи покоління лише на основі змін, як кажуть автори «ідей та технологій» 

[212, с 23].   

Водночас, критика цієї концепції теж не є досконалою. Так, на нашу думку, 

зауваження К. Маккензі були актуальними лише на момент публікації його праці у 

1993 р. Дійсно, наведені приклади боротьби із палестинськими угрупуваннями чи 

аналіз бойових дій у колишній Югославії базувалися на тактиках та стратегіях 

конфліктуючих сторін, проте К. Маккензі зовсім не врахував фактор росту 

технологічного зростання, розвитку інформаційно-комунікативних засобів, 

стрімку глобалізацію, які можуть потенційно вплинути на ведення війни. 

Проаналізовані нами праці критиків концепції війни четвертого покоління 

дають можливість зробити припущення, що ні К. Маккензі, ні А. Ечеваррія та інші 

не могли вийти за рамки усталеного світосприйняття, що склався після закінчення 

Холодної війни і розпаду СРСР, коли єдиною наддержавою світу є лише Сполучені 

Штати Америки, військовий і економічний потенціал яких дає можливість швидко 

і ефективно знищити будь-які загрози конвенційного і неконвенційного характеру. 

Така позиція не давала дослідникам жодної можливості подивитися ширше на нові 

загрози, які з’являлися у нову епоху інформатизації. Фактично, в більшості 

досліджених нами наукових праць, критики теорії війни четвертого покоління 

справедливо та аргументовано оцінюють форму концепції, її методологію та 

підходи, залишаючи осторонь важливе питання конвергенції нових методів 

боротьби. Так, наприклад, С. Вілльямсон вказує, що критики концепції війни 

четвертого покоління стверджували, що найбільшою її виною є твердження, що 
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соціально-політичні зміни можуть вважатися методами ведення війни [220, с. 12-

13].  

Натомість, теоретики війни четвертого покоління, досліджуючи це питання, 

стверджували, що включення політичних, культурних, соціальних та економічних 

елементів у конфлікти суттєво змінило характер війни. Вони казали, що ці 

додаткові виміри війни дали змогу поглянути на конфлікти з іншої сторони, та 

прогнозувати ширший спектр конфліктів із великим колом противників та 

діяльності. Саме конвергенція різних методів військового та невійськового 

характеру дозволяє зробити майбутні війни більш широкими та динамічними, ніж 

будь-коли. За словами Т. Хаммса, глобалізація та інші сучасні сили суттєво 

посилили потенційний вплив асиметричних та недержавних суб'єктів [220, с 13].  

Відповідно стає зрозумілим чому В. Лінд наголошував на цьому, вказуючи, 

що сучасні комбатанти використовуватимуть усі наявні у них засоби, частина з 

яких не буде визнана традиційними військовими методами. Тому методи ведення 

війни первинні, а тактика вторинна, і Лінд каже, що у конфліктах війни четвертого 

покоління вона не буде необхідно новою, а звичною і схожою на стандартні 

партизанські та терористичні тактики, проте реалізовуватиметься за допомогою 

сучасних технологій на оперативному та стратегічному рівні [189].  

Дискусії, що точилися навколо концепції стосувалися лише форми і 

вибірково навколо змісту. Натомість, методам боротьби супротивників 

майбутнього приділялося недостатньо уваги. Тому сьогодні неможливо називати 

цю теорію повністю провальною чи такою, що не заслуговує на увагу. Раціональне 

зерно концепції війни четвертого покоління розкривається саме у окремих 

елементах, які висловлювали як прибічники, так і противники війни четвертого 

покоління. Безумовно важливим є підхід А. Ечеваррії до розгляду конфліктів крізь 

призму глобалізації, а Т. Хаммс справедливо наголошував на появі нових акторів 

збройних конфліктів – держав, що діють опосередковано, використовуючи 

тероризм та приватні військові компанії. А тому для розуміння природи сучасних 

конфліктів потрібно було якнайшвидше винайти новий підхід, сформувати нову 

концепцію, беручи до уваги пропозиції усіх сторін цієї дискусії. 
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Отже, на нашу думку, поняття «війна четвертого покоління» є визначним і 

вирішальним при вивчені природи гібридної війни, проте воно хоч і не відображає 

того змісту, яке притаманне сьогоднішнім конфліктам, проте є важливим для 

напрацювання відповідної методології і подальшої концептуалізації. Це 

твердження підкріплюється думкою ще одного дослідника гібридної війни І. П. 

Рущенка, який називає поняття «війни четвертого покоління» виключно родовим, 

і, шукаючи відповідь стосовно природи сучасного російсько-українського 

конфлікту, здійснив власне узагальнення широкого спектру різних термінів, які 

використовуються в концептуалізації конфліктів подібного типу: «гібридна війна», 

«змішана війна» (compound war), «комбінована війна», «неконвенційна війна», 

«кримінально-терористична війна», «війна керованого хаосу» або «нелінійна 

війна» тощо [136,с 18-21]. 

Враховуючи усталену практику до застосування поняття «гібридна війна» до 

триваючого російсько-українського збройного конфлікту, що використовується 

такими вітчизняними дослідниками як В. Горбулін, Є. Магда, І. Рущенко та ін., а 

також враховуючи широке поширення цього поняття в сучасному суспільно-

гуманітарному дискурсі, засобах масової інформації та просто в масовій суспільній 

свідомості (зокрема, на побутовому рівні) далі сконцентруємося саме на 

дослідженні розвитку концепції гібридної війни. 

Концептуалізація феномену гібридної війни є актуальною та нагальною 

проблемою, що породжує ключові питання: що це за війна, яка її природа та як 

сформувати ефективні методи протидії. Сформувати чіткі відповіді неможливо без 

аналізу розвитку еволюції воєн, адже лише наука може дати відповідь на питання 

місця гібридної війни серед усієї можливої типологізації конфліктів.  

Перефразовуючи К. фон Клаузевіца і визначаючи війну як збройний акт 

політичного насильства ми робимо наголос саме на політичній складовій цього 

процесу, а відповідно прирівнюємо усі методи досягнення політичних цілей – від 

військових до невійськових до розряду засобів та методів ведення війни. Втім, 

гібридну війну прийнято називати новим унікальним явищем, яке змінило політику 

безпеки та міжнародних відносин в останні роки. 
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Аналізуючи еволюцію війн ми стверджуємо, що сутність війни не змінюється 

багато сторічь, принаймні з тих часів, коли зародилися перші держави і ми можемо 

обережно стверджувати, що сутність війни не зміниться доти, доки держави 

існуватимуть і будуть основними інститутами і суб’єктами політики. На відміну 

від сутності війни, протягом віків змінювалась і буде змінюватись форма – тобто 

засоби та методи ведення війни. Ці змінні фактори, еволюція яких продиктована 

самою природою науково-технічного прогресу і безпосередньою сутністю війни, 

адже політична воля, політичні цілі та політичні інтереси, які стають причиною 

збройного протистояння диктують акторам досягати кінцевих результатів за умови 

прикладення найменших зусиль та понесення найменших втрат.  

Існують різні класифікації еволюції війн, проте в нашому дослідженні ми 

сконцентрувалися на тій, яка викликала важливу доктринальну дискусію у 

науковій спільноті, та яка згодом опосередковано призвела до формування поняття 

«гібридна війна». Американські дослідники (В. Лінд та інші), які наприкінці 

Холодної війни побачили зміну традиційного характеру ведення війн після Другої 

світової війни, продиктовану зміною головних акторів на міжнародній арені, 

появою Інтернету, сучасних інформаційно-телекомунікаційних мереж та 

робототехніки тощо, в пошуку наукового визначення нової форми війни вдалися 

до аналізу  розвитку конфліктів, взявши за умовну точку відліку Вестфальський 

мир 1648 р., який і сформував прототип сучасної системи міжнародних відносин. 

Це концепція «війни четвертого покоління», де перші три покоління війн – це війни 

конвенційного характеру, які підпорядковуються духу чітких правил 

(міжнародних, національних, звичаїв тощо), і які розвиваються виключно завдяки 

розвитку безпосередніх збройних сил та зброї, а так звана війна четвертого 

покоління – новий етап в розвитку війн, поява якого продиктована зміною 

технологій та ідей, в тому числі із поглинанням всього суспільства протиборчої 

сторони. Саме тому ми вважаємо надзвичайно влучною характеристику, дану В. 

Ліндом для стану війни четвертого покоління як стан, де різниця між «цивільним» 

та «військовим» може зникнути, а дії одночасно відбуватимуться по всій глибині її 

учасників, включаючи їхнє суспільство як культурну, а не лише фізичну, сутність 
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[212, с. 23]. Фактично, війна четвертого покоління наділена такими характерними 

ознаками: 

1) втрата державою монополії на ведення війни;  

2) наявність високомобільних малих бойових груп; 

3) акцент робиться на «розумні» в технологічному плані бойові одиниці – при 

чому «розумна» техніка і обладнання вторинні, а добре навчені бійці первинні; 

4) відсутність фронту як такого, із чого випливає, що змішуються (а подекуди 

розчиняються) стратегічні та тактичні рівні взаємодій підрозділів, натомість вплив 

поширюється на всю територію із вузлами критичної інфраструктури (і, відповідно, 

необхідністю їх обороняти); 

5) безпосереднє бойове зіткнення стає вторинним у порівнянні із 

застосуванням підривних технологій всередині усіх доступних сфер 

життєдіяльності супротивника;  

6) посилення особистісних якостей військових і політичних лідерів; 

7) залучення у конфлікт всього населення; 

8) веапонізація (тобто перетворення на зброю) інформації, за допомогою якої 

отримується контроль над населенням супротивника. 

Концепція отримала в науковій спільноті своїх прибічників, які побачили у 

атаках Аль-Каїди проти США ознаки війни четвертого покоління (наприклад, Т. 

Хаммс) і, відповідно, в нових умовах почали розширювати концепцію новими 

вхідними даними та нарощувати нові кваліфікаційні характеристики. Зокрема, Т, 

Хаммс, запропонував розширити внутрішній вимір війни четвертого покоління 

такими змінними:  

- стратегічна зміна – військові кампанії, які підтримувалися інформаційними 

операціями були замінені на стратегічні комунікаційні кампанії із опором на 

військову силу; 

- організаційна зміна – ієрархічна структура основних операторів та їхнє 

керівництво втрачає свою жорсткість, натомість може стати мережевою, 

транснаціональною чи, навіть, транс-вимірною; 
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- зміна типу учасників, де Т. Хаммс вперше вказує на потенціал приватних 

військових компаній як суб’єктів, чию приналежність важко встановити в умовах 

чинної міжнародної системи. 

Т. Хаммс також робить вперше важливе пророче зауваження щодо 

застосування саме державами тактик та прийомів війни четвертого покоління. 

Втім, концепція війни четвертого покоління отримала і низку поважних 

критиків (К. Маккензі, Л. Фрідман, А. Еччеварія, Т. Бенбоу та інші). Так, 

недоліками теорії називалися відсутність переконливої методології до класифікації 

етапів розвитку війн та нехтування діалектичними підходами. Окремим 

зауваженням стало заперечення новизни теорії, адже усі методи (особливо 

невійськового характеру) так чи інакше мали свої приклади в історії, натомість 

пропонувалося повернутися до традиційного вивчення війни та її нових форм з 

точки зору усталеної тринітарної моделі Клаузевіца (політичні мотиви, випадок і 

ворожнеча).  

Узагальнюючи, слід згадати, що серед усіх зауважень наріжним каменем став 

аргумент противників теорії, що війни четвертого покоління немає жодного 

практичного застосування, адже з однієї сторони теорія занадто просто узагальнює 

в одну форму вкрай дисперсні методи, мультимодальність яких неможливо 

передбачити, а з іншої Західний світ не потребує окремої концепції і поглибленого 

вивчення таких практик, адже міць сучасної зброї і економіки дозволяють знищити 

будь-які загрози, особливо, якщо вони виникають від неспівставних за міццю 

квазідержавних утворень чи організацій. 

Проаналізовані нами праці критиків концепції війни четвертого покоління в 

історичній перспективі дають можливість дійти висновку про правильність 

претензій, висловлених до методології історичного підходу у формуванні 

типологізації покоління війн. Так само ми погоджуємося із тим, що безпосереднє 

включення невійськових засобів до методів ведення війни не можна вважати 

достатньою підставою для виокремлення окремої форми ведення війни. Проте ми 

хотіли б зробити припущення, що критики концепції  війни четвертого покоління  

не могли вийти за рамки усталеного світосприйняття, що склався після закінчення 
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Холодної війни і розпаду СРСР, коли єдиною наддержавою світу залишилися 

Сполучені Штати Америки, військовий і економічний потенціал яких дає 

можливість швидко і ефективно знищити будь-які загрози конвенційного і 

неконвенційного характеру. Така позиція не давала дослідникам жодної 

можливості подивитися ширше на нові загрози, які з’являлися у нову епоху 

інформатизації.  

Втім, збройні конфлікти початку 2000-х рр. показали, що сучасні держави все 

більше стикаються із противниками, що діють асиметрично, нівелюючи 

конвенційну міць традиційних акторів. Відповідно, теоретизація та 

концептуалізація війн нового типу потребувала нових наукових підходів. Так, 

формуються концепції «змішаних війн» (compound wars) (Т. Х’юбер) [184], «війни 

без меж» (або «незаборонена війна») (К’яо та Ванг). Втім, за наслідками Другої 

ліванської війни з’являється концепція «гібридної війни». Її автор Ф. Хоффман 

визначав війну нового типу як таку, що «поєднує у собі летальність державного 

конфлікту з фанатичним і затяжним запалом нерегулярної війни» [183, c 37]. 

Використання терміну «гібридний» Хоффман пояснював з двох сторін – 

формальної та методологічної. З формальної точки зору сама його концепція – це 

гібрид, який поєднав у собі найбільш достатні з доказової точки зору елементи 

попередніх концепції: і війни четвертого покоління, а змішаної війни і війни без 

меж. З методологічної точки зору гібридність Хоффмана пояснюється 

інкорпорацією низки різних способів та методів ведення війни, включаючи 

конвенційні можливості, нерегулярну тактику та формування, терористичні акти, в 

тому числі беззаконне насильство та примус, а також кримінальний безлад. Підхід 

Хоффмана був розширений іншим дослідником – Р. Гленном, проте останній 

дійшов висновку, що хоч концепція гібридної війни і має свою унікальність з 

доктринальної точки зору, проте інституційного підґрунтя не потребує, а тому не 

існує достатньої необхідності виокремлювати дану концепцію в новий тип війни, 

залишаючи цей феномен лише підмножиною нерегулярних тактик. 

Подібні висновки цілком виправдані в умовах, коли гібридна війна 

розглядається виключно як протистояння недержавних або квазідержавних 
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утворень проти сталих держав Західного світу. Натомість, російська агресія проти 

України 2014 року, стратегія якої була попередньо викладена у напрацюваннях 

російських теоретиків, зокрема начальника Генерального штабу ЗС РФ В. 

Герасимова, довели, що гібридним оператором може виступати повноцінна 

держава. Тобто за Ф. Хоффманом та іншими гібридне протистояння вкладалося в 

формулу «терорист проти держави», втім російська парадигма наділяє державу 

властивостями міжнародного терориста і формула виглядає як «держава-терорист 

проти держави-жертви». Характерною особливістю так званої «доктрини 

Герасимова» є те, що до загальної концепції поєднання засобів військового та 

невійськового характеру російськими теоретиками додається чітке співвідношення 

цих сил – 1:4, тобто має більш прикладний характер, а також формулюється 

надзвичайно суттєвий фактор ведення сучасного конфлікту – прихованість дій на 

більшості етапів розвитку конфлікту. Також уточнюється, що відкрите та 

неприховане застосування збройних сил можливе для досягнення остаточної 

перемоги але під видом миротворчої операції. Окрім цього, «доктрина Герасимов» 

несе нове семантичне забарвлення: так, на відміну від західних теоретиків, які 

наділяють протиборчу нерегулярну сторону характеристиками гібридного агресора 

і шукають відповідь на питання «як сучасній державі захиститися від нових 

методів ведення конфлікту», російська доктрина формулюється таким чином, щоб 

відповісти на питання «як сучасній державі стати гібридним агресором та якими 

методами слід оперувати». 

Втім, формуючи власний погляд на сутність та роль гібридної війни в 

політологічному дискурсі ми ще маємо певні відкриті питання. Зокрема: 

- чи може вважатися російська агресія проти України гібридною війною, в 

умовах, якщо російські теоретики інші на початку перших згадок доктрини 

використовували термін «нелінійна війна»; 

- чи існує потреба в окремій інституалізації гібридної війни як нового типу 

збройного конфлікту. 

Стосовно першого питання, то ми наполягаємо на достатності використання 

поняття «гібридна війна» до російсько-українського збройного конфлікту. Дійсно, 
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при поверхневому аналізі можна погодитись, що навіть одна кваліфікаційна 

характеристика, а саме прихованість, яка розширює попередні концепції західних 

теоретиків, достатня для формулювання концепції нелінійної війни як окремої від 

гібридної. На додаток до попереднього аргументу, ми схильні вважати, що поняття 

«гібридний» вказує на форму війни, а тому потребує достатніх підстав для 

подальшої експлікації та формалізації поняття в окремий інститут. Натомість 

поняття «нелінійний» впливає не на форму, а на механізми протікання конфлікту і 

не потребує додаткового виокремлення.  

Проте на підтвердження судження про те, що російсько-українська війна є 

гібридною ми виносимо на розгляд декілька істотних аргументів, серед яких і сама 

позиція автора російської доктрини. Так, Валерій Герасимов за наслідками анексії 

Криму, вторгнення на Донбас, та участі ЗС РФ та її приватних військових компаній 

у війні в Сирії з 2016 року почав в публічній площині використовувати до 

конфліктів нового покоління прикметник «гібридний». Окрім того, А. Рацс 

здійснив власний хронологічний опис формування підходу до визначення 

російсько-української війни як гібридної, посилаючись на праці як науковців у 

сфері суспільних наук, так і військових теоретиків. Саме поняття укорінилось як в 

українському науковому дискурсі і застосовується до характеристики збройного 

конфлікту з РФ такими вченими як В. Горбулін, Г. Яворська, Г. Почепцов,  Є . 

Магда, І. Рущенко тощо, так і в політичному дискурсі. Безумовно, істотне значення 

має використання поняття «гібридна війна» в офіційних документах. Так, 

наприклад, за результатами Варшавського саміту країн-членів НАТО у 2016 році в 

фінальному комюніке, яке стало формальним виразом політичного консенсусу усіх 

учасників використовується термін «гібридна війна» [67], це ж поняття 

застосовується у низці національних нормативних актів, наприклад, у Доктрині 

інформаційної безпеки 2017 р. [127]. 

Водночас, слід зазначити, що серед усього масиву термінології, який 

використовується для позначення сучасного конфлікту в науковому дискурсі 

повинен панувати плюралізм думок, проте в політико-правовому дискурсі ми 

наполягаємо на уніфікації позицій та консолідації думок. Так,  Г. Яворська, 
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наголошує, що «фреймова рамка» терміну «гібридна війна» досі залишається 

невизначеним. Проте вона наголошує, що «роль найменування російської агресії в 

інформаційній складовій конфлікту, в дипломатичному діалозі, в міжнародно-

правовому аспекті не викликають сумніву», таким чином задаючи різні способи 

інтерпретації явища та окреслюючи собою вектори суспільно-значущих дій [157, с. 

22].  А тому категоріальний та термінологічний апарат повинен бути єдиним з 

метою формування ефективних методів протидії та консолідації союзників, в 

процесі чого, на нашу думку, зрозумілість комунікацій має вирішальну роль. Саме 

тому ми використовуємо по відношенню до російсько-української війни термін 

«гібридна», і яка детальніше буде розглянута нами в наступних розділах 

дисертаційного дослідження. 

Стосовно пошуку відповіді на друге питання щодо інституалізації явища 

гібридної війни та виокремлення цього інституту в самостійну форму збройного 

конфлікту, то це складне питання не може мати однозначної відповіді. Сутність 

гібридної війни влучно сформульована Г. М. Яворською та О. І. Їжаком в 

комплексній праці «Світова гібридна війна: український фронт»: «специфіка такого 

поєднання полягає в тому, що кожний із військових та невійськових способів 

ведення гібридного конфлікту застосовується у воєнних цілях та використовується 

як зброя» [156, с. 19]. 

Фактично веапонізація будь-яких невійськових засобів є одним з критеріїв, 

за яким ми наділяємо гібридну війну специфічним характером. Проте, аналізуючи 

праці військових теоретиків з найдавніших часів до часу Холодної війни (тобто до 

моменту, коли почали формуватися передумови для формування самостійної 

концепції конфліктів сучасності) ми можемо побачити приклади подібних 

прототипів гібридних методів. На початку даного розділу ми вже посилалися на 

працю Сунь Цзи, вбачаючи доволі подібний опис взяття на озброєння невійськових 

методів політичного, дипломатичного та економічного характеру. Видатний 

військовий теоретик ХХ століття сер Безіл Ліддел Гарт у своїй комплексній праці, 

присвяченій аналізу воєнних дій з V сторіччя до нашої ери і до Другої світової 

війни «Стратегія непрямих дій» аргументував своє дослідження так: «протягом 



82 
  
всієї історії людства результати війни рідко були ефективними, якщо дії не були 

настільки непрямими, щоб захопити противника зненацька. Непрямими були як 

фізичні, так і психологічні дії; перші - зазвичай, а другі - завжди. У стратегії 

найдовший обхідний шлях часто є найкоротшим шляхом до мети» [92, с. 24]. 

Б. Ліддел Гарт сформував дві основні аксіоми війни, перша з яких полягає в 

тому, що в світлі переважної більшості історичних прикладів жоден полководець 

не може бути виправданий за нанесення лобових ударів противнику, що міцно 

утримує свої позиції. Друга аксіома полягає в тому, що, перш ніж нанести 

противнику удар, необхідно попередньо придушити його волю до опору. 

Розкриваючи думку, британський теоретик згадує феномен більшовиків і 

безпосередньо їхнього лідера В. Леніна, вказуючи, що останній розумів цю основну 

істину, кажучи, що найбільш розумна стратегія під час війни полягає в тому, щоб 

відтягнути початок військових дій до тих пір, поки моральний розклад противника 

не дозволить завдати смертельного удару і легко, і найбільш ефективно. Особливо 

важливо розуміти це в контексті нашого дослідження саме російсько-української 

гібридної війни, адже ворогу України, з яким ми знаходимося в стані неоголошеної 

війни, або (в нашому авторському розумінні) в стані гібридного миру, 

безпосередньо в своїй політиці національної пам’яті рефлексує на радянське 

минуле, а розуміння концепту російської агресії йде своїм корінням у минуле 

сторіччя. 

Отже, Б. Ліддел Гарт підсумовує: «Найбільш розумна стратегія в будь-якій 

кампанії полягає в тому, щоб відтягнути бій, а найбільш розумна тактика - в тому, 

щоб відтягнути початок наступу до тих пір, поки не буде підірвано моральний стан 

противника і не буде створено сприятливі умови для нанесення вирішального 

удару» [92, с. 181]. 

Таким чином ми доходимо висновку, що в самій природі війни закладено 

досягнення перемоги будь-якими засобами. Дане твердження підкріплюється не 

тільки позицією військових теоретиків, але й політико-філософським дискурсом. І 

Н. Макіавеллі, і Т. Гоббс та інші в різні часи формулювали максиму [24, с. 4], яка в 

спрощеній конструкції описується як «ціль виправдовує засоби», а враховуючи те, 
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що К. фон Клаузевіц називав війну продовженням політики, то, відповідно, 

об’єднавши ці позиції ми приходимо до розуміння, що ціль війни за своєю 

природою може і повинна виправдовувати будь-які засоби. 

Відповідно, гібридну війну виділяти в окрему форму війни можливо за умови 

критичного співвідношення залучень військових і невійськових засобів. І якщо 

конкретну формулу В. Герасимова ми маємо (1:4), то важко знайти достатню 

доказову базу і, відповідно, ґрунтовні дослідження, щоб виявити, в яких пропорціях 

ці засоби використовувалися у війнах раніше. Але ж цілком логічно припустити, 

що якщо ми не знаємо чіткого співвідношення засобів в історичній ретроспективі, 

то це зовсім не означає, що їх використання (або використання прототипів цих 

засобів відносно науково-технічного прогресу) не відбувалося взагалі. А отже ми 

не можемо казати, що гібридна війна – це нове явище саме тому, що ми не знаємо, 

як подібне відбувалося в історичній ретроспективі. 

Таким чином, для виокремлення гібридної війни в окрему форму війни може 

стати не фактор застосування методів та засобів невійськового характеру в якості 

зброї, а фактор технічного прогресу. Постійний наголос усіма теоретиками (В. 

Лінд, Р. Гленн, В. Герасимов та інші) на застосуванні в гібридній війни 

інформаційних дій підривного характеру за допомогою сучасних інформаційних та 

комунікативних технологій дозволяє використовувати цей фактор, але тоді нам 

необхідно було б вписувати дискурс гібридної війни до концепції інформаційного 

суспільства, називаючи таку війну – війною інформаційного суспільства. Проте це 

знову не дає нам підстав для окремої інституалізації, адже навіть будучи введеною 

до такого дискурсу, гібридна війна все одно залишатиметься війною, а 

змінюватиметься лише фактор формації суспільства. Тому неможливо не 

погодитись із Р. Гленном, який вказував на недостатність підстав для окремого 

вичленення гібридної війни в нову форму, але й неможливо погодитись із ним, що 

така війна є лише підмножиною нерегулярної війни, адже російський концепт 

змінив парадигму гібридної війни. 

Отже, слід згадати думку В. Герасимова, який вказує «що поєднання 

традиційних і гібридних методів вже зараз є характерною рисою будь-якого 
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збройного конфлікту. При цьому, якщо другі можуть використовуватися і без 

відкритого застосування військової сили, то класичні бойові дії без гібридних – вже 

ні» [46]. Цим можна пояснити, що гібридна війна не потребує окремої 

інституалізації і є прямим виразом війни як такої. Війна буде постійно 

трансформуватися поглинаючи усі нові технічні і суспільні здобутки людства, 

перетворюючи їх на засоби вбивства. А тому термін «гібридна війна» ми 

пропонуємо вважати терміном перехідного етапу трансформації війни, в умовах, 

коли правові норми ще не почали регулювати дану сферу. 

Підсумовуючи вказане, у нашому розумінні гібридна війна – це збройний 

конфлікт між державами, або між державою та недержавним утворенням, в 

якому один суб’єкт здійснює по відношенню до іншого суб’єкта пряму агресію із 

прихованим застосуванням своїх збройних сил або опосередковано через інших 

суб’єктів, організацій, утворень із комплексним застосуванням політичних, 

економічних, інформаційних та інших невійськових заходів, реалізованих з опорою 

на військову силу, а також терористичні, диверсійні, підривні та кримінальні 

технології, що в комплексі застосовуються з метою позбавлення протиборчої 

сторони фактичного суверенітету як для захоплення території, так і без 

захоплення всієї території держави, але з утворенням штучних центрів впливу на 

внутрішню та зовнішню політику жертви. 

Дане поняття розкривається крізь призму основних характеристик 

досліджуваного явища, а саме найбільш поширених проявів чи патернів, які ми 

досліджуватимемо у наступних розділах нашої роботи. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Концептуалізація поняття «гібридна війна» – це не тільки процес виявлення 

основоположних характеристик явища, але й необхідний для політологічного 

дискурсу пошук місця та ролі досліджуваного явища на мапі політико-правової 

реальності. В першому розділі дослідження ми сконцентровано увагу на теоретико-

методологічних особливостях сучасних концепцій конфліктів нового покоління.  
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Так, неможливо дослідити явище гібридної війни без звернення до 

основоположних теоретиків цієї концепції. Було виявлено, що Ф. Хоффман вводив 

поняття гібридної війни у військово-політичний дискурс у доволі вузькому 

значенні – лише як новий конфлікт, де розмиваються межі між супротивниками та 

населенням, де поєднуються різні, в тому числі нові, військові та невійськові засоби 

та способи протидії. Водночас, політична реальність та емпіричний досвід 

формували заданий вектор розвитку концепції виключно у напрямку включення 

концепції гібридної війни у дискурс протиборства конвенційних держав з 

неконвенційними супротивниками – терористами, партизанами, інсургентами 

тощо. Відповідно, в такому випадку неможливо не виключати гібридну війну з 

загальної підмножини нерегулярних конфліктів. 

Відповідно, для формування сталого розуміння, чому початкова концепція 

настільки відрізняється від сучасної методології наповнення поняття «гібридна 

війна» в контексті російсько-українського збройного конфлікту, було досліджено 

генезис розвитку дискурсу конфліктів нового покоління. Так, крізь призму 

наукових дискусій, що точилися навколо релевантності та прийнятності концепції 

«війни четвертого покоління», було сформовано основний ідейно-теоретичний та 

методологічний апарат для наділення сучасних конфліктів характерними ознаками. 

Відповідно, це дозволило дослідити, якими змінами у організаційній, суб’єктній та 

методологічній складових характеризуються сучасні збройні конфлікти. Виявлено, 

що нові конфлікти дійсно тяжіють до тотальної конвергенції останніх здобутків 

науково-технічного прогресу із умовно «традиційними» засобами ураження та 

методами ведення війни. В свою чергу, такі конфлікти характеризуються 

тенденцією до роботизації та автоматизації, таким чином, зменшуючи протиборчі 

сили в своїй кількості, але збільшуючи їх мобільний, мобілізаційний та інші 

потенціали, в тому числі ефективність ураження та/чи знищення супротивника. 

Водночас, виявлено й іншу характеристику, яка вказує на підвищення ролі 

інформації та інформатизації як засобів ведення війни, реалізації підривних заходів 

та пропаганди. Подібна тенденція тягне за собою прагнення максимально залучити 

у конфлікт безпосередньо не тільки військові сили, але й цивільне населення.  
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Втім, виявлення спектру основоположних характеристик, притаманних 

сучасним конфліктам у розрізі дослідження явища гібридної війни породжує нове 

питання про роль та місце гібридної війни в сучасному політологічному та 

правовому дискурсі. Особливо актуальним це питання постає в розрізі 

встановленої з 2014 року практики використання поняття гібридної війни до 

російсько-української війни у політичному, військовому, та, навіть, побутовому 

дискурсі. Водночас, враховуючи певну емпіричну різницю між російсько-

українською гібридною війною та гібридною війною за Ф. Хоффманом та іншими, 

було поставлено завдання сформувати авторську позицію щодо достатності 

окремого інституційного оформлення гібридної війни як окремої форми чи типу 

війни. 

Так, звернувшись до класичних праць з теорії війни, було встановлено, що 

філософська природа та сутність війни полягає у використанні усіх можливих 

підручних засобів для реалізації суб’єктом своєї політики та досягнення кінцевої 

мети. Відповідно, поєднання військових та невійськових засобів протидії, як одне 

з базових характеристик гібридної війни, не тільки знаходить приклади і відповідні 

прототипи в історичній ретроспективі, але й не дозволяє казати про яку-небудь 

самостійну спроможність виділення окремого інституту гібридної війни та 

формування нового типу/форми ведення війни. Фактично, було встановлено, що 

гібридна війна – є війною як такою, в умовах, що відповідають сучасному розвитку 

людства та його технічних можливостей. Артикульовано позицію, що в 

майбутньому усі війни будуть вестися «гібридно», адже це зменшує витрати 

акторів на війну, дозволяє уникати відповідальності та підриває суспільство 

супротивника зсередини. Відповідно, запропоновано вважати поняття «гібридна 

війна» терміном, що характеризує черговий етап трансформації війн в бік їхньої 

все більшої технологічності. Враховуючи те, що це поняття значно ширше 

представлене у військовому і політологічному дискурсі, ніж у міжнародно-

правовому, то сформульовано позицію, що дане поняття «гібридна війна» має свою 

практичну застосовність в умовах, коли правові норми ще не почали регулювати 

дану сферу, тобто до імплементації цієї категорії в дискурс війни і міжнародного 
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гуманітарного права. В свою чергу, важко прогнозувати, коли відбудеться 

нормотворче врегулювання явища гібридної війни на конвенційному міжнародно-

правовому рівні, адже це залежить від великої кількості змінних факторів, в тому 

числі – від політичної волі провідних держав світу. Втім, враховуючи загрози, які 

несуть гібридні війни, особливо у контексті російсько-української війни, 

раціональним було б формування такої нормативної бази, яка б включала прояви 

гібридних загроз у дискурс збройних конфліктів і, відповідно, розширила практику 

встановлення фактів гібридної агресії, прирівнюючи її до «конвенційної» агресії, 

та притягнення винних до відповідальності. Таким чином, аргументовано позицію, 

що після гармонізації нормативної бази відповідно до сучасних гібридних загроз, 

поняття «гібридної війни» не потребуватиме широкого використання, а тому це 

поняття введено в дискурс в якості тимчасової категорії. Водночас, зроблено 

висновок, що не варто відмовлятися від використання поняття «гібридна війна» на 

практичному рівні в політичному та інших дискурсах, а навпаки, не наділяти 

російсько-український конфлікт іншими (окрім категорій міжнародного права) 

визначеннями, як наприклад: нелінійна війна, війна нового типу, нетринітарна 

війна, дифузна війна, війна керованого хаосу тощо. Це пояснюється тим, що 

застосування єдиного понятійного апарату (в нашому випадку – це конкретно 

поняття «гібридна війна») обумовлюється необхідністю вироблення семантично 

зрозумілих уніфікованих стратегій протидії гібридним загрозам на рівні 

міжнародного партнерства. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРИЧНІ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

РОСІЙСЬКОЇ ДОКТРИНИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 

 

2.1. Стратегічний вимір формування російської доктрини гібридної 

війни  

 

Створення та реалізація Російською Федерацією власної доктрини ведення 

прихованої та неоголошеної війни має глибоке коріння, яке не можна дослідити без 

застосування історичного методу. Шляхом аналізу історико-політичних факторів, 

що мали вплив на ті чи інші дії суб’єктів прийняття владно-розпорядчих рішень на 

території сучасної Російської Федерації ми можемо виокремити ряд достатніх 

умов, які сприяли формуванню чинної агресивної політики. 

Американський дослідник М. Войджер вказує, що у сучасній російській 

гібридній війні немає нічого принципово нового, пояснюючи цю тезу тим, що РФ 

вдається до тих самих старих методів, із використанням нових інструментів і 

технологій. Серед прикладів дослідник пропонує звернути увагу на Маніфест 

російської імператриці Катерини ІІ «Про прийняття півострова Кримського, 

острова Тамана і всієї кубанської сторони під Російську державу» від 8(19).04.1783 

р., наголошуючи, що російська тактика гібридного конфлікту частково походить 

ще з ХVIII ст., а «Кремль просто покращує її й використовує проти своїх сусідів, 

Заходу та навіть проти власного населення» [88]. 

М. Войджер вказує, що маніфест яскраво доводить той факт, що в XVIII ст. 

імперська Росія провела гібридну кампанію з метою завоювання Криму. Ця 

кампанія включала політичні, дипломатичні, правові, соціальні, економічні, 

розвідувальні та військові зусилля. 

Дійсно, під час чергового російсько-турецького конфлікту (війна 1768—1774 

рр.) російські війська захопили Кримський півострів. За результатами підписаного 

Кючук-Кайнарджійського мирного договору із Османською імперією було 

проголошено незалежність Кримського ханства [87, ст. 3]. Проте, Російська 
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імперія, хоч і вивела свої основні війська з півострова, все ж таки залишила окремі 

загони на території незалежного ханства. Політика нового хана Шагін-Ґірая та його 

реформи виявилися непопулярними і на території півострова почали підійматися 

заворушення. Ситуація виявилася вкрай сприятливою для використання Росією 

своїх підривних технологій. Так, губернатор Новоросії Г. Потьомкін почав 

підтягувати війська до Криму, а через своїх агентів розпочав агітаційну кампанію 

серед правлячої верхівки ханства щодо переходу у російське підданство [94]. 

Навесні 1783 року було вирішено, що Г. Потьомкін особисто керуватиме анексією 

Кримського ханства на користь Росії, використовуючи війська для придушення 

кримських повстань проти хана. 

5 (14) квітня хан зрікається свого престолу, а 8 (19) квітня імператриця 

підписала вищезгаданий маніфест, над яким вона працювала спільно з Г. 

Потьомкіним. Характерно, що цей документ повинен був зберігатися в таємниці, 

поки приєднання ханства не стане доконаним фактом. Катерина ІІ коливалася на 

той момент і побоювалася, що приєднання Криму викличе не тільки нову війну з 

Туреччиною, а й втручання європейських держав. Тому маніфест про приєднання 

Криму, який був заготовлений, але не був оприлюднений, запечатали в дерев'яний 

ящик, оббитий залізом. Маніфест був таємно переведений на і спрямований 

фельд'єгерською службою в Крим [94]. 

Паралельно у Криму Потьомкін  поширював так звані «присяжні листи», в 

яких було зазначено, що населення того чи іншого населеного пункту висловлює 

свою згоду присягнути на вірність Росії. Вони скріплювалися печатками і 

підписами. Тільки після того, як у Потьомкіна були зібрана така «доказова база» 

від населення Криму про те, що вони хочуть перейти до складу Російської імперії, 

тобто була зібрана юридична база, а анексія майже завершилася, маніфест 

Катерини був оприлюднений 28 червня (9 липня) 1783 р. [94]. У самому документі 

висвітлюються безпосередні історичні передумови та причини, що викликали 

необхідність у анексії Криму. Маніфест стверджував, що Росія вважає Крим своїм 

повноправним трофеєм, а статус Кримського ханства трактувався російською 

стороною з умовою, що за Кючук-Кайнарджийським мирним договором 1774 року 



90 
  
Криму було надано автономію лише за умови, що хан Шагін-Ґірай проводитиме 

виключно лояльну щодо Росії політику. Відповідно, у зв'язку з великими 

матеріальними витратами на утримання російської армії через турецьку загрозу (у 

маніфесті наводиться сума 12 млн. руб.) і нову спробу Османської імперії включити 

Крим до свого складу, Катерина II визнала денонсованими всі попередні угоди з 

Портою щодо Криму і прийняла рішення про включення півострова до складу 

імперії [100]. Російський історик Г. Кассельбреннер здійснив широкий аналіз 

масштабної прихованої операції Росії з формування дипломатичними каналами 

індиферентності західних монархій до факту анексії півострова, що проявилася у 

юридичному визнанні територіальної експансії Російської імперії. Таким чином, 

коли Росія офіційно повідомила європейські держави про анексію Криму, з 

протестом виступила тільки Франція. У відповідь на французькі протести 

президент Колегії закордонних справ І. А. Остерман нагадав французькому 

посланнику, що Катерина II свого часу «неупереджено і байдуже дивитися 

зволила» на «заволодіння Корсикою», а тому чекає «настільки ж неупередженого і 

байдужого» відношення французького короля до захоплення Криму Росією, «яка 

прагне єдино до заспокоєння кордонів» Російської імперії» [79, с. 60]. 

Дійсно, в діях вищого російського імперського військово-політичного 

керівництва можна побачити ознаки гібридного характеру, а саме комбінацію 

різних деструктивних інструментів військового та невійськового характеру. Так, 

Російська імперія спочатку домоглася проголошення незалежності Кримського 

ханства військовими заходами, а анексія відбулася без жодного формально 

закріпленого оголошення війни. Окрім того, ми можемо виокремити певні схожі 

риси першої анексії 1783 р. та анексії 2014 р., а саме: Російська імперія 

скористалася внутрішньою дестабілізацією у Криму, коли на півострові відбулася 

низка повстань, кримський хан, який був прихильником російського престолу та 

мав тісні контакти з російським вищим керівництвом, а також був зарахований до 

російського війська у чині капітана, зрікся фактично на користь Росії [79, с. 43-44], 

а після зречення був відправлений у Воронеж [79, с. 71] (так само як і 

проросійський президент України В. Янукович, який втік до Ростова). Сама анексія 
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підкріплювалася сумнівною легітимацією у вигляді «присяжних листів», що має 

певні схожості з так званим «референдумом» 2014 року. Проте наявність схожих 

рис в розгортанні конфлікту з сучасною російсько-українською гібридною війною 

не дає нам підстав вважати дії вищого військово-політичного керівництва 

Російської імперії прикладом гібридної війни в сучасному розуміння цього поняття 

В історії Російської імперії ми можемо знайти багато прикладів використання 

різних комбінованих методів політичного протистояння, принаймні, починаючи з 

XV-XVI ст. [132], особливо з наголосом на агресивну дипломатію, проте, для 

розуміння розвитку російської гібридної військово-політичної доктрини вважаємо, 

що для розкриття тематики достатньо сконцентруватися на темах, особливо 

близьких до сучасного конфлікту і до України як такої. Саме тому приклад першої 

анексії Криму є достатнім у розкритті передумов до приходу до влади більшовиків 

і розгортанні попередньої російсько-української війни в ХХ ст. 

Доводячи тезу, що конвергенція військових та невійськових засобів ведення 

агресії не нова, особливо по відношенню до України, то необхідно звернутися до 

тактики та стратегії більшовиків на початку минулого століття. Теза, що Україна 

вперше зіткнулася з російською гібридною загрозою спростовується у низці праць, 

серед яких особливо цікавою, на нашу думку є робота, де фіксуються певні паралелі 

між російською агресією проти Української Народної Республіки у 1917 р. та 

агресією Російської Федерації проти України у 2014 р. Так, історик Центру 

досліджень визвольного руху В. Бірчак та юрист Українського інституту 

національної пам’яті С. Рябенко стверджують, що гібридні методи у ХХ столітті 

використовувалися більшовицькою Росією у війнах проти інших держав, а пізніше 

такі ж методи використовував і СРСР [36]. 

Захопивши владу внаслідок Жовтневого перевороту 1917 р. більшовики 

проголосили «Декларацію прав народів Росії», у якій визнавалося право на 

самовизначення народів, в тому числі аж до можливості утворення самостійних та 

незалежних держав. Втім, подібні лозунги були лише частиною пропаганди, 

натомість справжній задум полягав в утвердженні влади більшовиків на всій 

території України, для чого ними було розпочато масштабну інформаційну та 
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військову кампанію. Як вказує Ю. Лєбєдєва, «дотримуючись своїх же правил 

ведення гібридної війни, більшовики приступили до тотальної агітації проти 

Центральної Ради в пресі, організовували мітинги та оголошували відозви про 

необхідність підтримки більшовиків у Києві» [91, с. 59 ].  Українська Центральна 

Рада засудила переворот та відмовилась визнавати більшовиків. 

20 листопада 1917 р. Центральна Рада прийняла ІІІ Універсал, яким було 

проголошено утворення Української Народної Республіки у складі майбутньої 

федерації «рівних і вільних народів» Росії, втім вся повнота влади на українських 

землях за Універсалом належала саме Центральній Раді до моменту скликання і 

проведення всеросійських Установчих зборів. Водночас, навіть з такою позицією 

більшовики не могли погодитись, тому більшовики вдались до спроб захопити 

владу у Києві силами місцевих більшовицьких осередків [91, с. 59]. В ніч з 11 на 12 

грудня Київський Військово-революційний комітет більшовиків на чолі з Георгієм 

П’ятаковим планував збройне повстання проти влади УЦР після пред'явлення 

ультиматуму Раді з вимогою добровільно передати владу більшовикам. В. 

Савченко зазначає, що більшовики поспішали, сподіваючись здійснити переворот 

в Києві до початку Всеукраїнського з'їзду Рад, маючи намір підтвердити 

завойовану владу рішеннями з'їзду Рад, який, в разі перемоги над Центральною 

Радою, вже гарантовано був би більшовицьким (використовуючи петроградський 

досвід жовтня 1917 р.) [138]. Повстання було придушене вірними Україні 

військами, проте подібні спроби охопили не тільки Київ. Так, українські війська 

придушили більшовицькі заколоти в Одесі 12-13 грудня, у Катеринославі (нині – 

Дніпро) на початку грудня 1917 р. більшовиками було проведено масову 

демонстрацію під гаслом «Вся власть Совєтам!». Ю. Лєбєдєва вказує, що метою 

більшовиків було здійснити масове поширення антиукраїнських настроїв, а також 

«успіху майбутньої війни РСФРР проти УНР сприяли масштабні запроваджені 

пропагандистські методи ведення гібридної війни» [91, с. 59].     

07 грудня 1917 р. Раднарком надіслав українському урядові ультиматум, в 

якому наголошувалося про необхідність припинення опору радянським та 

червоногвардійським частинам в Україні. В. Савченко зазначає, що в ультиматумі 



93 
  
хоча формально і визнали право кожного народу на самовизначення, але не визнали 

існування самої УНР на чолі з Центральною Радою, заявивши, що переговори про 

визнання можуть початися тільки після негайної відмови від «... якою б то не було 

підтримки каледінського заколоту» [138]. В. Бірчак та С. Рябенко звертають окрему 

увагу на погрозу, якою закінчувався ультиматум, а саме: «у випадку не отримання 

задовільної відповіді на ці питання протягом 48 годин Рада народних комісарів 

вважатиме [Центральну] Раду у стані відкритої війни проти радянської влади в 

Росії та на Україні» [36]. Таким чином ми бачимо в ультиматумі безпосередні 

ознаки прихованого гібридного характеру конфлікту. По-перше, Україні 

надсилається вимога припинити роззброєння більшовицьких частин – тобто 

залишити на суверенній території агентів впливу та військову силу потенційного 

супротивника і не чинити їм опір. По-друге, стан війни, який буде оголошено після 

невиконання ультиматуму трактувався не як війна Росії проти України, а війна УЦР 

проти аморфної радянської влади в Росії та Україні. 

Одночасно з проголошеним ультиматумом більшовики здійснили спробу  

підірвати з середини українську владу та змінити керівництво УЦР на скликаному 

у Києві Всеукраїнському з'їзді рад (17 – 19 грудня 1917 р.). В. Савченко, описуючи 

ці події, стверджує, що у більшовиків залишалася надія на мирне перетікання влади 

в їх руки, шляхом проголошення недовіри Центральній Раді Всеукраїнським 

з'їздом Рад. З’їзд готували більшовики і постаралися розробити квоти делегування 

так, щоб мати стовідсоткову перемогу на з'їзді і «законним» чином, шляхом 

голосування, усунути УЦР від влади. Але на з'їзд оперативно прибули (без 

запрошення більшовицького оргкомітету з'їзду) 670 делегатів від «Селянської 

спілки» і 905 делегатів від українського війська. Вони придушили більшовиків 

своєю чисельністю, самі виписали собі мандати делегатів, після чого делегати-

більшовики виявилися в меншості, маючи лише 125 голосів своїх делегатів. 

Зрозумівши, що справа програна, вони покинули з'їзд, і більшість їх делегатів 

виїхало в «пролетарський» Харків [138]. Відповідно, «ленінський» ультиматум 

українська влада відкинула, наголосивши, що Раднарком не має права втручатися 
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у внутрішні справи України. А З'їзд рад абсолютною більшістю голосів підтримав 

Центральну Раду та засудив Жовтневий переворот. 

Визнавши відповідь української влади на ультиматум незадовільною, 

Раднарком постановив: «вважати [Центральну] Раду у стані війни з нами» [36], а 

біля кордону України більшовики почали концентрацію військ, на чолі яких 

призначили члена більшовицького уряду Володимира Антонова-Овсієнка.  

Однак Раднарком не поспішав оголошувати війну УНР, вдавшись до 

прихованих заходів. В. Бірчак та С. Рябенко вказують, що «більшовики розуміли, 

що не мали в Україні достатньої підтримки, а відкрита агресія лише згуртувала б 

українців довкола Центральної Ради» [36]. Натомість, у грудні 1917 р. 

прикриваючись надуманим приводом боротьби з «контрреволюційним заколотом» 

на Дону, червоні загони Антонова-Овсієнка захоплюють Харків. Маючи достатню 

збройну підтримку, харківські більшовики організовують власний так званий 

«Всеукраїнський з'їзд рад» – дзеркальне нелегітимне відображення київського, в 

якому абсолютна більшість його делегатів були членами більшовицької партії. Ю. 

Лєбєдєва доповнює цю подію, розкриваючи її сутність: «17 грудня 1917 р. 

більшовики обрали у Харкові робітничо-селянський уряд, що підтримувався 

РКП(б), як альтернативу з’їзду Ради робітничих, селянських і солдатських 

депутатів у Києві. Радянська Росія відкидала причетність до військового конфлікту 

з Центральною Радою, трактуючи воєнні дії як громадянську війну Харківської 

ради депутатів проти Центральної Ради, що фінансувалася з Москви. Український 

радянський уряд був альтернативою української влади в Києві» [91, с. 59]. 

 Фактично, більшовики утворили фіктивну та гібридну паралельну 

реальність, коли на території однієї держави паралельно діяло дві Українські 

Народної Республіки. Такі заходи були універсальним методом ухилення від 

відповідальності за розв’язання агресивної війни. «Ширма у вигляді 

альтернативної «народної республіки» дозволила Раднаркому приховати свою 

відповідальність за подальшу агресію проти України – адже про боротьбу з 

Центральною Радою формально оголосила у своєму маніфесті саме «радянська» 

УНР». А «харківський з'їзд» повідомив, що «якщо проллється в Україні братня 
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кров, то вона проллється не в боротьбі українців з великоросами, а в класовій 

боротьбі українських трудящих мас із [Центральною] Радою» [36].  

 Отже, такі дії дозволили більшовикам наголошувати на внутрішньому 

конфлікті в Україні, приховуючи своє вторгнення «громадянською війною» 

всередині УНР. Загалом, в своїй роботі В. Бірченко та С. Рябенко проводять цікаві 

паралелі між створенням «маріонеткової» більшовицької УНР та створенням так 

званих «народних республік» у 2014 р., а позицію більшовиків на Брест-Литовській 

мирній конференції прирівнювали до позиції президента РФ Путіна під час 

Мінських переговорів 2015 р. Так, представник Раднаркому та голова російської 

делегації Троцький на переговорах всіляко заперечував факт агресії більшовицької 

Росії проти України. В. Бірченко та С. Рябенко підмічають: «Доходило до абсурду: 

у той час, коли червоні російські загони Муравйова та Антонова-Овсієнка 

захоплювали одне за одним міста і містечка на Лівобережній Україні, Троцький 

виголосив заяву про те, що «на Україні нема жодних окупаційних військ». А трохи 

згодом узагалі почав вимагати залучити до переговорів окрім делегації УНР ще й 

представників Народного секретаріату – мовляв, унаслідок успішної боротьби 

«українських рад» із «київською Центральною Радою» вплив останньої постійно 

зменшується і питання, хто «матиме право остаточно провадити переговори про 

мир в імені Української Народної Республіки, розв'яже вислід боротьби між двома 

організаціями» [36]. Так само, тільки сто років потому, буде казати президент Путін 

[149].  

Слід звернути увагу також на маніпуляцію правом на самовизначення. Нами 

вже було згадано, що більшовики проголошували повагу до самовизначення 

народів аж до утворення ними незалежних державних утворень. Той самий 

аргумент був використаний Л. Троцьким під час проведення Брест-Литовської 

конференції [151, с. 364]. Втім, аналіз політики щодо визнання більшовиками тих 

чи інших державних утворень вказує на те, що більшовиками було закладено 

сучасну російську стратегію маніпуляції правом на визнання як легітимації 

державних суб’єктів [151, с.364-365]. Так, наприклад, Раднарком одразу визнав 

більшовицьку УНР, проголошену на нелегітимному з’їзді в Харкові, але тягнув із 
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визнанням УНР (в тому числі у Брест-Литовську). Маніпулювання правом на 

визнання вписується в російську парадигму агресивної політики, коли визнання 

отримують суб’єкти, які політично значущі саме для Росії, мають вони на те 

правові підстави чи ні. Так, на момент, коли повноцінне вторгнення в Україну ще 

тільки планувалося, а владу УЦР більшовики планували послабити за допомогою 

суто політичних методів, у Харкові було проголошено так звану Донецько-

Криворізьку Радянську Республіку (ДКРР). На необхідності проведення 

референдумів з питання проголошення належності тих чи інших регіонів України 

наполягало тоді саме радянське керівництво Росії. Це вбачається з заяв Й. Сталіна 

на переговорах з представником УЦР М. Поршем в листопаді 1917 р. [143, с. 56–

57]. Втім, коли відбулося проголошення радянської УНР, необхідність в ДКРР 

одразу відпала і цю маріонеткову республіку Раднарком не визнав, а коли у Брест-

Литовську більшовики вимушені були тимчасово забути про Україну, В. Ленін 

прямо дав вказівку С. Орджонікідзе припинити спроби утворити самостійну 

квазідержаву, адже це: «абсолютно безглуздо з боку Донецької республіки 

відмовлятися від єдиного з рештою України фронту оборони» [71, с. 263]. 

 Натомість, більшовики визнали так звану Радянську Соціалістичну 

Республіку Тавриди (РСРТ). Як вказує кримський історик і публіцист Сергій 

Громенко, процес захоплення Криму більшовиками розпочався ще у 1917 р., що 

вилилося у встановлення радянської влади наприкінці січня 1918 р. та проведенні 

першої хвилі червоного терору. Завершальним етапом захоплення влади стало 

ухвалення декрету про утворення Таврійської республіки робітничих, солдатських 

та селянських депутатів на території Таврійської губернії 19 березня. Кримські 

більшовики включили до складу своєї республіки повіти Північної Таврії, на які 

претендували і гібридна більшовицька УНР і ДКРР. Подібне рішення потягнуло за 

собою протест з боку уряду більшовицької України, а також невдоволення Москви. 

С. Громенко вказує: «Наступного дня з російської столиці з грошима та вказівками 

повернулися кілька кримських керівників, і у ніч з 21 на 22 березня 1918 року 

Таврійський ЦВК «переухвалив» своє рішення, проголосивши Радянську 

Соціалістичну Республіку Тавриди (РСРТ) вже виключно у межах Кримського 
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півострова в якості автономної частини Російської Соціалістичної Федеративної 

Радянської Республіки (РСФРР). 22 березня 1918 року був опублікований декрет 

про створення РСРТ, а РНК Тавриди надіслала телеграми урядам Росії, Німеччини, 

Австро-Угорщини, Болгарії, Туреччини та США про визнання Брестського 

договору. Однак лише РСФРР 4 квітня офіційно визнала нову республіку» [51]. 

 Подібним чином розгорталась і сучасна політична ситуація, коли Російська 

Федерація на користь своєму власному баченню миропорядка визнає незаконні 

утворення Південної Осетії та Абхазії, визнає «незалежність» Автономної 

Республіки Крим і одразу приєднує до себе, але не визнає так звані «ДНР» та 

«ЛНР». 

 Проте не лише створення маріонеткових республік для легітимізації 

вторгнення було важливим елементом стратегії більшовиків. Ю. Лєбєдєва, 

аналізуючи схожі риси між російсько-українськими війнами 1917-1921 рр. та 2014 

р., вказує низку інших методів, які використовували більшовики і які могли лягти 

в основу сучасної російської доктрини. 

 Зокрема, такими методами є широка пропаганда, яка використовувала низку 

гасел, що сприяли зростанню популярності більшовиків серед українського народу. 

Такими гаслами були проголошення диктатури пролетаріату, забезпечення миру і 

права власності на землю. Ці лозунги створювали благодатні умови для підтримки 

українськими селянами та робітникам більшовиків [91,  с. 59 ].  Пропаганда, яка має 

всі характерні ознаки інформаційної війни, стосувалася усіх сфер життєдіяльності 

українського суспільства, торкаючись мовної та культурної політики, економічних 

відносин і маніпуляцією фактом економічного краху в умовах війни. Ефективність 

таких підривних технологій давала свої результати. Ю. Лєбєдєва дає посилання на 

докладну записку ЦК УСДРП щодо ситуації на території України, де вказувалося, 

що «під впливом большевицької агітації українські селяни й робітники стали 

пасивними, тому відмовляються від боротьби з большевиками, або й зовсім 

переходять на їх бік» [91, с. 64].   

Таким чином, ми можемо встановити, що стратегія більшовиків може 

вважатися прототипом сучасної російсько-української гібридної війни, патерни 
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якої лягли в основу російської стратегії у ХХІ сторіччі. Ця думка підкріплюється 

позицією А. Рацса, який вказує, що В. Ленін вдосконалив методику ведення 

асиметричного протистояння [203, с. 23-24]. У багатьох своїх творах, В. Ленін 

виступав за ідею, що одним зі основних способів досягнення робітничим класом 

влади є організація збройного виступу. Ленін одним із перших визначив, що 

робітничий клас в своїй переважній більшості зосереджується саме у міській 

місцевості, а тому розглядав місто як можливу місцевість для асиметричної, 

ідеологічно керованої партизанської війни проти центральної влади.  

У своєму творі «Уроки московського повстання», він дав детальні 

рекомендації про те, як повинні бути встановлені барикади і як регулярно 

необхідно протистояти урядовим військам з боку добре організованих робітничих 

підрозділів [90]. 

Він також розвивав підходи використання пропаганди, просуваючи 

необхідність її постійного та систематичного використання в детальному та 

концентрованому вигляді. За словами В. Леніна, правильно підготовлена і 

оформлена пропаганда повинна мати дві основні паралельні функції: по-перше, 

інформувати та мобілізувати власні сили і по-друге, деморалізувати ворожі війська. 

Саме тому, в контексті деморалізаційного потенціалу пропаганди, він часто 

стверджував, що революція повинна змусити урядові війська змінити сторону, 

насамперед шляхом, переважно засобами конкретизованої індивідуальної 

пропаганди, а також особистої агітації [90]. 

В. Ленін відкрито говорив про необхідність вбивства політичних та 

військових лідерів супротивника, заявивши, що «безжальне винищення цивільних 

та військових начальники є нашим обов'язком під час повстання» [90]. А. Рацс 

вказує, що спроби вбивства воєначальників завжди фігурували у військовій історії, 

але введення в дискурс необхідності знищення цивільних лідерів, як загалом і 

включення терористичних методів в протистояння і є проявом асиметричної війни. 

Тому він приходить до висновку, що В. Ленін першим інтегрував терористичні 

методи в ширший контекст асиметричної, міської війни проти центральної влади. 
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Загалом, ми можемо стверджувати, що російська гібридна стратегія 

комплексно сформувалася саме після приходу більшовиків до влади. Так, 

американський дослідник Джон Асконас, аналізуючи комплексну працю Лори 

Енгельштайн «Росія у вогні: війна, революція, громадянська війна, 1914-1921» 

[174], приходить до висновку, що саме тактика та стратегія більшовиків стала 

методологічною базою для сучасного військово-політичного керівництва. Дж. 

Асконас називає перемогу більшовиків «шокуючою», пояснюючи її крізь 

модернізацію теорії маневру [163]. 

Більшовики – за своєю природою маргінальне угрупування, яке на початку 

свого приходу до влади не мало ні більшості, ні суттєвої підтримки електорату, 

домоглося повної узурпації влади, сформувавши основу своєї підтримки з 

представників ключової життєво необхідної інфраструктури. Більшовики 

витрачали роки на організацію петроградських заводських робітників, солдатів і 

моряків, розташованих в Петрограді та на фронті, телеграфних операторів, 

залізничного персоналу та поштових працівників. Як результат, більшовики та їхні 

союзники могли маніпулювати та контролювати життєво важливі лінії зв'язку, 

принаймні, достатньо для того, щоб підірвати реакційну діяльність та контр-ходи 

своїх противників у Тимчасовому уряді. Консервативні генерали, що вели сили для 

посилення Петрограда, виявили, що їхні війська перенаправлені залізницею; 

зусилля, направлені на зміцнення влади уряду бути зірвані страйками та 

робітничими заворушеннями; спроби російського Генерального штабу відновити 

контроль над своєю армією були зірвані агітацією на фронті.  

У російській революції 1917 р. ми можемо побачити одну з найпотужніших 

тактик маневреної війни в політичному вимірі: зміну стратегічних рамок, щоб 

вивести з рівноваги ворога. В. Ленін і Л. Троцький, яких Дж. Асконас називає 

геніями політичної війни, досягають успіху, роблячи силу та стратегію їхніх 

ворогів неактуальними. Так, на думку американського дослідника, саме Жовтнева 

революція та Брест-Литовський мирний договір стали двома факторами, що 

сприяли повній перемозі більшовиків [163]. 
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Стосовно Жовтневої революції більшовики здійснили державний переворот 

нібито на користь Другого Всеросійського з'їзду Рад робітничих і солдатських 

депутатів, де більшовики мали більшість і проти буржуазного Тимчасового уряду. 

Коли після листопада 1917 р. стало зрозуміло, що в сформованих Установчих 

зборах більшість буде не за більшовиками, а за есерами, які не затвердять владу 

З’їзду Рад, більшовики силою розпустили Установчі збори, не залишаючи жодних 

перешкод та альтернатив до їхнього правління. Дж. Асконас наполягає, що в цьому 

випадку знову важлива відносна, а не абсолютна позиція; есери мали сильну 

сільську підтримку, але більшовики мали сильну підтримку в містах і серед 

солдатів. Більше того, деякі їхні суперники мали доступ до інструментів влади, які 

вони відмовилися використовувати. Що відрізняло більшовиків - це готовність до 

громадянської війни, чого свідомо намагалися уникнути ліберальні та інші 

соціалістичні партії. Жовтнева революція, що знищила будь-яку політичну 

дійсність, а разом із цим будь-які політичні органи компромісу між 

соціалістичними лівими та ліберальними чи консервативними силами, зробила 

громадянську війну неминучою. Як докладно показує Л. Енгельштайн у своїй 

праці, більшовики зрозуміли, що поділ, війна та страх можуть стати потужним 

інструментом у правильних руках. Результат, який їх більш помірковані суперники 

відчайдушно намагалися уникнути (аж до паралічу), більшовики бачили як 

можливість [163]. 

Стосовно Брест-Литовського договору, який вивів Росію з Першої світової 

війни, Дж. Асконас вказує, як більшовики скористалися умовами цього мирного 

договору на свої користь. З головних пореволюційних претендентів на владу 

більшовики були єдиними, хто методично просував інформаційну парадигму 

припинення війни. Війна була неймовірно дорогою, і вимоги та результати її 

продовження, включаючи нестачу продовольства, масові хвилі біженців та 

очевидну воєнну некомпетентність, були первісними факторами Лютневої 

революції. Втім, відмова від війни мала б значні наслідки, включаючи втрату будь-

якої можливої вигоди від її закінчення на користь Антанти. Більше того, Росія вела 

б переговори з позиції відносної слабкості на полі бою, а тому будь-яка угода, буде 
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поганою, і це потягне за собою визнання втрати величезної частини Російської 

імперії [163].  

Більшовики, однак, вважали мир, необхідний для врятування революції, 

наративом, більш привабливим для електоральної бази більшовиків. Втім, інші 

партії цього не усвідомлювали. Брест-Литовський договір спровокував верховне 

командування армії на заколот і громадянську війну, що призвело до втрати 

десятків тисяч квадратних кілометрів території, включаючи деякі найбільш 

продуктивні та промислово розвинені регіони. Однак, погоджуючись на такий мир, 

більшовики зайняли апріорі виграшну позицію в майбутньому конфлікті, 

використавши на свою користь мирну парадигму, привабливу для багатьох 

робітників і селян. Відтепер політична система змінилася, де більшовики, які 

насправді прагнули громадянської війни, проголошували себе єдиною партією 

миру, а всіх своїх опонентів записали в ряди войовничих контрреволюціонерів. 

Відповідно, більшовики навчилися створювати власну гібридну паралельну 

реальність, яка базується виключно на гаслах пропаганди і яка дозволяла 

приховано вести війну за владу. Дж. Асконас вказує, що майже кожну тактику, яку 

західні аналітики приписують сучасній Росії після вторгнення в Крим 2014 р., 

можна знайти у історії російської Громадянської війни [163].  

Загалом, більшовики створили універсальну методику ведення прихованої 

агресивної війни. Стратегію, відпрацьовану проти УНР, вони намагалися 

відтворити з іншими державами, враховуючи, безумовно внутрішній контекст. Так, 

радник президента Естонії з питань безпеки М. Мейгр вказує про досвід Естонії з 

протидії гібридній агресії більшовиків, вказуючи, що гібридна тактика була 

використана Радянським Союзом у спробі повалити уряд незалежної Естонії 01 

грудня 1924 р. Тоді штурмові групи, організовані радянською розвідкою разом із 

підпільниками-естонськими комуністами намагалися захопити владу, а після цього 

планували закликати Радянську Росію ввести регулярні підрозділи Червоної армії 

в Естонію для «для надання допомоги» [190]. Відомо, що радянські військово-

морські судна були готові напасти на Таллінн з моря. За кілька днів до спроби 
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державного перевороту були призвані радянські призовники для навчальних 

тренувань біля естонського кордону.  

Основною ціллю було встановити комуністичну владу в Естонії, а після цього 

включити її до складу Радянського Союзу. План полягав у тому, щоб зайняти 

стратегічні об’єкти Таллінна, урядові установи, військові об'єкти та комунікаційні 

мережі. Згодом, за сприяння місцевих комуністів, Естонія повинна була 

«добровільно» стати частиною Радянського Союзу. Спроба державного перевороту 

на початковому етапі була успішною, втім, уряд Естонії вчасно оголосив 

надзвичайний стан. Очікувана підтримка з боку місцевих прокомуністичних 

робітників не здійснилися, і бунт був подавлений того ж дня. М. Мейгр вказує, що 

цей невдалий переворот в Естонії був лише частиною серії  подібних спроб 

повалення європейських урядів, включаючи уряд Болгарії (вересень 1923 р.) та 

Німеччини (жовтень 1923 р.) [190].  

Підсумовуючи вищевикладене, ми можемо стверджувати, що у перші 

десятиріччя ХХ сторіччя більшовицьким військово-політичним керівництвом було 

напрацьовано і апробовано ряд військово-політичних дій, які лягли в основу 

агресивної політики СРСР та сучасної Російської Федерації. Ці патерни включають 

в себе:  

1) прихований характер агресії; 

2) дестабілізуючий/підривний характер дій всередині противника.  

Ці риси в своїй єдності дають можливість сформувати нову дійсність, 

позиціонуючи конфлікт не як міжнародний конфлікт – війну двох або більше 

держав, а як внутрішній конфлікт, громадянську війну, кризу, яка на певному етапі 

потребує «підтримки» з боку агресора. 

Ця матриця дій, емпірично сформована в роки громадянської війни в Росії, 

війни радянської Росії з Україною, а потім із Польщею, частково отримала своє 

доктринальне оформлення у працях провідних радянських військових теоретиків. 

Так, особливу увагу слід звернути на позицію А. Свєчіна, який наприкінці 20-х 

років минулого сторіччя опублікував свою працю «Стратегія». Ця комплексна 

праця розкриває взаємозв’язок між стратегією війни та політичними, 
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економічними, дипломатичними та іншими аспектами ведення війни. Загалом, хоч 

це праця військового теоретика, висновки, наведені в праці, мають прикладне 

значення в політології і у вивченні феномену російської гібридної війни. А. Свєчін 

впевнено доводить тезу про нерозривний зв’язок між політикою та війною. 

Оперуючи поняттям «політична ціль», він вказує на її першочерговість в 

порівнянні із стратегією, обґрунтовуючи тезу тим, що політична ціль формує та 

орієнтує боротьбу на військовому, класовому, національному та економічному 

фронтах [139]. А саму стратегію він розуміє як погодження військових операцій з 

вимогами політики [139]. Також теоретик вказує на важливість формування 

необхідної політичної бази стратегії – тобто опори, на яку спиратиметься влада. 

Політична база неможлива без відповідної внутрішньої і зовнішньої політики. 

Внутрішня політика повинна бути налаштована таким чином, щоб максимально 

забезпечити потреби держави у досягненні нею військової перемоги. Відповідно, 

окрема увага приділяється економіці, але дослідник робить наголос на необхідності 

недопущення ворожої агітації у тилу, та проведенні державою власних заходів, що 

підвищуватимуть моральний дух населення на подальшу боротьбу. Втім, А. 

Свєічін не бачив успішного розвитку конфлікту без продуманої зовнішньої 

політики. Він вказував, що завданням дипломатії повинно бути правильно 

вибудувати систему лозунгів війни. Мистецтво дипломатії, за А. Свєчіним, 

повинно обумовити розрив із супротивником лозунгами, які знайдуть широкий 

відгук закордоном і будуть зрозумілі широким масам населення [139]. Фактично, 

ми бачимо основу майбутньої гібридної війни – сприятливе інформаційне 

позиціонування (тобто виправдання) агресії на міжнародній арені як важливий 

елемент стратегії, а також формування кластеру прихильників агресора в державі-

супротивниці (тобто так званої п’ятої колони). Ця теза особливо підкріплюється 

наступною цитатою з праці військового теоретика: «У разі значного загострення 

боротьби на політичному фронті, треба бути особливо обережним у застосуванні 

бомбардувань. Кілька отруйних бомб з аероплана, що заповнили лазарет 

отруєними, можуть абсолютно зіпсувати ґрунт для політичної агітації. При 
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кожному застосуванні цього засобу впливу потрібна політична консультація» 

[139].  

Також, А. Свєчін описує, але не до кінця розкриває методику окупації 

територій. Так, в його праці можна знайти обґрунтування стратегії більшовиків 

захоплювати сусідні країни за допомогою «національних» комуністичних партій. 

Він наголошував, що досвід війни з Польщею 1920 р. вимагає більш ретельної 

підготовки до використання кон’юнктури, що склалася на ворожій території з 

метою експлуатації майбутньої окупованої території [139]. Він це обґрунтовував 

неможливістю захоплення території іншої держави раптовим  руйнівним ударом, 

без понесення великих втрат і, відповідно, серйозним ослабленням сил атакуючого. 

Тому підсилити атакуючого може економіка і людські ресурси окупованої 

території. Втім, А. Свєчін, вважав, що економіка Європи настільки складна, а 

взаємозв’язки настільки переплетені, що насильницька зміна кордонів та 

переміщення ліній фронтів згубно відобразиться на економічному потенціалі. А 

тому тільки за наявності заздалегідь створеного плану окупації і підготовки кадрів 

політичних і економічних працівників успішність використання сил і засобів 

захопленої території може бути значно підвищена, підсумовував теоретик. Однак, 

адміністративні та економічні заходи розвиваються незрівнянно більш повільним 

темпом, ніж оперативні дії, а тому А. Свєчін наголошував на необхідності певного 

часу, щоб нова влада завоювала у населення довіру до своєї міцності [139].  

З цієї тези ми бачмо, як формувалася радянська доктрина захоплення сусідніх 

держав. СРСР створив ефективну методику легалізації агресії. Саме за таким 

сценарієм була розгорнута вже згадана нами операція проти Естонії 1924 р., а 

згодом агресія проти Фінляндії у 1939 р. та країн Балтії у 1940 р. Мартін Мьорфі, 

вказує, що дії радянського керівництва в Фінляндії мають значну схожість із діями 

російської влади в Криму в 2014 р.: «як тільки Совєти перейшли кордон, вони 

створили маріонетковий уряд, як це зробили в Криму «маленькі зелені чоловічки»» 

[196].  

Фактор прихованості операцій гібридної війни доповнює інший радянський 

військовий теоретик Георгій Іссерсон, який у своїй праці «Нові форми боротьби» у 
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1940 р. виклав основну стратегію війн майбутнього: «…відкидається стара 

традиція, згідно з якою потрібно, перш ніж ударити, попередити про це. Війна 

взагалі не оголошується. Вона просто починається заздалегідь розгорнутими 

збройними силами» [72, с. 31]. Слід вказати, що саме таку цитату з посиланням на 

Іссерсона наводить В. Герасимов у своєму виступі у 2013 р. [47]. 

Втім, окрім розвитку та покращення наративу прихованого проведення 

агресивних дій, радянські військові теоретики доповнюють дискурс іншими 

цікавими характеристиками. Так, А. Свєчін вводить взаємозалежність між 

територією та ходом протікання конфлікту, вказуючи, що значення території, на 

якій розвиваються військові дії, сильно зростає. Наводячи приклади з 

громадянської війни в Росії, він доводить, що територія впливає на забезпечення 

армії провізією, засобами обмундирування та озброєння, але і є джерелом 

поповнення армії особовим складом. Так, А. Свєчін висуває тезу, що територія та 

його населення формує характер ведення бойових дій: «Той чи інший класовий 

склад населення різко відбивається на підвищенні або зменшенні дезертирства і на 

притоці в армію нових сил. Сила армії, що потрапила в «мертвущий» район, 

швидко тане; міць ж армії, що потрапила в місцевість зі сприятливим класовим 

складом, швидко наростає; така армія обходиться не тільки без будь-якої допомоги 

свого економічно слабкого центру, але часто шле йому з фронту цінні подарунки… 

Луганськ і весь Донецький басейн були для радянських армій вельми цінними» 

[139].   

Загалом у своїй праці А. Свєчін неодноразово згадує Україну, акцентуючи 

увагу на Донбасі. Це дозволяє нам зробити припущення, що підвалини російської 

агресії проти України були закладені ще на початку минулого століття. Адже 

прихований характер агресії у формі гібридної війни мав своїм виразом силове 

захоплення території Криму та особливо гострої форми збройного протистояння 

набув на Донбасі. Фактично, з цього твердження витікає розуміння, що гібридність 

дій більшовицької Росії, апробована у 1917-1921 рр., стала достатньою базою для 

повторення подібних практик у майбутньому. Відповідно, географія конфлікту має 

доволі значимий вплив на форму протікання конфлікту. Це твердження 
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підкріплюється позицією Дж Асконаса, який досліджуючи  взаємозалежність 

громадянської війни та агресивної політики більшовиків з сучасною російською 

політикою гібридного протистояння зазначив: «Війна сірої зони є настільки ж 

продуктом географії сірої зони, наскільки є й результатом дій оператора цієї війни» 

[163]. А отже геополітична складова є однією з передумов формування концепту 

російської гібридної агресії. Втім, географія конфлікту під впливом різних 

соціально-політичних факторів зазнала змін, поступившись першістю іншій 

категорії – етнографії конфлікту, який ми досліджуватимемо у третьому розділі цієї 

роботи. 

Напередодні і протягом Другої світової війни вищим військово-політичним 

керівництвом СРСР також застосовувалися гібридні стратегії прихованого ведення 

агресії. Так, С. Рябенко вбачає, що з 1939 по 1944 рр. такі методи були застосовані 

проти Польщі, Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії [137].  

Підписання так званого пакту Молотова-Ріббентропа, а саме Договору про 

ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом супроводжувалося розділом сфер 

впливу у Європі приблизно по лінії річок Нарев, Вісла та Сян між двома країнами, 

створивши тим самим передумови для масштабної війни в Європі і світі. 

Положення про розподіл Європи були закріплені у відповідному секретному 

Протоколі до Договору, наявність якого довгий час заперечувалася радянською та 

російською владами, не зважаючи на існування копії в німецьких архівах [154]. 

Втім, влітку 2019 р. в Російській Федерації нарешті було опубліковано радянський 

оригінал документу [109]. 

Так, стосовно агресії проти Польщі у 1939 р. ми можемо побачити реалізацію 

гібридного сценарію, де СРСР намагався приховати напад, підмінивши цей факт 

іншим наративом. Перш за все, це проявляється у бажанні уникнути 

відповідальності за агресію з боку СРСР – нацистська Німеччина здійснила напад 

на Польщу 01 вересня 1939 р., тим самим «взявши» на себе міжнародну 

відповідальність за розв’язання війни, а СРСР тягнув час, не заважаючи на вимоги 

союзника про розгортання бойових дій, тим самим даючи можливість Третьому 

Райху зробити більшість роботи зі знищення Польщі [137].  Таким чином, коли 
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Англія та Франція оголосили Німеччині війну, СРСР залишався в цій системі 

відносин осторонь. 

Втім, 17 вересня 1939 р. СРСР все ж таки розпочав свій наступ на Польщу. С. 

Рябенко вдало описує радянську гібридну мотивацію вторгнення: «Молотов 

озвучив завідомо неприйнятний для Райху привід для інтервенції: мовляв, Польща 

розвалюється на шматки і Радянський Союз повинен прийти на допомогу 

українцям та білорусам, яким загрожує німецький наступ» [137]. Текст ноти 

радянського уряду, врученої польському послу показує, яким чином радянське 

керівництво використало маніпуляцію правовим становищем, щоб 

дистанціюватися від конфлікту, позиціонуючи себе не як агресор, не як сторона 

конфлікту, використовуючи натомість конструкт «захисника»: «Варшава, як 

столиця Польщі, не існує більше. Польський уряд розпався і не проявляє ознак 

життя. Це означає, що польська держава і її уряд фактично перестали існувати. Тим 

самим припинили свою дію договори, укладені між СРСР і Польщею. Надана самій 

собі і залишена без керівництва, Польща перетворилася на зручне поле для всяких 

випадковостей і несподіванок, що можуть створити загрозу для СРСР. Тому, 

будучи досі нейтральним, Радянський уряд не може більше нейтрально ставитися 

до цих фактів. 

Радянський уряд не може також байдуже ставитися до того, щоб єдинокровні 

українці і білоруси, які проживають на території Польщі, кинуті напризволяще, 

залишалися беззахисними. 

Зважаючи на таку обстановки Радянський уряд віддав розпорядження 

Головному командуванню Червоної Армії дати наказ військам перейти кордон і 

взяти під свій захист життя і майно населення Західної України і Західної Білорусії» 

[60, c. 96]. 

Втім, така заява була зроблена тоді, коли Варшава ще чинила опір німецьким 

військам, тобто твердження про припинення існування польської держави 

фактично не відповідало дійсності. В тому числі, це твердження було підкріплено 

заявою польського посла, який відмовився отримувати ноту [60, c. 95]. 
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Підтвердження факту ведення гібридної агресії та спроби відсторонитися від 

позиціонування в якості агресора простежується у спільному нацистсько-

радянському комюніке від 18 вересня 1939 р., де «з метою уникнення будь-якого 

роду необґрунтованих чуток щодо завдань радянських і німецьких військ, що діють 

в Польщі» сторони вказали, що їх війська перебувають в Польщі з метою 

«відновити в Польщі порядок і спокій, порушені розпадом польської держави, і 

допомогти населенню Польщі перевлаштувати умови свого державного існування» 

[60, c. 98].  

Фактично світ зіткнувся із викривленою реальністю, характерною для 

гібридної війни, де Польщі не існує як держави (дублюючи тези про так звану 

«невдалу державу» (failed-state), яку використовує російська пропаганда стосовно 

України під час російсько-української війни 2014 р.), а радянські війська покликані 

захистити населення Польщі, «миролюбно» приєднавши території до СРСР. 

Втім, як зазначає С. Рябенко,  після нападу Третього Райху на СРСР влітку 

1941 р. та повної окупації Польщі, радянське керівництво вимушено було іти на 

визнання польського уряду в еміграції легітимним, а разом із тим про втрату 

чинності усіх радянсько-німецьких договорів стосовно території Польщі [108]. 

Такий крок вимагав нової тактики щодо закріплення за СРСР та подальшу 

легітимацію у післявоєнному світі територіальних надбань 1939-го року, а саме 

західних регіонів України та Білорусі. Саме тому радянським керівництвом було 

вирішено повернутися до зрозумілого гібридного сценарію, за яким було захоплено 

Україну у 1917-1921 роки, а саме створення паралельного лояльного до 

сталінського режиму уряду в Польщі – ним став Польський комітет національного 

визволення. Створений у Москві 21 липня 1944 р., цей орган вже менш, ніж за 

тиждень – 27 липня, від імені усієї польської держави погоджується на закріплення 

за СРСР усіх земель на схід від річки Західний Буг, повторюючи кордони так званої 

Лінії Керзона, хоча Комітет був де-юре визнаний Тимчасовим урядом 31 грудня 

1944 р. [75].  

Подібні патерни гібридного поглинання інших держав простежуються і 

стосовно радянської агресії проти Фінляндії. С. Рябенко вказує, що ця держава, 



109 
  
опинившись за результатами радянсько-нацистського союзу, у сфері впливу СРСР, 

стала наступним об’єктом агресії. Враховуючи близькість кордону з Фінляндією до 

Ленінграда, про яку ще казав у 1926 р. А. Свєчін [139], СРСР намагався не тільки 

зробити Фінляндію маріонетковою державою у сфері впливу, але й отримати 

території на карельському перешийку. Безпосередня підготовка до агресії має теж 

багато спільних дотичних із агресією проти України у 1917-1921 рр. Так, С. 

Рябенко зазначає, що так само як Раднарком висунув ультиматум Україні, так і 

Фінляндія зіткнулася із апріорі неприйнятними вимогами: «Як згадував пізніше 

Микита Хрущов, метою Москви було висунути Фінляндії територіальні претензії, 

а отримавши відмову — оголосити війну» [137].  

Варто зазначити, що гібридна тактика Москви починає вдосконалюватись, 

обростаючи новими методами провокацій. С. Рябенко, порівнюючи агресію проти 

Фінляндії з агресією проти України, доводить, що окрім стандартних 

відпрацьованих раніше практик, радянське керівництво переймає патерни 

легітимації агресії від нацистських союзників, коли напад на Польщу був 

виправданий інсценуванням нападу на німецьку радіостанцію «польськими» 

військами. Так, радянська сторона здійснила артилерійській обстріл на кордні і 

звинуватила в цьому фінську сторону, що дало Москві виправдання на введення 

військ.  «Втім війну Фінляндії СРСР так і не оголосив. Як і під час вторгнення в 

Україну, Москва намагалася видати агресію за «громадянську війну» всередині 

сусідньої держави» - каже С. Рябенко [137].   

Традиційно, радянською пропагандою вибудовувався віртуальний дискурс, в 

якому СРСР – миролюбна держава, а Фінляндія – агресор. Намагаючись підірвати 

довіру до законного фінського уряду за допомогою лояльних проксі, газета 

«Правда» публікувала звернення ЦК Компартії Фінляндії до фінського народу: 

«Народні маси Фінляндії, яким дорога самостійність своєї країни, знають, що 

єдиний шлях забезпечення і зміцнення цієї самостійності полягає в дружній 

співпраці з великим Радянським Союзом. 
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Чому уряд Фінляндії не погодилося із запропонованим Радянським Урядом 

договором про врегулювання питання про безпеку мирним шляхом, відповідним 

інтересам обох країн? 

Тільки тому, що воно не хотіло відмовитися від ворожих дій з метою підриву 

безпеки Радянського Союзу – дій, що проводяться під диктовку імперіалістичних 

ворогів СРСР і Фінляндії. […] 

Такий уряд не може захищати справу миру, бо воно є урядом підпалювачів 

війни. 

Прогнати подібний уряд! Скинути його з плечей народу!» [15].  

За вказівкою Москви 01 грудня 1939 р. було створено альтернативний 

Народний уряд альтернативної Фінляндської Демократичної Республіки, який 

очолив фінський емігрант та секретар Комінтерну О. Куусінен. Вже наступного дня 

радянський уряд офіційно затвердив дипломатичні відносини з цим «урядом» [60, 

с. 634]. Опорою цього органу, на думку С. Рябенка мала стати так звана «Фінська 

народна армія», створення якої розпочалося на території СРСР із середини 

листопада 1939 р. – тобто ще до агресії. На наступний день після створення уряду, 

а саме 2 грудня, укладається Договір про взаємодопомогу і дружбу між СРСР та 

ФДР [60, с. 355]. Це дало радянському керівництву і далі наполягати на відсутності 

конфлікту між СРСР та Фінляндією. С. Рябенко проводить паралелі між такими 

діями Москви ХХ ст. і аналогічними діями у 2014 р., цитуючи слова В. Молотова: 

«Радянський Союз не перебуває у стані війни з Фінляндією та не загрожує війною 

фінському народові. Уряд Демократичної Фінляндської Республіки у своїй 

декларації від 1 грудня цього року звернувся до Уряду СРСР з проханням надавати 

Фінляндській Демократичній Республіці сприяння своїми збройними силами, аби 

спільними зусиллями якомога скоріше ліквідувати небезпечний осередок війни, 

створений у Фінляндії її колишніми правителями» [137].  

 Втім, завдяки ефективному збройному опору, подібному гібридному 

сценарію прихованого поглинання «альтернативним» урядом з опором на 

військову силу СРСР вдалося уникнути, перетворивши протистояння на звичайний 

(конвенційний) конфлікт з певними застереженнями (наприклад, заперечення 
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СРСР стану війни з Фінляндією). Однак після прориву радянськими військами 

оборонної лінії фінів, легітимний уряд Фінляндії був вимушений піти на поступки 

та мир з СРСР, зберігши незалежність. 

 Стосовно країн Балтії, то тут С. Рябенко аналогічно вбачає подібність 

радянських практик захоплення суверенної території із підходами, використаними 

Російською Федерацією в Криму 2014 р. Так, дослідник вказує:  «В усіх випадках 

застосовувалася приблизно однакова схема – Москва втягувала державу у 

перемовини про врегулювання торгівельних питань, під час яких починала 

вимагати угод про взаємодопомогу та розміщення на її території своїх військових 

баз та контингентів. Отримавши відмову, вдавалася до шантажу та погроз» [137].   

Керівництво Радянського Союзу домоглося розміщення своїх військових 

контингентів на відповідних базах у Литві, Латвії та Естонії. Загалом, розміщені 

контингенти були за чисельністю рівними або більшими за чисельність усіх військ 

кожної з балтійських держав. У процесі перемовин про таку «взаємодопомогу», яка 

була потім оформлена у відповідну угоду, серед населення країн Балтії місцеві 

комуністичні партії інформаційно виправдовували і лобіювали такі кроки. 

Втім, з початком агресії проти Фінляндії, значення цих трьох країн відійшло 

на другий план. Крім того, як зазначає дослідник, Й. Сталіна хвилювала позиція 

Великої Британії та Франції стосовно Балтії. Так, якщо агресію проти Польщі ще 

можна було виправдати «захистом українців та білорусів», то балтійські країни не 

перебували ні з ким у стані війни, їх кордони були офіційно визнані, і вони не могли 

становити загрозу СРСР через свої розміри. Відповідно, існувало побоювання, що 

тут західні країни вже не зможуть «не помітити» цю агресію. Саме тому було 

обрано більш повільну тактику гібридного поглинання. Так, С. Рябенко наводить 

надзвичайно влучну цитату радянського диктатора Й. Сталіна, в якій доволі містко 

формулюється гібридна стратегія: «Ми думаємо, — пояснював Сталін очільнику 

Комінтерну Димитрову, — що в пактах взаємодопомоги (Естонія, Латвія, Литва) 

знайшли ту форму, яка дозволить нам поставити в орбіту впливу Радянського 

Союзу низку країн. Але для цього нам потрібно витримати — суворо 

дотримуватися їхнього внутрішнього режиму та самостійності. Ми не будемо 
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домагатися їхньої радянізації. Прийде час, коли вони самі це зроблять!» [137]. Дана 

цитата наводить на роздум, що для подібної гібридної практики, найбільш 

ідеальним ґрунтом з поміж усіх видів політичних режимів підходить авторитарний 

недемократичний/тоталітарний режими. Демократія, з її традиційною періодичною 

зміною влади, та з обмеженнями на зайняття посад за строком перебування на них, 

зобов’язують голів держав та урядів таких країн в першу чергу займатися 

питаннями чергових виборів/власного переобрання і внутрішньої політики. 

Необмежене перебування при владі диктаторів надає їм політичну свободу 

конструювати довгострокові стратегії зовнішньої агресії. 

Втім, із закінченням війни проти Фінляндії і дочекавшись моменту, коли 

Західна Європа була охоплена війною: Франція зазнала краху, а Велика Британія 

була на межі від катастрофи, – СРСР перейшов до активних дій. 

Використовуючи різні надумані підстави, СРСР висунув ультиматуми трьом 

країнам, а з моря та повітря була створена блокада. Уряд Литви ультиматум не 

прийняв, тому СРСР безпосередньо ввів додатковий військовий контингент, а 

уряди Латвії та Естонії погодились на радянські умови. Під наглядом московських 

емісарів розпочалася радянізація держав, в результаті чого новостворені 

прорадянські уряди провели фіктивні вибори із однією партією у списку – «Блок 

трудового народу». Литва, Латвія та Естонія були проголошені «радянськими 

соціалістичними республіками» на першому ж засіданні новоутворених 

парламентів, депутати яких звернулися до СРСР із проханням прийняти їх до свого 

складу. Так закінчилася кампанія з гібридного поглинання Балтії та легітимації 

агресії. 

 

2.2. Політико-правові умови виникнення та детермінанти формування 

доктрини гібридної війни 

 

Зміни, спричинені Другою світовою війною в політичному дискурсі, 

характеризуються появою додаткових факторів, що вплинули на формування 

російської доктрини ведення прихованої війни. До таких факторів ми відносимо 
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сучасну систему міжнародного права, колективної безпеки, поляризацію світу та 

Холодну війну. Ці фактори прямо чи опосередковано вплинули на формування 

інструментарію ведення конфліктів та прихованого протистояння. 

У ролі відповідних детермінант, що вплинули на формування сучасної 

російської моделі ведення гібридного конфлікту виступила, передусім, сучасна 

безпекова модель, що сформувалася після Другої світової війни [14]. Міжнародне 

співтовариство, пам’ятаючи помилки Першої та Другої світових воєн, вбудували 

нову систему міжнародно-правової відповідальності, яка стала основою 

повоєнного світу. Ми схильні вважати, що основу для появи гібридних конфліктів 

було закладено саме сучасною системою міжнародного права та інститутами 

міжнародно-правової відповідальності [28, с. 7].  

Так, Організація Об’єднаних Націй (ООН), що прийшла на зміну Ліги Націй, 

отримала більше повноважень щодо підтримки миру, забезпечення світового 

порядку та недопущення конфліктів. Особливо це проявляється у введенні Ради 

Безпеки ООН, складність прийняття рішень якої, на рівні із загальнообов’язковим 

характером таких рішень – є підставою для застосування різного спектру 

міжнародної відповідальності: від санкцій, до миротворчої операції [25]. На 

підтримку діяльності цих інституцій було прийнято низку ключових міжнародно-

правових конвенцій, договорів та резолюцій, які покликані забезпечувати сталий 

мир та попереджувати міжнародні злочини. Такими актами були Женевські 

конвенції 1949 р., Конвенція, щодо попередження злочину геноциду та покарання 

за нього,  Резолюція Генасамблеї ООН щодо визначення поняття агресії у 1974 р. 

Разом з тим створення  Міжнародного кримінального суду, наявність низки інших 

міжнародних універсальних та регіональних організацій з підтримки безпеки 

(наприклад, ОБСЄ) створюють комплексну систему, що в теорії покликана 

викорінити війну як спосіб вирішення конфліктів. 

При детальному аналізі наведених вище нормативних актів стає зрозумілим, 

що введені обмеження значною мірою ускладнюють здійснення подібних 

гібридних практик, які СРСР вчиняв з 1917 року. 
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Так, міжнародне право виводить акт оголошення війни з концепту конфлікту. 

Так, стаття 2(1) Женевських конвенцій 1949 р., прямо і недвозначно вказує сферу 

застосування, а саме: «ця Конвенція застосовується в усіх  випадках  оголошеної  

війни  чи  будь-якого іншого збройного конфлікту,  що може виникнути між двома 

чи більше Високими Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не визнаний 

однією з них» [64]. Таким чином, війни, як такі розглядаються міжнародним 

гуманітарним правом з двох точок зору: а) формальної, де війна – це визнаний 

двома чи більше формально відповідними суб’єктами (учасниками війни) стан; б) 

фактичної – де зіткнення між суб’єктами визначається збройним конфліктом, 

незалежно від того, як ці сторони на власний розсуд визначають стан їх 

взаємовідносин та кваліфікують конфлікт. 

Таким чином, в сучасній правовій дійсності немає значення власне 

позиціонування агресора. Так, СРСР, який здійснив напад на Польщу, 

позиціонуючи себе «нейтральною стороною», що «здійснює захист населення», або 

який атакував Фінляндію, всіляко заперечуючи факт перебування з нею у стані 

війни після формування нової системи міжнародного права позбавляється 

формальної можливості апелювати до відсутності стану війни де-юре та 

відсутності формального проголошення війни. 

Як вказує С. Віте, аналізуючи правові концепції до типологізації збройних 

конфліктів, фактично, введення в правове поле поняття збройного конфлікту є 

показником еволюції соціальних та правових відносин. Адже протягом століть 

війна, слідуючи за політикою та політичним режимом, мала дещо відмінний 

характер. До введення поняття збройного конфлікту війна як явище було повністю 

залежним від правителів та їх волі. Абсолютний монарх чи деспотичний диктатор, 

або ж навіть демократичний уряд могли і можуть розпочати конфлікт, 

застосовуючи збройну силу, але могли не оголошувати війну або ж не визнавати 

такий стан, продовжуючи ведення конфлікту. Втім, завдячуючи нововведенню в 

1949 році була прийнята концепція міжнародного збройного конфлікту, в основі 

якої лежав, таким чином, принцип фактичного існування конфлікту [41]. Таким 

чином, це стало першою нормативною передумовою виникнення гібридних, 
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нетрадиційних, нелінійних (або будь-яке інше визначення конфліктів нового типу) 

війн. 

У 1974 р. Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 3314 було надано правове 

визначення агресії як злочину, значно розширюючи спектр діянь, сформованих 

раніше у Пакті Бріана-Келлога про відмову від війни як засобу національної 

політики [104] та Конвенції «Про визначення агресії» 1933 року. Сьогодні агресією 

вважаються такі дії [108] : 

а) вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави 

або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що 

є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням 

сили території іншої держави або частини її; 

b) бомбардування збройними силами держави території іншої держави або 

застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави; 

с) блокада портів або берегів держави збройними силами іншої держави; 

d) напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні 

сили, або морські і повітряні флоти іншої держави; 

e) застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території 

іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення умов, 

передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій території 

по припиненню дії угоди; 

f) дія держави, що дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в 

розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для 

здійснення акту агресії проти третьої держави; 

g) засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, 

іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили 

проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це рівносильне 

перерахованим вище актам, або його значну участь в них.  

Як підкреслюється в Резолюції, наведені випадки не є виключними, втім, 

подібна формалізація визначення окреслила рамки агресії, в тому числі 

прирівнюючи використання різних проксі-формувань до безпосередньої агресії. 
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Дійсно, варто зазначити, що агресивні дії РФ проти України, які проявляються у 

засиланні збройних груп, або підтримки інших воєнізованих формувань, 

квазідержавних утворень тощо формально підпадають під вищевказану 

Резолюцію. Втім, складність застосування подібних міжнародно-правових актів, в 

сукупності із широким спектром організацій, компетенція яких нерозривно 

зв’язана із політичною реальністю і політичною волею сторін, унеможливлюють 

швидке та неупереджене реагування на приховані випадки агресії, а складність 

доказування лише затягує процес встановлення відповідних фактів. 

Узагальнюючи, можна зазначити, що держави, плануючи здійснити 

агресивні дії проти іншого суб’єкта, почали активно шукати нові способи обійти 

міжнародне право та міжнародне гуманітарне право, або скористатись 

прогалинами в правових механізмах чи значною «бюрократизацією» процесів, 

залишаючись при цьому «чистими» в очах міжнародного товариства та 

приховуючи власну агресію [28]. В подальшому, це мало безпосередній вплив на 

домінування фактору прихованості в майбутній гібридній війні, а також зміну 

акцентів з військових заходів на невійськові. 

 

2.2.1. «Активні заходи» СРСР як базис методології підривних технологій у 

гібридній війни РФ 

 

Холодна війна та глобальне протистояння двох таборів: недемократичного 

соціалістичного табору та демократичного капіталістичного призвело до 

формування додаткових патернів в політиці СРСР, які вплинули на тактику та 

стратегію гібридної війни. Так, Тарас Кузьо та Пол Д’Аньєрі, порівнюючи тактику 

та стратегію під час конфліктів сучасної РФ та СРСР, виокремили комплекс 

характерних дій СРСР в роки Холодної війни. Зокрема, дослідники вказують, що 

радянські гібридні операції мали на меті досягти широкого спектру цілей: «(1) 

проникнення та підрив національно-визвольних рухів та дисидентських груп у 

складі СРСР та дискредитація їхніх західних спонсорів; (2) розділення та 

послаблення НАТО та ЄС; (3) розпалювання опозиції проти військової та ядерної 
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присутності США в Європі; та (4) конкуренція зі США, Великобританією та 

Францією за сфери впливу в Латинській Америці та світі, що розвивається» [188, с. 

3]. 

Описуючи цілі, дослідники фокусують увагу безпосередньо на двох 

патернах, що вписуються у сучасну доктрину гібридної війни, а саме боротьба з 

національними (опозиційними, дисидентськими) рухами та підрив Західних 

демократій. Стосовно першого питання, Т. Кузьо та П. Д’Аньєрі вказують, що 

протистояння національно-визвольним рухам на теренах СРСР було однією із 

найактуальніший завдань радянської влади, адже такі рухи в Україні та країнах 

Балтії несли вагому внутрішню загрозу національній безпеці. Так, фокусуючись на 

протидії дисидентському руху з 1960-х до 1980-х рр. радянські пропагандистські 

та ідеологічні кампанії сформували комплексну інформаційно-пропагандистську 

політику щодо формування нового наративу, який позиціонував українських та 

балтійських дисидентів, націоналістів та відповідну діаспору в еміграції як 

««нацистських колабораціоністів», «буржуазних націоналістів» та агентів західних 

та ізраїльських спецслужб»» [188, с. 3].  

Дослідники звертають увагу на дії радянського керівництва за кордоном, де 

з метою формування відповідного сприятливого позиціонування СРСР, його 

здобутків та політики щодо національностей, а разом із тим з метою дискредитації 

антирадянського руху КДБ було розгорнуто широку та вартісну інформаційну 

кампанію. Своєрідним «ретранслятором» радянських наративів виступала 

організація «Союз радянських товариств дружби і культурного зв'язку із 

зарубіжними країнами».  Окрім загальнодержавного органу існували і окремі 

національні організації, як, наприклад, «Товариство зв'язків з українцями за межами 

України», яке друкувало безкоштовна щотижнева газету «Вісті з України». 

Дослідники зазначають, що в цій газеті безпосередньо публікували ідеологічні 

тиради та розповіді про українських «нацистських колабораціоністів» та їх зв’язки 

із західними спецслужбами [188, с. 3].  

Для формування яскравого образу ворога радянською пропагандистською 

машиною надається відповідне контекстне обрамлення терміну «бандерівці», який 
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використовувався радянським режимом для позначення садиста, вбивці та 

нацистського спільника. Т. Кузьо та П. Д’Аньері наводять беззаперечні докази 

факту, що цей термін був повернутий у дискурс режимом В. Путіна в 

інформаційній війні проти України [188, с. 3]. Вдало сформований конструкт 

«бандерівця» виявився доволі успішним інструментом для таврування будь-яких 

рухів в Україні – антирадянських до 1991 року та антиросійських після розпаду 

СРСР. 

Розкриваючи другу мету гібридних операцій СРСР дослідники приходять до 

висновку, що цей патерн суттєво резонує із сьогоденням – а саме посилення 

розбіжностей всередині Європи та у трансатлантичних відносинах. Так, 

Радянський Союз сприяв різним «рухам за мир» та ядерне роззброєння. 

Посилаючись на дані американської розвідки, дослідники вказують на факти 

фінансування СРСР в Європі таких організацій, як «Кампанія за ядерне 

роззброєння» у Великобританії, до складу якої входило багато видатних лідерів 

Лейбористської партії тоді і сьогодні. Прорадянська організація «Світова рада 

миру» засуджувала військові дії США у В’єтнамі, проте ніколи не висловлювала 

занепокоєння агресією СРСР у Афганістані, а у 1986 р. відбувся перший  з'їзд цієї 

організації у державі-члені НАТО Данії. Даний акт, на думку дослідників, повинен 

був спричинити напруженість у відносинах трансатлантичного співтовариства, 

фактично виводячи радянські наративи на «ворожу територію». Т. Кузьо та П. 

Дан’єрі підсумовують: «Сучасні російські стратегії мають подібні цілі – сприяти 

роз'єднанню в Європі шляхом підтримки сепаратистських груп та 

антинаціональних націоналістичних референдумів щодо націоналістичного типу 

Brexit. НАТО завжди розглядалося як головна загроза радянській безпеці і тому 

важлива ціль для всіх видів радянських активних заходів» [188, с. 3].  

Т Кузьо та П. Д’Аньєрі зазначають, що тактика сучасних російських 

гібридних операцій, має своє безпосереднє коріння в діях СРСР. На виконання 

вищенаведених цілей застосовувався різний спектр методів, зокрема радянська 

таємна поліція почала здійснювати політично вмотивовані вбивства з середини 

1920-х рр. Дослідники вказують, що такі операції носили назву так званих «мокрих 
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операцій» і недвозначно проводять паралелі між подібними операціями за часів 

СРСР та в останні роки. 

Вбивство Симона Петлюри в Парижі у 1926 р., вбивство Євгена Коновальця 

в Роттердамі у 1936 р., два гучних вбивства в Мюнхені: Лева Ребета у 1957 р. та 

Степана Бандери у 1959 р. мають схожий спектр техніки виконання, організації, 

планування та кінцевої мети цього злочинного діяння із замахами на вбивство 

шляхом отруєння кандидата в президенти України Віктора Ющенка, отруєння 

Олександра Литвиненко та Сергія Скрипаля [188, с. 4].  

Загалом, СРСР продовжував здійснювати «мокрі операції» до середини 1980-

х рр. Так, дослідники наводять приклад із вбивством у 1978 р. болгарського 

журналіста служби новин BBC Георгія Маркова в Лондоні, якого отруїли рицином, 

що вводився в організм парасолькою. Окрім цього випадку, дослідники акцентують 

увагу на одному невдалому замаху на вбивство, а саме спробу вбивства Папи 

Римського Івана Павла ІІ у 1981 р.. Вони вказують, що діяльність Папи з підтримки 

антикомуністичної «Солідарності» в Польщі несла безпосередню загрозу 

радянській сфері впливу, а тому, як випливає з архівів перебіжчика Василя 

Мітрохіна документи «показали ступінь проникнення радянських країн до Італії та 

інших європейських країн і як ГРУ стояла за спробою вбивства Папи» [188, с. 4].  

Розширюючи спектр підривних заходів в умовах Холодної війни, СРСР 

підтримував націоналістів, сепаратистів, анархістів і лівих екстремістів з їх 

політичної корисності, а не з ідеологічних причин. СРСР витрачав 200 млн. дол. 

США на інші навчальні бази в радянських державах-супутниках: Угорщині, 

Чехословаччині, Болгарії та НДР. СРСР та його східноєвропейські союзники, 

зокрема НДР та Болгарія, підтримували терористичні угруповання в Німеччині 

(фракція Червоної армії), Італії (Червоні бригади), Франції (Корсика), Іспанії 

(Баски), Греції (Революційна організація 17 листопада), Канаді (Front de libération 

du Québec) та Великобританії (ІРА, особливо їх політичне крило - Робітнича 

партія). СРСР також підтримував національно-визвольні рухи в Африці, 

Центральній та Латинській Америці. КДБ зародило викрадення літаків як тактику, 
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і вона поширилась в 1970-х рр., щоб стати характерною ознакою діяльності 

визвольних груп Палестини [188, с. 4]. 

Радянський Союз використовував широку дезинформацію, продукуючи 

неправдиві історії та теорії змови. Дослідники наводять підрахунки, що СРСР 

провів не менше 10 000 дезінформаційних операцій під час Холодної війни. Серед 

таких операцій найвідомішою була та, що ЦРУ нібито винайшло СНІД. Радянські 

активні заходи активно розпалювали антиамериканізм протягом 1980-х рр.[188, с. 

4]. 

Таким чином, аналізуючи дії радянських органів безпеки під час Холодної 

війни ми бачимо доповнення концепту прихованої агресії елементом так званих 

«активних заходів», без яких неможливо зрозуміти концепт гібридної війни. 

Так, дослідники Національного інституту стратегічних досліджень дають 

власне визначення цьому поняттю:  ««Активні заходи» – це діяльність, спрямована 

на досягнення зовнішньо та внутрішньополітичних цілей держави – суб’єкта 

впливу, що реалізується з метою негативно вплинути на громадську думку в 

державі – об’єкті впливу, змінити діяльність та політику її уряду й підірвати довіру 

до її політичних лідерів та інститутів, а також дезорієнтувати світову громадську 

думку в оцінках діяльності держави – об’єкта впливу» [2, с. 34].  

 Так, посилаючись на американську дослідницю Стефані Вітл, у аналітичній 

доповіді НІСД наводиться позиція стосовно зародження комплексу «активних 

заходів» саме з появою Комінтерну у 1919 р. Аналіз положень статуту цієї 

організації дозволяє дійти висновку, що застосування повного спектру 

різноманітних засобів для боротьби «за падіння міжнародної буржуазії та 

створення Міжнародної Радянської республіки як перехідного етапу до повного 

знищення держави» [2, с. 8] може вважатися однією з кваліфікуючих 

характеристик, що дозволяє віднести цей комплекс до концепції гібридного 

конфлікту з певними застереженнями. Втім, безпосереднє введення поняття 

«активні заходи» у політичний та безпековий дискурс прив’язано до більш пізнього 

часу.  



121 
  

Так, американська розвідувальна спільнота почала активно акцентувати 

увагу на підривних операціях СРСР починаючи з 1946 р., коли радник посольства 

США у Москві Джордж Кеннан надіслав так звану «Довгу телеграму», яка 

фактично сформувала парадигму американсько-радянських відносин майже до 

кінця 80-х рр. ХХ ст. Саме поняття «активних заходів» у документі не 

зустрічається, втім, він заклав основу розуміння напрямків деструктивної 

діяльності СРСР: «Відомства, задіяні в здійсненні політики на даному 

[неофіційному, або підпільному, за який радянський уряд не несе відповідальності] 

рівні: 

1. Центральне керівництво комуністичних партій в інших країнах. […] 

2. Рядові члени комуністичних партій. […] Як правило, їх використовують 

для проникнення або здійснення впливу і встановлення контролю, в залежності від 

ситуації, над іншими організаціями, які в меншій мірі розглядаються як знаряддя 

радянського уряду, з метою здійснення своїх завдань через організації, а не за 

допомогою прямих дій як окремої політичної партії. 

3. Широка різноманітність національних асоціацій або відомств, які можуть 

потрапити під контроль або вплив подібного роду інфільтрації. Це профспілки, 

молодіжні ліги, жіночі організації, національні спільноти, релігійні організації, 

громадські організації, культурні групи, ліберальні журнали, видавництва тощо. 

4. Міжнародні організації, в які легко можна потрапити в результаті впливу 

на їх національні підрозділи. Серед них особлива роль відводиться профспілковим, 

молодіжним і жіночим організаціям […] міжнародний робітничий рух. У ньому 

Москва бачить можливість заведення в глухий кут західних урядів в світових 

питаннях і побудови міжнародного лобі, здатного змусити уряди вживати дії, 

вигідні для радянських інтересів в різних країнах, і паралізувати дії, небажані для 

СРСР. 

5. Російська православна церква, її закордонні філії, а через них і все Східні 

православні церкви. 

6. Панславізм і інші рухи (азербайджанське, вірменське, туркменське тощо), 

що ґрунтуються на національних групах у складі Радянського Союзу. 
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7. Уряд або правлячі групи, в тій чи іншій мірі готові підкоритися радянським 

цілям, такі як нинішній болгарський і югославський уряд, політичний режим 

Північного Ірану, китайські комуністи тощо. Не тільки пропагандистський апарат, 

а й фактична політика цих режимів може бути широко надана в розпорядження 

СРСР» [59].  

 Як вбачається з тексту телеграми, спектр «активних заходів» не є виключним 

та може постійно розширюватись та адаптуватись під конкретні суспільно-

політичні обставини. З цього випливає розуміння того, що у науковій думці цілком 

природньо існуватимуть складнощі до конкретизації спектру можливих 

деструктивних загроз. Втім, аналіз джерел американської розвідувальної 

спільноти, органів безпеки, інших державних та недержавних організацій США з 

1979 по 1987 рр. дозволили українським аналітикам виокремити та узагальнити 

найбільш поширені і найтиповіші методи реалізації «активних  заходів» часів 

Холодної війни, серед яких вказується [2, с. 19] :  

• використання агентів впливу (в усіх сферах);  

• підготовка та поширення дезінформації;  

• використання політичних партій (найчастіше лівого спрямування);  

• створення/участь/підтримка діяльності міжнародних рухів, організацій, 

маніпулювання ними;  

• створення організацій прикриття;  

• маніпулювання медіа (створення та використання власних);  

• поширення інформаційних вкидань через медіа країн «третього світу»;  

• застосування прихованого (нелегального) мовлення;  

• шантаж;  

• операції політичного впливу;  

• надсилання до країни військових радників;  

• навчання та підтримка бойовиків та терористичних угруповань;  

• економічна допомога;  

• поширення чуток;  

• введення в оману політиків і журналістів;  
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• розповсюдження підроблених документів;  

• політичні вбивства;  

• культурне протиборство;  

• використання можливостей іномовлення;  

• використання спортивних подій;  

• підтримка та організація «мирних» демонстрації;  

• активне використання ООН та інших міжнародних структур;  

• використання релігійних організацій.  

Виокремлення такого спектру загроз вказує на те, що під кінець ХХ ст. СРСР 

домігся значного потенціалу у формі та методах реалізації деструктивних 

прихованих загроз своїм супротивникам. Відповідно, цілком логічно, що ці методи, 

ефективність яких була емпірично доведена, можуть бути використані 

правонаступницею СРСР – Російською Федерацією.  

Відповідно, не викликають подиву сучасні спроби РФ втрутитися в 

політичний процес інших держав, особливо у виборчий. Спроба впливу на вибори 

президента США у 2016 р. [162] не може вважатися першою подібною операцією 

проти політичної системи США. Так, аналітики наводять факти втручання СРСР у 

процес переобрання президента США Р. Рейгана на другий строк у кампанії 1984 

р.. Зокрема, вказується, що радянська розвідка вчиняла спроби проникнення в 

штаб-квартири національних комітетів як Демократичної, так і Республіканської 

партії. На рівні з диверсійно-розвідувальною діяльністю, була розгорнута 

масштабна інформаційна кампанія, що мала на меті «популяризувати слоган 

«Рейган означає війна» та дискредитувати Р. Рейгана як «корумпованого 

службовця, тісно пов’язаного з американським оборонно-промисловим 

комплексом» та прихильника «маккартизму»» [2, с. 23]. 

Не викликає подиву також і використання РФ розгалуженої інформаційної 

мережі. Так, дослідники НІСД вказують, що у 1979 р. ЦРУ підсумувала загальну 

суму коштів, що СРСР витрачав на «активні заходи».  З суми в понад 3 млрд дол. 

США не менше 75% йшло на інформаційні служби [2, с. 24]:  

- ТАСС – 550 млн дол. США;  
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- «Новости» (APN) – 500 млн дол. США; 

- «Правда» – 250 млн дол. США; 

- «Известия» – 200 млн дол. США; 

- «New Times» та інша періодика –200 млн дол. США; 

- закордонна служба «Радио Москва» – 700 млн дол. США; 

- приховане (нелегальне) радіомовлення – 100 млн дол. США. 

 У 1982 році ЦРУ зафіксувало збільшення видатків на «активні заходи» – до 

4 млрд дол. США. 

Так само у наші часи РФ вкладає значні кошти у розвиток власних ЗМІ 

закордоном і всередині держави. Так, на 2020 р. на пропаганду у офіційних ЗМІ 

було виділено в бюджеті коштів на загальну суму в 1,3 млрд євро. Загалом, 

динаміка росту показує, що це на 300 млн більше, ніж було виділено у 2019 р. Сума 

на 2020 р. розподіляється наступним чином [130]:  

- телеканал Міністерства оборони Росії – «Звезда» - 29 млн євро; 

- держінформагентство «ТАСС» - 41 млн євро; 

- «Первий канал» - 92 млн євро; 

- холдинг «Россия сегодня» - 106 млн євро; 

- Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВГТРК) 

(канали «Россия 1», «Россия 2», «Россия 24», «РТР Планита») – 339 млн 

євро. 

Окремою статтею фінансується діяльність пропагандистського ресурсу 

«Russia Today». У 2020 р. планують витратити 325 млн євро. Як зазначає 

профільний ресурс «ЄС проти дезінформації»: «Зайве говорити, що фінансування 

RT збільшується з року в рік, як і кількість зафіксованих нами випадків поширення 

цим медіа дезінформації» [176]. Дійсно, наприклад Є. Магда наводить, що у 2015 

р. «Russia Today» загалом отримав фінансування у 15,38 млрд рублів, що в 

перерахунку складає близько 315 млн євро. Фактично за 5 років фінансування 

виросло майже на 10 млн євро [93, с.19]. 
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2.2.2. Формування додаткових патернів доктрини російської гібридної війни: 

чеченський досвід 

 

Розпад СРСР позбавив російську метрополію своїх колоній, що в комплексі 

із неконкурентоспроможністю радянської планової економіки поставило Російську 

Федерацію у загрозливе становище. СРСР як один з лідерів післявоєнного світу, 

один із політичних та ідеологічних полюсів, як наддержава, яку боялися, і до війни 

з якою готувався демократичний світ, перестав існувати. Втрата подібних позицій, 

цілком логічно, повинна була викликати у військово-політичної верхівки (разом із 

колишніми співробітниками КДБ, які зберегли важелі впливу в новоутвореній 

політичній системі) ідеї реваншизму. На жаль, імперське мислення безпосередньо 

впливало на формування логічної помилки: замість прийняття факту, що СРСР 

зазнав розпаду саме через неефективну економіку, неспроможну ідеологію та 

недемократичність політичного процесу, російська верхівка продовжує вважати, 

що досягти колишньої «могутності» можливо не якісно (шляхом глибинних 

реформ – від декомунізації до демократизації політичної системи), а кількісно – 

шляхом повернення територій та сфер впливу, які колись мав СРСР. 

Втім, ослаблення РФ після 1991 р. так чи інакше вплинуло на тактику та 

стратегію ведення конфліктів. Економічна слабкість та технологічне відставання 

від Європи та США потребували нових підходів, що полягали в уникненні прямого 

зіткнення та безпосередньої конфронтації. Проте про повернення Росією 

«могутності» в 90-ті рр. минулого століття було ще зарано казати, адже потрібно 

було наверстати економічну прірву між РФ та її умовним противником – Заходом. 

Цей наратив, що для широких мас в ідеологічному полі оформився у побутову 

метафору «вставания с колен» –  як процес покращення добробуту населення з 

однієї сторони, і повернення колишньої «могутності» держави з іншої, був цілком 

логічним на фоні двох соціально-політичних потрясінь в РФ: чеченські війни та 

економічна криза 1998 року. 

Так, дві Російсько-чеченські війни стали тими факторами, що змінили 

тактику та стратегію ведення війни. За результатами цих війн у 2002 р. 
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американський дослідник, майор КМП США Вільям Немет готує комплексний 

аналіз дій чеченських повстанців. Аналізуючи тактику чеченських повстанців, 

дослідник приходить до висновку, що ЗС РФ не були готові до зіткнення із 

подібним противником, який використовував нехарактерну бойову організацію та 

партизанську тактику: «Тактично чеченці переграли росіян. Вони були краще 

підготовлені, їх тактика краще відповідала навколишньому середовищу, і вони 

краще використовували нестандартну допоміжну зброю; психологічну війну і 

інформаційні операції. Головна оперативна слабкість чеченців полягає в їх 

нездатності вести тривалу кампанію в Чечні або всередині Росії» [199, с. 55].  

Особливу увагу В. Немет приділяє увагу «невійськовій» стороні конфлікту. 

Дослідник каже, що чеченська сторона краще використовувала психологічні та 

інформаційні операції. Він пояснює цю тезу тим, що чеченцям не заважала 

командна структура, впроваджена типовою радянською практикою. Повстанці 

бачили праведність своїх дій і могли спиратися на риторичну підтримку тих на 

Заході, які були проти продовження поширення впливу російської імперії. 

Психологічні та інформаційні операції чеченців були успішними на тактичному і 

оперативному рівні, але, не дивлячись на підвищення рівня обізнаності про їхнє 

становище на Заході, вони не отримали західної підтримки та визнання їх причин 

для боротьби. Відповідно, не було створено міцного підґрунтя для досягнення 

миру, що і стало стратегічним провалом.  

Серед прикладів психологічних операцій В. Немет наводить прецеденти, 

коли чеченські бійці перевдягалися в російську уніформу, в одяг з 

розпізнавальними знаками організації Червоного хреста та інших організацій для 

проникнення на російські позиції. Відбувалося залякування шляхом впливу на 

психіку російських військовослужбовців із використання тіл мертвих російських 

військовослужбовців, тощо. 

Чеченська пропаганда не була б настільки ефективною щодо РФ або Заходу, 

якби не було витонченого використання інформаційних операцій для отримання 

явної переваги над росіянами. Чеченці були успішні в своїй кампанії в ЗМІ, 

оскільки вони отримали велику непряму підтримку з боку Заходу. Ця непряма 
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підтримка включала сильний тиск організацій громадянського суспільства на 

російське керівництво щодо осуду війни та втрат, до чого посттоталітарна Росія не 

звикла і її керівництво не знало, як з цим впоратися. Тактично успішна ця 

інформаційна кампанія, як і психологічна, була стратегічно невдалою, тому що 

вона не призвела до необхідної підтримки або визнання з боку західних держав. 

Чеченці використовували ЗМІ під час першої російської кампанії, щоб сіяти 

страх в російському народі, завойовуючи «серця і уми» західних громадян. Їх успіх 

показав, як чеченці змогли використовувати нестандартну тактику і техніку з 

великим ефектом. Так, В. Немет наводить цитату іншого визначного дослідника 

проблематики сучасних війн Джона Аркілли: «Сама кампанія [у ЗМІ] також 

підкреслює той факт, що чеченці розглядали простір битви в широкому 

нелінійному вираженні як ключовий принцип конфлікту в століття інформації» 

[199, с. 58]. 

Відповідно, не викликає подиву факт, що дві чеченські війни мали вплив на 

тактику ведення війни та підходів до використання засобів ведення війни. Так, 

відповідні висновки були зроблені на інформаційному фронті. РФ – у той 

незначний проміжок часу між розпадом СРСР та приходом до влади В. Путіна – 

була відносно демократичною державою із вільними ЗМІ. Втім, маючи значний 

радянський досвід використання державної пропаганди, перша чеченська кампанія 

почала обростати міфами та фейками, які мають схожу структуру із тією 

дезінформацією, яка поширюється російськими ЗМІ під час російсько-української 

війни. 

Так, дана проблематика на сьогодні має багато досліджень, які стали 

можливими завдяки журналістським розслідуванням. Так, журналіст Володимир 

Воронов – безпосередній учасник подій першої чеченської кампанії, стверджує, що 

інший російський журналіст М. Леонтьєв вигадав у 1995 р. історію про розіп’ятих 

чеченцями російських полонених на будівлі Ради міністрів у Грозному. Ця 

інформація набула широкого розголосу і використовувалась як спеціальна 

інформаційна операція, втім, нечітка аргументація, відсутність конкретних 

посилань на свідків її повністю спростовували. Більш того, М. Леонтьєв вказував 
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конкретну дату «події» - 09 січня 1995 р., втім, в той день у тій самій будівлі був 

присутнім у якості журналіста В. Воронов, який однозначно стверджував, що вся 

історія М. Леонтьєва – вигадка і дезінформація [44].  

Загалом, наратив про «розп’ятих людей» є поширеним дезінформаційним і 

пропагандистським заходом. На жаль, кінцевий споживач інформації полюбляє 

жахливі моторошні історії і, як казав англійський дослідник Артур Понсобі, 

досліджуючи дезінформацію під час Першої світової війни у своїй праці «Брехня 

під час війни»: «Брехня злодіянь була найпопулярнішою… Повторення одного 

випадку жорстокості та його гіперболізація може бути спотворено в переважну 

звичку з боку ворога. Несвідомо кожен передає це з додаванням [нових 

характеристик – прим. авт.]  і все ж намагається переконати себе, що говорить 

правду» [201, с. 6]. Відповідно, немає нічого дивного у факті використання такого 

сакрального та повного символізму для християнського світу наративу як 

процедура розп’яття. А. Понсобі наводить низку згадувань у ЗМІ про розп’ятих 

німцями людей під час Великої війни 1914-1918 рр. Зокрема, він вказує, що це один 

з тих випадків, де обставини піддаються значним змінам та варіаціям. Так, в одних 

оповідачах німці розіп’яли дівчинку, в інших американського 

військовополоненого, або канадського [201, с. 50]. 

Відповідно, успішно використавши міф про розп’ятих полонених один раз у 

Чечні, одна й та сама пропагандистська російська машина повинна була дістати цю 

карту ще раз. Так, яскравим прикладом став сюжет про «розп’ятого хлопчика» в 

Слов’янську. «Біла книга спеціальних інформаційних операцій проти України 

2014-2018», підготовлена Міністерством інформаційної політики України вказує 

цей фейк одним із найбільш яскравих прикладів брехні російських ЗМІ за весь час 

війни: «В липні 2014 року в ефірі російського «Першого каналу» показали інтерв’ю 

жінки, яка назвалася Галина Пишняк. Вона розповіла жахливу історію про те, як 

українські військові після звільнення Слов’янську зібрали жителів міста на площі і 

нібито влаштували публічну страту хлопчика, якого розіп’яли на дошці оголошень, 

та його мами, яку прив’язали до танку і волочили по вулиці до смерті…  Згодом в 

грудні 2014 року «Первый канал» сам спростував інформацію про «розіпненого 
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хлопчика». Його ведуча Ійрада Зейналова у випуску програми «Время» заявила про 

те, що у журналістів не було і немає доказів описаної у відео історії» [70, с. 116-

117]. 

Втім, розіп’яті російські солдати на будівлі Ради міністрів в Грозному не 

останній випадок умисної дезінформації М. Леонтьєва. Вже під час російсько-

української війни 14.11.2014 р. в ефір авторської телепрограми М. Леонтьєва 

«Однако» транслюється фото супутникової зйомки, на якому український 

винищувач Су-25 здійснює постріл ракетою по малайзійському авіалайнеру МН-

17. Ефір транслювався напередодні саміту «Великої двадцятки», а тому повинен 

був вплинути на хід обговорення збиття цивільного літака над Донбасом, втім, 

доволі швидко було встановлено, що дані фотографії є доволі примітивною 

підробкою, зробленою на звичайному графічному редакторі Photoshop, силует 

зображеного цивільного літака відповідає іншій моделі Боїнг, відмінній від моделі 

рейсу МН-17, масштабування літаків зроблено неправильно, що потягло за собою 

зміну пропорції літаків тощо [70, с. 116-117]. 

Загалом, під час першої чеченської кампанії російською стороною 

проводилася низка дезінформаційних операцій, серед яких використовувалися 

міфи про «жінок-снайперів» - найманок з країн Балтії, або так званих «білих 

колготок» [44]. Аналогічні прийоми використовуються і сьогодні. Так, 

європейський портал з протидії дезінформації «EU vs. Disinfo» має в свої базі даних 

декілька випадків згадування жінок-снайперів з країн Балтії та Польщі, що нібито 

приїхали «воювати проти так званих ДНР та ЛНР» [170].  

Аналітики Східноєвропейського центру стратегічних комунікацій вказують, 

що дезінформація про закордонних найманців в Україні з’являється в місцях 

дезінформації з 2015 р. В одних випадках це нібито балтійські снайпери, а в інших 

- снайпери з Грузії, жінки-снайпери з Польщі та навіть ціла бригада НАТО [169; 

170]. Ці випадки мають на меті сформувати хибний деструктивний 

пропагандистський наратив про те, що держави-члени ЄС становлять загрозу для 

своїх сусідів. Натомість, країни ЄС, включаючи країни Балтії, засуджують агресію 
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Росії в Україні, як це чітко виражено у численних резолюціях та рішеннях щодо 

санкцій за цю агресію. 

Відповідно, «присутність» снайперів з країн Балтії вже кілька років є чимось 

схожим на міську легенду в російському військовому фольклорі, починаючи з часів 

російської окупації Афганістану на початку 1980-х, продовжуючи війною в Чечні 

[170]. 

Звісно, ми не можемо стверджувати, що чеченські війни кардинально 

змінили підходи до використання російською стороною дезінформації та 

пропаганди. Входячи в епоху інформатизації, російська сторона, що мала на той 

момент розгалужену мережу впливу та десятиріччя напрацювань у використанні 

методів інформаційних операцій, лише покращила моделі інформаційної поведінки 

в умовах війн нового типу. Втім, ми можемо однозначно стверджувати те, що 

чеченські війни якісно вплинули на тактику та стратегію війни.  

Так, американський військовий теоретик Тімоті Томас проаналізував 

підходи, з якими стикнулася російська армія в Чечні і дійшов висновку, що тактика 

росіян не тільки змінилася під впливом нетрадиційних дій чеченців, але й відбулася 

певна конвергенція підходів, імплементація чеченського досвіду у військову 

доктрину. Теоретик стверджує, що бойовий досвід російської армії в Чечні дав їй 

багато корисних уроків про чеченську тактику і про те, як боротися з повстанцями. 

Головним серед уроків на думку Т. Томаса стала невідкладність розуміння 

ідеологічних основ боротьби і культурних проблем, що впливають на волю 

комбатантів з обох сторін. «Культура надзвичайно важлива» - стверджує теоретик 

[214, c. 758]. Конкретно стосовно Чечні, цю тезу він пояснює необхідністю 

залучених сил розумітися на силі сімейних зв'язків і повагу до старших у 

суспільстві, а також мотивацію і волю супротивника. Такі питання дають потужну 

інформацію про те, хто буде примати управлінські рішення в структурі 

супротивника і які будуть пріоритети.  Конструкт «волі» за Т. Томасом є потужним 

індикатором майбутньої боротьби. На його думку вона може бути важливіше 

ідеології, оскільки воля являє собою кінцевий результат поєднання сім'ї, історії, 

філософії, релігії і інших питань.  
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ЗС РФ за результатом чеченських кампаній стали більш досвідченими в 

прогнозуванні областей, де можна розміщувати або використовувати саморобні 

вибухові пристрої або міни, зазвичай у поєднанні з методами обману або засідки. 

Т. Томас вказує як російська тактика зазнала змін під впливом досвіду чеченців: 

«Російські командири заявили, що саме та сторона, яка знає, як використовувати 

«різноманітну тактику», зазвичай буде успішною» [214, c. 758]. Як, чеченці змогли 

використовувати різноманітну тактику планування і попереджувальних дій, щоб 

вбити колишнього президента Чечні А. Кадирова за допомогою бомби, закладеної 

в оглядовому вікні, можливо, ще за кілька місяців до вибуху; так само і росіяни 

змогли вбити чеченського лідера А. ібн-аль Хаттаба за допомогою отруйного листа.  

Кібер- та інформаційні технології значно посилили методи обману і засідок. 

На думку дослідника ці технології не тільки спростили можливість ведення засідок 

чи облав, але й спростили використання дистанційно керованих вибухових 

пристроїв. До того ж, Інтернет вніс свої корективи у хід війни. Всесвітня мережа 

дала можливість стати основним місцем для вербування нових бійців. Проте Т. 

Томас робить акцент на новій можливості Інтернету: «Особливий інтерес викликає 

те, що Інтернет або електронна пошта можуть бути використані в якості 

демонстрації реальних фактів, якщо це допомагає вашій справі; або місце, де можна 

мовчати або заперечувати реальні факти, якщо вони завдають шкоди вашій справі. 

Конкретні факти можуть бути спотворені для конкретного використання. Вони 

можуть бути відправлені по електронній пошті як форма навмисної дезінформації. 

Ці методи призначені не тільки для Збройних Сил Росії, її населення і керівників 

уряду, а й для іноземної аудиторії» [214, c. 759].  

Так, на думку дослідника, російські сили також навчилися розпізнавати і 

протистояти чеченській тактиці пересування, і, відповідно, в подальшому 

абсорбували таку тактику в свою практику. Російські військові дізналися, як 

використовувати агентів в чеченському суспільстві, і вони, на думку Т. Томаса 

поліпшили свою розвідку і спостереження.  
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2.2.3. Особливості проявів російської доктрини гібридної війни в контексті 

соціально-політичних та ідеологічних трансформацій у РФ 

 

Російсько-українська війна розпочалася у лютому 2014 р. із прихованого 

вторгнення та захоплення адміністративних будівель в Автономній Республіці 

Крим підрозділами ЗС РФ, які уникали використання будь-якого ідентифікаційного 

маркування, розпізнавальних знаків тощо. Незаконна анексія та окупація Криму, а 

також подальше використання масштабних соціальних підривних технологій у 

низці областей України переросли у повноцінне вторгнення на Донбас та окупацію 

окремих районів Донецької та Луганської областей. Так, війна оформилася у 

позиційний характер із постійними порушеннями режиму припинення вогню, а на 

п’яту річницю початку війни (лютий 2019 р.) її наслідками стали: Україна 

тимчасово втратила а РФ, відповідно, окупувала 7% української території; 13 тисяч 

осіб загинули,  28 тисяч осіб були поранені, майже 2 мільйони осіб вимушені були 

покинути місця свого проживання та отримали статус внутрішньо-переміщених 

осіб [134].  

Загалом, російсько-українська війна є першим прецедентом насильницького 

захоплення і відчуження суверенної території у Європі після закінчення Другої 

світової війни.  

В попередньому розділі аналіз доктринальних положень та напрацювань 

провідних вчених у сфері трансформації збройних конфліктів дозволив нам 

сформувати власний погляд на концептуалізацію гібридної війни, наголошуючи на 

тому, що гібридна війна – це перехідний термін визначення трансформацій ведення 

воєнних дій та війни як політичного явища взагалі. Проте, ми схильні вважати саме 

російсько-українську війну гібридною у її довершеній формі [26, с. 11]. Це, 

передусім, обґрунтовується введенням цього терміну до широкого (тобто не тільки 

військового наукового) політичного дискурсу на високому рівні, включно із 

провідними військово-політичними організаціями. Саме після початку російської 

агресії країни-члени НАТО стали апелювати до терміну «гібридна війна» та 

вводити у свої доктрини. На саміті 2014 р. країн-членів НАТО у Вельсі було вперше 
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в офіційних документах застосовано дане поняття як війни «під час якої 

застосовується широкий спектр явних і прихованих військових, воєнізованих і 

цивільних заходів, об’єднаних у високозлагоджену систему» [55,  абз. 13]. Поняття 

введено саме у контексті нових загроз, створених РФ.  

Нами було виявлено, що на момент свого оформлення російська доктрина 

війни нового покоління має низку характерних відмінностей від західної концепції 

гібридної війни. З метою створення ефективного комплексу методів протидії 

російській гібридній агресії необхідно окремо дослідити розвиток російського 

підходу та передумови, які сприяли появі власного вектору у веденні прихованих 

війн. Серед передумов, які необхідно дослідити, ми виділяємо історико-політичні 

передумови та політико-правові передумови. Вивчення цих передумов дозволять 

нам зрозуміти низку ключових особливостей протікання російської гібридної 

кампанії проти України та держав, що ввели санкційний режим проти РФ за 

агресію. 

Аналізуючи історико-правові передмови розвитку російської доктрини 

ведення гібридного конфлікту ми можемо дійти наступних висновків. До появи так 

званої «доктрини Герасимова» і початку російської агресії проти України ми 

можемо виділити декілька ключових прототипів гібридної війни. 

 Американський дослідник М. Войджер пропонує звернути увагу на першу 

анексію Криму 1783 р., здійснену Катериною ІІ. Дійсно, в діях вищого російського 

імперського військово-політичного керівництва можна побачити комбінацію 

різних деструктивних інструментів військового та невійськового характеру. Так, 

Російська імперія спочатку домоглася проголошення незалежності від Османської 

імперії Кримського ханства військовими заходами, а анексія відбулася без жодного 

формально закріпленого оголошення війни. Втім, вводити прецедент з першим 

російським захопленням Криму до концепції гібридної війни не зовсім доцільно. 

Ми наголошуємо на тому, що гібридна війна у її сьогоднішній формі можлива лише 

за умов сучасної системи міжнародного права. Звісно, у ХVIII ст., коли проходила 

анексія Кримського півострова, система міжнародних відносин будувалася на дещо 

інших принципах, рівно як і політичні системи держав, які базувалися не на 
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принципі національної держави, а на особистому суверенітеті монарха, що 

уособлював собою державу. Відповідно, до питання оголошення війни та миру, 

приєднання територій в ті часи слід інакше підходити, трактуючи їх відповідно до 

політико-правової реальності. Втім, для розкриття еволюції російської доктрини 

гібридної війни анексія Криму 1783 р. має певне прикладне значення, а саме цей 

прецедент є прикладом того, що Росія вже використала сценарій змішаного 

(силового та умовно «мирного») захоплення конкретно цієї території.   

 З розпадом Російської імперії та приходом до влади в Росії насильницьким 

шляхом більшовиків, останніми було започатковано кардинально нову форму 

ведення агресії та захоплення чужих територій. Більшовиками було започатковано 

ведення прихованої агресії з опором на внутрішню дестабілізацію супротивника, 

широку дезінформаційну/пропагандистську кампанію. Так, фактор прихованості 

агресивних дій проявлявся у формальній підміні сторін конфлікту. Конфлікт, який 

за нормами сучасного міжнародного права мав би бути кваліфікований як 

міжнародний – тобто між двома різними державами, більшовики намагались 

позиціонувати як внутрішній, тобто громадянський конфлікт всередині жертви 

агресії. Відповідно, використовуючи широку агентурну мережу та кампанії 

інформаційного впливу, більшовики формували українські більшовицькі 

організації, які повинні були легітимізувати агресію. Таким чином, ці політичні 

організації мали на меті досягнення влади демократичним шляхом, просочуючись 

у органи влади УНР. Втім, коли проукраїнські рухи зірвали плани більшовиків 

щодо отримання більшості голосів делегатів Всеукраїнського з’їзду Рад, 

більшовики застосували іншу модальність поведінки – а саме утворення 

нелегітимного проросійського клону УНР у Харкові. Відповідно, створивши 

паралельну «українську» державу, більшовики вдалися до заклику Кремля 

«підтримати» їх військовою силою. Подібним чином було утворено не тільки УНР, 

але й інші квазідержавні утворення, які, відповідно до поточної політичної 

кон’юнктури Кремль міг визнавати, або ні: ДКРР та РСРТ.  Подібні практики 

більшовики намагалися відтворити на початку 1920-х рр. і в низці європейських 

держав – Болгарії, Німеччині, Естонії.  
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 Втім, зі зміною геополітичного становища СРСР, стабілізацією внутрішньої 

ситуації в державі (шляхом утвердження тоталітарного режиму) та поступовим 

визнанням СРСР іншими державами (тобто виходом на міжнародну арену) подібні 

гібридні патерни прихованої агресії зазнають змін. Якщо до Другої світової війни 

СРСР намагався дестабілізувати внутрішню ситуацію в майбутній жертві, в ході 

чого до влади приходили пробільшовицькі партії, то з початком Другої світової 

війни застосовується більш агресивна політика. Так, розділивши сфери впливу в 

Європі між СРСР та Третім Райхом, СРСР забезпечив собі певний карт-бланш на 

будь-які дії у виділеній сфері впливу. Відповідно, разом з цим зникли підстави 

побоюватись будь-якої військової відповіді від провідних європейських держав за 

агресію. Отже, для захоплення Польщі, Фінляндії чи країн Балтії не потрібно було 

більше використовувати складні стратегії внутрішньої дестабілізації, замінивши їх 

простішою стратегією прихованого військового вторгнення. Так, дочекавшись 

нападу Німеччини на Польщу, відповідний напад СРСР обґрунтовувався 

«припиненням існування Польщі», а для нападу на Фінляндію була використана 

провокація та були спроби сформувати паралельний прокомуністичний уряд 

Фінляндії. Треба відзначити той факт, що в усіх випадках СРСР не знаходився 

офіційно у стані війни – ні з Польщею, ні з Фінляндією. Стосовно країн Балтії, то 

там СРСР діяв у руслі, частково схожому на приховану агресію 1917-1921 рр. Так, 

СРСР домігся шляхом політичних маніпуляцій та силових погроз розмістити свої 

військові контингенти, що дозволило привести до влади повністю контрольовані 

лояльні політичні сили, які легітимізували приєднання цих держав до СРСР. 

 Отже, ми можемо встановити, що прихованість агресії – це здійснення 

прямої агресії із прихованим застосуванням різних сил з метою уникнення 

відповідальності за розв’язання конфлікту, в тому числі шляхом формальної або 

фіктивної зміни суб’єктного складу сторін конфлікту, та позиціонування 

суб’єкта агресії (агресора) «третьою стороною», а самого конфлікту, зазвичай, 

як внутрішнього всередині об’єкта агресії (жертви). Ми визначаємо прихованість 

агресії як одну з кваліфікаційних ознак гібридної війни. Для прихованої агресії 

застосовується різний спектр методів, втім, особливий наголос робиться саме на 
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маніпуляції інформацією та маніпуляцією правом, які допомагають агресору 

вибудовувати паралельну реальність, що прикриває агресію. 

Втім, дане визначення прихованості агресії стосовно дій СРСР потребує 

певного уточнення. Так, прихованість агресії до Другої світової війни, як доведено 

нами, було прагненням не стільки уникнути міжнародної відповідальності, скільки 

уникнути «електоральної» відповідальності. В останні роки Першої світової війни 

світові держави не були зацікавлені вирішувати «більшовицьке питання», а 

внутрішні економічні та політичні проблеми за наслідками Великої війни не давали 

можливості активно розгорнути протидію більшовикам, що дало останнім 

можливість ствердитись на захопленій території. Окрім того, сама система 

міжнародного права і міжнародної безпеки була відносно слабкою, а утворення на 

більш пізніх етапах Ліги Націй як організації, що повинна підтримувати світовий 

правопорядок і мир, не виконали поставленої задачі. Таким чином, прихованість 

агресії СРСР до Другої світової пов’язана з кардинально іншим умислом – а саме 

уникнення звинувачень в агресивності серед потенційної електоральної бази. 

Безумовно, в умовах проголошення курсу на світову революцію необхідно було 

формувати максимально привабливий образ післяреволюційної Росії для ключової 

аудиторії та класово-спорідненої електоральної бази в країнах Європи. Так, 

доведено, що з самого початку приходу до влади більшовики використовували 

міфологему миру, яка була покликана мобілізувати прихильників навколо партії 

більшовиків. Відповідно, дії більшовиків позиціонувалися виключно як такі, що 

прагнуть миру. Саме тому всі стратегі агресії використовували модель «заклику 

для братньої пролетарської допомоги» Москви, а будь-яке вторгнення було «актом 

миру». Загалом, участь СРСР у перші роки Другої світової війни можна теж 

називати «гібридною». Адже СРСР не перебував у стані війни з жодною країною, 

інформаційно намагаючись позиціонувати себе «не стороною конфлікту». Цей 

наратив офіційно оформився після нападу Німеччини у 1941 р., коли у рамках 

загальної для міжнародного співтовариства Другої світової війни був вибудований 

новий паралельний дискурс так званої «Великої вітчизняної війни». Цей наратив 
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зберігся і до наших часів, коли російська пропаганда заперечує будь-яку 

відповідальність радянської сторони за розв’язання війни нарівні з Третім Райхом. 

Водночас, після Другої світової війни прихованість агресії зазнає змін. Тепер 

ця стратегія використовується агресором не тільки для експлуатації міфологеми 

миру (закріплюючи за агресором свій позитивний образ (імідж) на світовій арені), 

але для уникнення міжнародної відповідальності. Так, ми пропонуємо вважати 

прагнення уникнути міжнародної відповідальності передумовою формування 

сучасної російської доктрини гібридної війни. Відповідно, така поведінка прямо 

продиктована і нерозривно зв’язані із створенням сучасної системи міжнародного 

права та більш сильною інституційною спроможністю міжнародних організацій з 

підтримки миру у порівнянні з їх аналогами до Другої світової. 

Відповідно, ми припускаємо, що радянська сторона почала шукати нові 

способи ведення підривної діяльності як складового чиннику прихованої агресії, 

особливо в умовах Холодної війни та поляризації світу, коли будь-який конфлікт 

мав потенційну здатність перетворитись на тотальну ядерну війну. Такими 

способами виступили так звані «активні заходи» як методи впливу на внутрішню і 

зовнішню політику об’єкта впливу, що мають на меті підірвати звичайний хід 

політичних процесів держави, підірвати довіру виборців до уряду цієї держави та 

спотворити образ держави на світовій арені, підірвавши довіру до такої держави.  

«Активні заходи» є важливими при оцінці методології конфлікту і їх 

наявність є суттєвим детермінантним чинником оформлення концепції гібридної 

війни. Саме «активні заходи» в своїй переважній більшості є тим невійськовим 

механізмом впливу, який вказує на асиметричну трансформацію конфліктів 

сучасності з акцентом на невійськову складову. Широкий спектр і модальність 

«активних заходів» унеможливлює конкретизацію, і, відповідно, ускладнює 

прогнозування загроз, втім, певне узагальнення цих заходів дозволяє виділяти 

вразливі напрямки. До «активних заходів» зазвичай включають використання 

агентів впливу, поширення дезінформації та маніпуляції в медіа, економічний тиск 

чи допомога, політичні вбивства, диверсії, підтримка бойовиків/терористів, 

культурне протиборство тощо. 



138 
  

Втім, якщо «активні заходи» як «надбання» СРСР стали наслідком Холодної 

війни і системи міжнародного права, то з розпадом СРСР також відбулось 

додаткова трансформація ведення конфліктів. Протистояння російських 

федеральних сил із нерегулярними, фактично партизанськими, загонами 

чеченських повстанців стали важливим фактором у розумінні зміни характеру 

сучасних воєн в російській мілітарній доктрині. Чеченські кампанії вплинули на 

зміну тактики ведення війн, її трансформацію у більш «нерегулярну» якість, де 

акцент робиться на малі бойові одиниці, що можуть автономно здійснювати бойові 

завдання за межами лінії фронту, захоплюючи ключові вузли інфраструктури 

супротивника. Відповідно, не викликає подиву використання тактики диверсійних 

підрозділів у захопленні Слов’янська російськими підрозділами у 2014 р. Окрім 

цього, істотним аргументом на користь поглинання російським військовим 

керівництвом тактики чеченських повстанців та успішне засвоєння уроків 

чеченських війн вказує на широке використання чеченських національних 

підрозділів у війні з Грузією у 2008 р. та на Донбасі [74]. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що російська доктрина гібридної 

війни формувалася протягом останнього століття, поступово трансформуючись під 

впливом різних соціально-політичних і політико-правових факторів, набуваючи 

сучасних обрисів. Так, стратегічно доктрина сформувалася під впливом політики 

більшовиків на початку ХХ ст., коли було сформовано стратегію прихованої 

агресії. Методологічна складова доктрини – а саме комплекс «активних заходів» 

сформувався під час Холодної війни, а тактично – під час чеченських війн.  

Війну з Грузією 2008 року ми не схильні повністю відносити до концепту 

гібридних війн, натомість, вважаємо цю агресію і як своєрідним тестуванням 

спроможності ЗС РФ вести сучасну війну, так і перевіркою (не)готовності світової 

спільноти активно протидіяти російській агресії. Сама ж грузинська кампанія має 

певну схожість із діями СРСР проти Фінляндії, яка, як було зазначено вище, має 

лише окремі гібридні патерни.   

Втім, виокремлення стратегічної, тактичної та методологічної складових 

гібридної війни, сформованих протягом останніх ста років недостатньо для 
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розуміння концепції російської доктрини, адже необхідно встановити ідеологічну 

та технологічну складові її проявів. 

Стосовно формування сучасної російської ідеологічної основи майбутньої 

війни ми звертаємося до праці В. Немета, який вперше, ще за декілька років до Ф. 

Хоффмана використовує термін «гібридна війна» [«війна» в розумінні методів та 

способів, тобто hybrid warfare – прим. авт.]. Втім, саме поняття «гібридна війна» 

він досліджує крізь призму авторського конструкту «гібридного суспільства». Так, 

в концепції В. Немета «гібридне суспільство» - це такий стан суспільства, яке існує 

в деволюційних державах, які повертаються до більш традиційної суспільно-

політичної орієнтації, де сучасні норми змішуються з традиційними, архаїчними, 

подекуди насильницькими нормами. Гібридна війна розглядається В. Неметом 

крізь призму гібридного суспільства та його релігії, моралі, традицій тощо, як 

поєднання сучасних практик і практик додержавного (pre-state) рівня [199, c. V]. 

Відповідно, теорія В. Немета вибудовувалася з аналізу чеченських війн, де таким 

гібридним суспільством, на його думку, виступала Чечня, а чеченські повстанці 

діяли як гібридна сила у гібридному протистоянні. 

Розкриваючи концепцію гібридного суспільства, дослідник наділяє його 

такими ознаками [199, c. 69]:  

- слабкий центральний уряд, а влада безпосередньо належить харизматичним 

військовим лідерам, місцевим «князям» (В. Немет використовує поняття 

warlords – польові командири, особливо агресивні регіональні командири з 

індивідуальною автономією) з високим рівнем насильства; 

- економічно таке суспільство спирається на експлуатацію та дискримінацію 

свого народу, а польові командири, якщо не сама держава, фінансуються за 

рахунок злочинної діяльності; 

- у військовому відношенні таке суспільство не є сильним, але воно 

надзвичайно стійке і може перемогти сучасну високотехнологічну військову 

силу.  

Безпосередньо такими рисами В. Немет наділяв чеченське суспільство, 

аналізуючи досвід протистояння з російським федеральним військом. Це 
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дозволило досліднику припустити, що гібридне суспільство з політичної точки 

зору є результатом деволюції, яка, на його думку і утворює гібридні сили. З цієї 

тези він виокремив два основні висновки. По-перше, коли суспільство 

деволюціонує, воно виносить в основний дискурс сучасні  релігійні та політичні 

теорії і соціальні звичаї. Потім вони змішуються з традиційною соціальною 

організацією і звичаями, притаманними цьому етносу. Дослідник наголошує, що це 

породжує певний реваншизм, вказуючи, що «ця гібридизація створює дислокацію, 

подібну до тієї, яка викликана модернізацією, змінюючи суспільство таким чином, 

що це впливає на бажання суспільства повернути собі той комфорт і безпеку, які, 

як вважалося, існували у попередню епоху» [199, c. 71]. Додержавна (pre-state) 

епоха в концепції В. Немета – це та держава, або такий стан суспільства, що 

передував цій конкретній державі. Наприклад незалежна Україна, це теперішній 

стан держави, а її додержавний, тобто попередній стан– УССР. По-друге, гібридні 

суспільства засновані на домінуючій релігії або ідеології. Однак ця релігія чи 

ідеологія зазнали змін настільки, що тепер мало схожі на базову релігію або 

ідеологію. Це, на думку Немета «робить проблематичним поділ гібридних 

суспільств на загальноприйняті західні визначення авторитарного, 

демократичного, ісламського чи світського. Наприклад, іслам і його роль в 

чеченському суспільстві - тому приклад» [199, c. 71]. 

 Проте, В. Немет розглядав лише Чечню як приклад гібридного суспільства. 

Втім, характеристики, якими він наділяє такий стан суспільства за певних обставин 

дозволяють стверджувати, що сучасна РФ – є прикладом гібридного суспільства за 

В. Неметом. Так, ми не можемо однозначно стверджувати, що РФ перейняла 

чеченську «гібридизацію» суспільства за наслідком війни, а скоріше припустити, 

що подібна деволюція суспільства є більше прямим наслідком розпаду СРСР для 

країн із слабкою демократичною традицією. Втім, становлення В. Путіна як 

політичного лідера прийшлося саме під час чеченських війн, досвід яких, так чи 

інакше, мав вплив на російську державу і світосприйняття В. Путіна. Так, Є. Магда 

цитує польського аналітика Л. Вуйчика: «Путін вчить уроки з історії. На його 

розуміння війни особливо справила вплив друга чеченська операція (1999-2009). 
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Тому, зокрема, нова російська стратегія робить наголос на солдат «нізвідки»…» 

[93, c. 31].  

Відповідно, якщо взяти критерії гібридного суспільства В. Немета і 

екстраполювати їх на сучасну РФ, то можемо знайти підтвердження гібридизації 

російського суспільства, що, як наслідок, дозволяє вести цій державі гібридну війну 

у її довершеній формі. 

Так, якщо розуміти перший критерій В. Немета про слабкість уряду таким, 

що включає усі гілки влади, то російська влада слабка (і виконавча, і законодавча і 

судова), натомість, вона тримається на авторитарній волі однієї людини – В. 

Путіна, та людей з його ближнього оточення. До них, Є. Магда відносить друзів 

російського президента з кооперативу «Озеро», чисельних колишніх та діючих 

представників спецслужб (КДБ, ФСБ тощо) [93, c. 24]. Ці особи контролюють усю 

державну та фінансову систему. Регіони контролюються місцевими «феодалами» – 

особистими васалами В. Путіна, які мають абсолютну владу на місцях, вибудовану 

не на законі, а на праві сильного, як, наприклад, Рамзан Кадиров – лідер Чечні. 

Стосовно характеристики В. Немета щодо високого рівня насильства по 

відношенню до населення в гібридному суспільстві, то для доведення відповідності 

суспільства РФ цьому критерію ми не вважаємо за необхідне наводити сучасні 

приклади насильства у регіонах РФ, а достатньо сконцентруватися на низці 

злочинів проти журналістів, політиків, лідерів суспільної думки тощо, та 

терористичних актах з метою залякування російського суспільства, що відбулися 

на самому початку приходу В. Путіна до влади. Так, І. Рущенко наводить 

принаймні 17 випадків замахів, вбивств, викрадень та погромів, що відбулися з 

серпня 1998 р. по червень 1999 р. і не були розслідувані, а також 4 вибухи у 

житлових будинках та 1 «невдалий» випадок підриву восени 1999 р., 

організованих, ймовірно, ФСБ [136, с. 83-85]. Критерій В. Немета щодо 

експлуатації народу досягається за рахунок високого рівня корупції, а забезпечення 

діяльності влади за рахунок отримання фінансування від злочинної діяльності 

знаходить підтвердження у самому факті симбіозу криміналітету та влади в РФ. 

Так ці слова підтверджуються позицією російського вченого Є. Іщенко, який 
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досліджує конвергенцію владних інституцій та їх посадових осіб із організованою 

злочинністю, а також приклади корумпованості російської владної системи, 

вказуючи, що в Росії корупція набула глобальний характер, масштаби і темпи якої 

закривають демократичний шлях розвитку. У підсумку, ще 2010 р. вчений 

прогнозував, що якщо в РФ не буде здійснено спроб змінити систему політичної 

корупції, то Росія «ймовірно, стане кримінально-корпоративною державою, в якій 

корумповані урядові чиновники, кримінальні ділки і бандити конкурують і 

співпрацюють у боротьбі за здобич» [73, c. 48]. Можемо припустити, що за останні 

десять років тенденція лише погіршилась, враховуючи введення санкційного тиску 

на РФ за агресію проти України. 

Третя ж характеристика В. Немета стосовно військової слабкості гібридного 

суспільства не потребує додаткового доведення, якщо порівнювати військово-

промислові потенціали США (як включаючи країни НАТО, так і без них) та РФ, а 

також, якщо враховувати саму логіку і природу гібридної війни – як війни в обхід 

правил з метою уникнення відповідальності та мінімізацією економічних, 

фінансових, матеріальних, людських та репутаційних втрат. 

Втім, особливий погляд необхідно звернути на зміну державної ідеології як 

елемент деволюції російської гібридної держави. У цьому випадку твердження В. 

Немета про те, що релігія та ідеологія гібридного суспільства зазнає таких змін, що 

мало відповідає своїм першоджерелам доводиться ідеологічною трансформацією 

путінської Росії, де сформувався концепція так званого «русского мира», 

поєднавши в собі рефлексію на «втрачену велич» СРСР, традиційні цінності і 

духовність православ’я Російської імперії, та «особливий шлях» нової Росії з її 

«суверенною демократією» і неоімперським реваншизмом. 

Так, процес трансформації потребував певних зусиль. Є. Магда вказує, що 

для появи «русского мира» і утвердження авторитаризму В. Путіна було здійснено 

зачищення інформаційного поля від проявів будь-якої опозиційної думки, а до 

формування нової націонал-шовіністичної ідеології були мобілізовані філософська 

та публіцистична думка. Наприклад, псевдофілософ А. Дугін та публіцист А. 

Проханов, формуючи новий ідеологічний порядок денний, сформували наратив 
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євразійського руху під проводом Росії, поєднали агресивний релігійний 

православний фанатизм, рефлексію одночасно і на Російську імперію, і на 

сталінізм. А. Проханов формує доктрину так званої «Сталінської імперії», яка є 

ідейним та логічним продовженням Російської імперії. У 2012 р. А. Проханов 

випустив книгу «Поступь российской победы», в якій викладене його бачення 

ідеології сучасної Росії. Історія цієї держави зображена у вигляді так званих 

«чотирьох імперій»: Києво-Новгородська Русь (де відбувається підміна понять та 

зміщення акцентів з Києва як центру), Московське царство, Російська імперія, 

Сталінська імперія. Характерно, що в цій книзі доволі чітко відображається сучасна 

російська нацонал-шовіністична парадигма імперського світовідчуття, адже А. 

Проханов стверджує, що «імперскість» є центральним для російської свідомості, 

так само як і бажання «втілити Царство Боже на Землі». Центральним сюжетом 

книги є ідея «П'ятої імперії», яка, на думку автора, вже зароджується в сучасній 

Росії. Подібна гібридна ідеологія одночасно посилювалася на інституційному рівні 

церквою [93, c. 23].  

Загалом, Є. Магда дає власне визначення гібридної ідеології «русского мира» 

– це «ідеологічна та умоглядна альтернатива західним цінностям в головах 

громадян Росії, України, а також низки інших держав, на які РФ намагається 

поширити свій вплив» [93, c. 66]. Дана концепція намагається штучно сформувати 

нову «цивілізацію», суспільства в якому об’єднуються на основі [93, c. 67]: 

а) російської мови та російської культури – фактично, РФ монополізує право 

на російську мову; 

б) історичну пам’ять та пов’язаних з цією пам’яттю цінності; 

в) релігію – православ’я (з домінуванням РПЦ); 

г) лояльність до сучасної російської держави, як єдиної правонаступниці 

російської державотворчої традиції (включаючи СРСР, Російську імперію тощо).  

Наріжним каменем історичної пам’яті та головним об’єктом історичного та 

ціннісного фокусування стала перемога СРСР у Другій світовій війні, яка у 

парадигмі російської гібридної ідеології перетворюється на поєднання радянської 

традиції з сучасним шовіністичним культом мілітаризму. Від радянської 
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пропаганди ця гібридна ідеологія взяла зміну акцентів з Другої світової війни, 

відповідальність за розв’язання якої несуть і Третій Райх, і СРСР, замінюючи факти 

альтернативним дискурсом «Великої вітчизняної війни» - без радянської агресії 

проти Польщі, країн Балтії та Фінляндії, та запозичуючи в масову практику 

символіку (наприклад, т. зв. «георгіївську стрічку»). Але й також відбулося 

схрещення з новими «нерадянськими» наративами: виокремлення російського 

народу як «народу-переможця», нехтуючи внеском у перемогу над нацизмом інших 

народів, подачу перемоги над нацизмом в якості вічної індульгенції за минулі та 

майбутні злочини РФ. Більш того, культ «великої перемоги» став додатковою 

політичною технологією та пропагандистським наративом на експорт [29, с. 138-

139]. 

Окрім того, ознаки деволюції російської держави знаходять своє 

відображення у закріпленні ціннісного і ідеологічного регресу на додержавний 

рівень у конституції. Так, в новій редакції конституції РФ закріплені постулати 

«русского мира»: РФ стверджується правонаступником СРСР, робиться наголос на 

«тисячолітній історії» російської державності, заснованій на ідеалах предків та вірі 

в Бога, закріплюється статус російської мови як мови державоутворюючого народу. 

Також в конституції відображено закріплення так званих «традиційних цінностей», 

а саме на рівні основного закону шлюб визначається виключно як союз чоловіка і 

жінки, а на уряд покладається забезпечення здійснення «єдиної соціально 

орієнтованої державної політики у сфері збереження традиційних сімейних 

цінностей» [63]. 

Таким чином, завдання гібридної російської ідеології взагалі, та, особливо, 

концепції «русского мира» проявляється на двох рівнях: внутрішньому і 

зовнішньому. На внутрішньому рівні ідеологія покликана утвердити верховенство 

путінського режиму в Росії та мобілізацію прихильників, в том числі з метою 

використання їхнього потенціалу для повернення «втраченого» геополітичного 

впливу як силовим шляхом, так і м’якими засобами. А на зовнішньому – для 

поширення власних цінностей, формування пулу лояльних союзників, та 
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використання зіткнення ціннісних наративів для подальшої дестабілізації. Втім, це 

питання буде ширше розглянуто в наступному розділі нашої роботи. 

Підсумовуючи викладене, гібридна ідеологія та ціннісна трансформація 

сучасної Росії уможливила гібридну агресію, втім, інструменти – стратегія 

прихованої агресії, методологія активних заходів та нерегулярна тактика для 

ведення такої агресії були вже сформовані. Саме тому, ми схильні вважати, що так 

звана «доктрина Герасимова» не є винаходом Начальника Генерального штабу ЗС 

РФ, а є лише вдалою компіляцією досвіду та мілітарної традиції РФ та СРСР та 

адаптацією під нові умови, утворивши якісно новий рівень завдяки технологічним 

змінам. І. Рущенко стверджує, що сучасна російсько-українська гібридна війна 

отримала саме такий свій зовнішній вираз завдяки цивілізаційним змінам в 

суспільстві. Зокрема, формування нової інформаційної та технотронної основи з її 

масовим поширенням засобів комунікації, необмеженим потоком інформації, 

критичних вузлів цифрової інфраструктури тощо, що  суттєво змінило соціально-

психологічний стан війська і населення, створивши сприятливі умови для 

проведення інформаційно-психологічних операцій, проведення активних 

підривних заходів тощо [136, с 27-28]. 

Отже, якщо ми вибудовуємо розуміння російської доктрини гібридної війни 

як спадкоємність історичних практик, адаптованих під сучасний технологічний 

рівень, то можемо виокремити ще один важливий елемент гібридної війни, а саме 

логіку ходу протікання конфлікту. В цьому розділі ми розкрили формування 

радянської стратегії прихованої агресії, завдяки тому, що В. Герасимов посилається 

на праці А. Свєчіна. Останній, як було виявлено і, вказував, що географія конфлікту 

впливає на його хід, описуючи цю категорію не стільки географічно та 

топографічно, скільки з точки зору етнографії. А. Свєчін стверджував, що 

місцевість з класово сприятливим населенням більш придатна для наступу. Саме 

тому він наводить приклади, що більшовикам було зручніше наступати на Донбасі. 

Відповідно, такий сценарій повторився і в наш час. Втім, якщо класова складова 

була характерна для радянського дискурсу, то сьогодні етнографічна складова 

конфлікту пов’язана з впливом гібридного агресора на соціокультурну сторону, 
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спроби пошуку ідеологічних прихильників, застосування п’ятої колони, 

формування проросійських настроїв у населення і культивація недовіри до самої 

ідеї незалежної України. Саме тому для наступу були обрані області, найбільш 

ментально та ідеологічно прив’язані до російського та радянського імперського 

дискурсів. Відповідно, лояльне агресору населення територій спрощує реалізацію 

прихованої агресії та деструктивних соціальних технологій, а така лояльність 

базується на ціннісних зв’язках, самому способі мислення і ідеологічному векторі. 

Всі ці елементи є складовими культури. А отже в наступному розділі ми спробуємо 

вибудувати шляхи протидії агресору саме крізь призму соціогуманітарних 

підвалин.  

 

Висновки до другого розділу 

 

Природа російсько-української гібридної війни 2014 року криється у 

російській політичній, дипломатичній та мілітарній традиції. З цього зроблено 

висновок, що для розуміння природи, структури та логіки протікання триваючого 

збройного конфлікту, необхідно звернутися до аналізу історичних, правових, 

політичних та інших чинників, які впливали на трансформацію агресивної політики 

сучасної РФ. За допомогою відповідного аналізу було встановлено, що сучасному 

конфлікту передував значний історичний період формування основних патернів 

гібридної війни.  

Так, досліджуючи найбільш дотичні до сучасного конфлікту прецеденти 

минулого, виокремлено та обґрунтовано основні етапи формування російської 

доктрини гібридної війни: стратегічний вимір формувався протягом багатьох 

сторічь, втім, найбільш виразно він оформився після приходу до влади більшовиків 

і його пік формування припав на 1917 – 1940 рр. Цей вимір характеризується 

формуванням стратегії прихованої агресії, сутність якої полягає у зміщенні 

акцентів в суб’єктному складі конфлікту, що дозволяє агресору позиціонувати себе 

не стороною конфлікту, а третьою особою. Додатковими ознаками цієї стратегії 

виступають: а) активне зловживання та маніпуляція правом (наприклад, право на 
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самовизначення народів), б) створення альтернативної політичної та правової 

реальності за допомогою масштабної пропаганди та викривлення інформації, в) 

використання «п’ятої колони» та інших опозиційних сил в цільовій державі для 

створення потрібного рівня напруги та реалізації деструктивних сценаріїв. У своїй 

сукупності така стратегія покликана полегшити агресію та (за необхідності) 

безпосереднє військове вторгнення, а також зняти відповідальність за таку агресію 

з агресора. Відповідно, сформовано власне авторську категорію і поняття «стратегії 

прихованої агресії», яке визначено як одну з ключових характеристик сучасного 

гібридного конфлікту. В свою чергу, це дозволило інтегрувати цю характеристику 

(прихованість) у загальне визначення гібридної війни. 

Встановлено, що другий етап формування спектру гібридних загроз припадає 

на часи Холодної війни. Цей часовий проміжок – після Другої світової війни і до 

розпаду СРСР – є критично важливим у розумінні природи гібридної війни, адже 

він сформував політико-правові рамки гібридної війни та безпосередньо 

уможливив політологічну інституалізацію гібридної війни. Цей етап 

характеризується появою сучасної системи міжнародного права та системи 

міжнародної безпеки, які, в свою чергу, сформували таку систему правил, яка 

спонукала світових акторів шукати шляхи їх обходу. Відповідно, до Другої світової 

війни будь-яка прихована агресія могла б потенційно відноситись до простої 

категорії стратегічних сценаріїв, які дозволяють агресору уникнути репутаційних 

втрат та зниження авторитету як на міжнародній арені, так і у 

внутрішньополітичному дискурсі. Втім, після формування сучасної системи 

міжнародного права, гібридна війна як війна «в обхід правил» отримала 

можливість на виокремлення в конкретне політологічне явище, адже в цих умовах 

агресор додатково керується потребою уникати міжнародно-правової 

відповідальності. Внаслідок цього зроблено висновок, що гібридну війну треба 

розглядати не тільки в контексті методології (поєднання військових та 

невійськових засобів та методів), але й враховувати чинний політико-правовий 

контекст. Окрім того, даний етап характеризується додатковим методологічним 

фактором – а саме формуванням спектру методів з реалізації підривних 
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деструктивних заходів, що лягли в основу гібридної війни. Ця методологія 

отримала назву «активних заходів», що дозволяють агресору впливати на 

внутрішню політику цільових держав без фактичного військового втручання. 

Також виокремлено третій етап у процесі формування російської доктрини 

гібридної війни, а саме період після розпаду СРСР, коли РФ проводила військові 

дії в Чечні. Таким чином, цей етам було пов’язано зі зміною тактичного виміру 

ведення сучасних конфліктів, стверджуючи, що сучасна РФ під впливом 

нетрадиційної та широко дисперсованої тактики чеченських повстанців, 

імплементувала подібні підходи у свою військову парадигму. Так, сучасний рівень 

розвитку технологій, інформатизація тощо, а також необхідність протидії 

розгалуженій мережі малих бойових груп повстанців вплинули на подальші 

практики РФ з акцентом на малі бойові групи, диверсійні операції, інформаційно-

психологічний вплив тощо. 

Періодизація формування комплексу стратегічних, методологічних та 

тактичних дій є важливим елементом формування парадигми гібридної війни в 

контексті сучасного конфлікту з РФ. Втім, суттєве значення у цьому процесі 

відіграє необхідність розуміння ідеологічних трансформацій в РФ. 

Так, важливим висновком другого розділу даного дисертаційного 

дослідження є встановлення факту гібридизації російського суспільства. Було 

поглиблено концепцію В. Немета щодо гібридних суспільств як ідеологічного та 

соціального підґрунтя ведення гібридної війни. Встановлено, що політико-

правовий стан сучасної РФ відповідає критеріям, визначеним В. Неметом для 

гібридного суспільства, а концепція «русского мира» як ідеологічна база сучасної 

РФ є фактичним прикладом деволюції російської держави на додержавний 

(попередній) рівень. Ця концепція, яка поєднує в собі рефлексію на здобутки СРСР 

(з опором на культ перемоги в Другій світовій війні) у поєднанні з рефлексією на 

імперське минуле Російської імперії та аморфну, втім, ідеологічно сильну 

категорію духовності російського народу, підтримувану РПЦ, є гібридною за своєю 

сутністю. З іншої сторони, цей ідеологічний базис дозволяє експортувати російські 
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бойові наративи у інші держави, використовуючи їх як елемент «активних заходів» 

в підриві цільових режимів та дестабілізації цільових держав. 

Відповідно, це дозволило встановити взаємозв’язок між радянською та 

сучасною російською доктринами ведення приховано агресії, в тому числі 

поглибити розуміння зміни географічного фактору війни (запропонованого А. 

Свєчіним) на етнографічний. Наративний вплив, який в рамках гібридної війни 

здійснює агресор на населення цільової держави, характеризується використанням 

етнографічних особливостей, а саме соціогуманітраних чинників, культури, 

ціннісних установок, спільного історичного минулого тощо.  
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РОЗДІЛ 3.  

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГІБРИДНА ВІЙНА: ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТА 

ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ  

 

3.1. Структурна модель російсько-української гібридної війни 

 

У попередніх розділах ми дослідили доктринальний розвиток концепції 

гібридної війни, що дозволило нам сформувати власний погляд на гібридну війну 

як явище, що являє собою перехідний етап трансформації традиційної війни в 

розумінні міжнародного права. Також ми встановили основні етапи розвитку 

власне російської концепції гібридної війни. Історичний аналіз дозволив 

виокремити особливості російської тринітарної бази війни: гібридної стратегії 

прихованої агресії, гібридної тактики та гібридних методів ведення війни. Ця база 

дозволяє нам сфокусувати увагу на розумінні внутрішньої будови російсько-

української гібридної війни та зрозуміти, як взаємодіють окремо взяті її елементи. 

Відповідно, розуміння структури російсько-української гібридної війни дозволить 

сформувати основні соціополітичні напрямки загроз, які використовує в своїй 

агресивній політиці гібридний агресор – РФ у її протистоянні з Україною. Маючи 

стале розуміння загроз, які продукує агресор, ми, нарешті, зможемо сформувати 

власний спектр засобів та методів протидії агресору в гібридній війні. 

 

3.1.1. Мета російсько-української гібридної війни: інформаційний аспект та 

електоральний дискурс 

 

Для розуміння структури гібридної війни, що веде РФ проти України 

доцільно звернутися для початку до методів дестабілізації, які використовує 

агресор. У попередньому розділі ми встановили умови за яких сформувалися так 

звані «активні заходи» - комплекс деструктивних заходів, які продукуються 

агресором за надзвичайно широким спектром напрямків, і які покликані підірвати 

політичні режими, що є ціллю агресії зсередини.  
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Втім, з моменту закінчення Холодної війни та розпаду СРСР «активні 

заходи» зазнали певної трансформації. Така зміна була пов’язана не тільки зі 

зміною політичної мапи світу, але й як ми зазначали раніше, сам фактор 

технологічного прогресу суттєво вплинув на канали комунікації та канали 

безпосередньої реалізації та доставки таких деструктивних дій. 

Так, дослідники НІСД встановили, що радянська система «активних заходів», 

сформована на доктринальному рівні західними науковцями потребує певних 

уточнень у відповідності до сучасних змін. Концепція C. Віттл передбачала поділ 

«активних заходів» на дві комплексні групи загроз: «класичні активні заходи» та 

операції політичного впливу [219].  

До «класичних» дослідниця відносить: 1) дезінформацію, яка проводиться 

шляхом а) розміщення матеріалів у пресі; б) підробки документів; в) прихованого 

мовлення: 2) діяльність організацій, як, наприклад: а) «братські»  організації, б) 

спільноти дружби, в) масові організації; 3) здійснення військових операцій,  як: а) 

підтримка рухів опору, б) здійснення «мокрих» справ.  

Операції політичного впливу реалізуються шляхом використання 1) агентів 

впливу у а) медіа, б) науковому середовищі, в) в політиці; та 2) здійснення 

діяльності ad hoc шляхом: а) введення в оману, б) шантаж, в) залякування [2, c.14]. 

Дійсно, методологія реалізації «активних заходів», що дісталася РФ у спадок 

від СРСР трансформуються під впливом: 1) зміни тактики та стратегії військових 

операцій та застосування агентів впливу; 2) зміни політичного порядку денного у 

зв’язку зі збільшенням темпів поширення глобалізації і, відповідно, 3) появи 

кардинально нових механізмів поширення інформації [2, c.34]. 

Відповідно, поява нових засобів комунікації розширюють спектр потенційно 

можливих «активних заходів» у кіберпросторі, а також посилюють потенціал 

дезінформаційних операцій за допомогою використання нових медіаплатформ. 

Аналітиками НІСД пропонується така схема сучасних «активних заходів» РФ 

(Схема 1) [2, с. 37]. 
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Схема 1. Сучасні «активні заходи» РФ (НІСД) 

Втім, в нашому розумінні структури гібридної війни самі по собі «активні 

заходи» ще не означають, що держава, яка оперує такими заходами, веде гібридну 
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війну. За своєю природою «активні заходи» є як раз тими невійськовими методами, 

акцент на яких робиться в гібридній війні і які, в розумінні В. Герасимова, 

реалізуються з опором на військову силу. Відповідно, виходячи з природи 

«активних заходів» ми можемо сформувати структуру методів гібридної війни, 

кінцеву ціль цих застосування таких методів та, відповідно, мету гібридної війни. 

В попередньому розділі нашого дослідження ми встановили, що «активні 

заходи» СРСР були механізмом досягнення зовнішньополітичних цілей шляхом 

дестабілізації політичної ситуації в країнах-опонентах або формування 

необхідного сприятливого порядку денного. Проте СРСР так і не зміг виграти 

Холодну війну, і, залишаючи поза межами нашого дослідження економічні 

фактори неконкурентоспроможності СРСР в порівнянні з Заходом, ми розділяємо 

висловлену думку, що «активні заходи» СРСР не були достатньо ефективними, 

попри їх масштабність [2, c.34]. Саме виділення фактору появи нових 

комунікативних засобів вивели «активні заходи» на якісно новий, більш 

ефективний рівень. Відтепер більшість «активних заходів» можна проводити 

онлайн, окрім, звісно тих, які потребують прикладного характеру (наприклад, 

вбивства чи диверсії). Окрім цього, більшість «активних заходів» мають своїм 

кінцевим продуктом інформаційний привід, який покликаний формувати порядок 

денний. І легальна діяльність агресора крізь дипломатичні канали чи культурні 

заходи, і діяльність агентів впливу в різних сферах життєдіяльності суспільства, і 

діяльність організацій прикриття мають в кінцевому залишку один з таких 

продуктів, як: інформаційне повідомлення в ЗМІ про діяльність, документ, 

висловлену заяву, пост у соціальних мережах лідера думок, масове зібрання, або 

інший захід тощо. Поширення медіаканалами інформації про ці факти та діяльність 

у своїй сукупності формує потрібне інформаційне поле, яке допомагає агресору 

конструювати вигідні йому наративи. Таким чином, сьогодні існування «активних 

заходів» немислиме відокремлено від інформаційного поля і соціогуманітарного 

контексту. 

В наших попередніх дослідженнях ми дійшли висновку, що саме 

інформаційна складова «активних заходів», а саме проведення інформаційних 
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операцій як вплив державних або недержавних акторів на інформаційне поле та, 

відповідно, політику держави з метою поширення вигідних інформаційних 

наративів шляхом використання пропаганди, дезінформації або інформаційного 

хаосу, є суттєвим фактором зовнішньополітичного протистояння [30, с. 104]. 

Інформаційні операції здійснюються за допомогою різних каналів: необхідні 

наративи поширюються як агентами впливу, новими медіа, використовуються 

різний спектр ЗМІ (як незалежні, так і контрольовані РФ) тощо. Втім, особливий 

акцент робиться на використанні соціальних мереж [161, c. 22-23]. 

Так, наприклад, С. Санович розкриває методи монополізації інформаційного 

простору в РФ, в тому числі у сфері використання соціальних мереж: контролюючи 

найбільші соціальні мережі в РФ – Вконтакті, Однокласники, а також таких 

цифрових гігантів на російському ринку як Яндекс, Mail.ru тощо,  уряд контролює 

формування політичної думки в громадян шляхом використання розгалуженої 

мережі ботів або інших інфлюенсерів [209]. Сформувавши простір цифрової 

несвободи всередині держави, що базується на поширені наративів гібридної 

ідеології «русского мира», Росія поширює подібну методику закордоном. Так, нами 

встановлено, що в 2007 р. Росія застосовує масову хакерську атаку на урядові 

мережі Естонії. Все це відбувалося на тлі скандалу із перенесенням пам’ятнику 

радянському воїну, якого в Естонії вважають символом радянської окупації. Далі, 

такі заходи використовуються під час російського вторгнення до Грузії в 2008 р. 

[30, с. 104].  

З початком агресії Росії проти України державою-агресором постійно 

здійснюються інформаційні операції різного масштабу – з їх невичерпним 

переліком можна ознайомитись у «Білій книзі спеціальних інформаційних операцій 

проти України  2014-2018 роках» [70], де зібрано 88 різних прикладів 

інформаційних операцій, які об’єднані у 10 різних комплексних стратегічних 

сценаріїв. Європейський портал з протидії дезінформації «EU vs. Disinfo», що 

управляється Оперативною робочою групою зі стратегічних комунікацій 

Європейської служби зовнішньополітичної діяльності має в своїй база даних 

більше 3500 випадків поширення дезінформації про Україну (цифра отримана 
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шляхом формування запиту ключового слова “Ukraine” в базі даних з дезінформації 

порталу “EU vs. Disinfo”, що доступна за посиланням https://euvsdisinfo.eu) і 

складає більше третини від усіх випадків зафіксованої органом дезінформації на 

момент написання цього розділу (квітень 2020 р.). 

З переходом російсько-української гібридної війни у затяжний позиційний 

характер, а також із накладенням на агресора санкцій, Росія почала вдаватися до 

більш активних дій у здійсненні «активних заходів» інформаційного спрямування, 

де ціллю вже стали уряди західних держав та їх безпосередній політичний устрій і 

де метою було вплинути на внутрішню політичну позицію стосовно подальшого 

дотримання санкційного режиму. Наприклад, нами встановлено, що керовані з 

Росії акаунти у соціальній мережі Facebook закупили політичної реклами на 100 

тисяч доларів США для впливу на перебіг президентської виборчої кампанії 2016 

року. Так, внутрішнє розслідування соціальної мережі виявило, що 3000 рекламних 

оголошень та постів було оплачено з 470  фейкових акаунтів та сторінок, за якими 

не стоять реальні люди. Реклама, яку могли побачити від 23 до 70 млн осіб, не була 

адресована на підтримку того чи іншого кандидата на президентських виборах у 

США. Загалом, з 2016 по 2018 рр. російську політичну рекламу побачили 126 млн 

осіб в США. Зміст постів більше стосувався найбільш суперечливих соціальних та 

політичних послань для конкретно американського суспільства та зачіпав такі 

теми, як ЛГБТ, міжрасові стосунки, міграція, право на носіння зброї [30, с. 105]. 

Інше дослідження, проведене дослідниками Прінстонського університету 

Дієго Мартіном та Джейкобом Шапіро виявило шляхом моніторингу 

інформаційного простору 53 скоординовані інформаційні операції зовнішнього 

впливу проти 24 країн світу з 2013 по 2018 рр. Операції здебільшого здійснювалися 

у соціальних мережах та медіа. Дослідження виявило, що 72% усіх операцій впливу 

мали своє походження з РФ [191, с. 3]. Зокрема 38% усіх операцій були направлені 

проти США, 9% проти Великої Британії, 6% проти Німеччини. Операції проти 

України, Австралії, Франції, Нідерландів мали по 4% від загальної кількості. 

Характерно, що перша встановлена дослідниками комплексна операція почалася в 

2013 році, «коли російські тролі почали кампанію по дискредитації України в 

https://euvsdisinfo.eu/
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польському інтернет-просторі» [191, с. 7].  Операції проти України, що тривали на 

момент проведення дослідження, на думку дослідників були направлені на зміну 

позиції громадян України та зменшення ними підтримки продовження війни на 

Донбасі. 

Виявлено, що найбільш поширеними суб’єктами, що провадили діяльність з 

поширення російських підривних наративів були приватні компанії (47%), медіа-

організації (39%) і спецслужби (22%) [191, с. 7].  Втім, основними каналами 

комунікації були медіа (як традиційні, так і нові медіа – соціальні мережі): Twitter 

є найбільш часто використовуваною платформою (83%), за ним йдуть новинні 

агентства (66%) і Facebook (50%). Стосовно соціальних мереж такі цифри свідчать 

про те, що «обидві платформи пропонують безкоштовні доступ і історично мали 

низьку здатність фільтрувати контент, що робить їх ідеальними платформами для 

розсилки пропаганди, що маскується під місцеву політичну активність» [191, с. 8].   

Здебільшого проведення РФ масштабних інформаційних операцій в 

соціальних мережах пов’язувалася з діяльністю «Агентства інтернет досліджень» - 

де-юре незалежною приватною організацією, а, де-факто, афілійованою 

безпосередньо з наближеною особою президента РФ Євгеном Пригожиним [34]. 

Головним завданням «Агентства», або за більш поширеною назвою – «фабрика 

троллів»  було формувати суспільну думку у соціальних мережах шляхом 

продукування максимально великої кількості коментарів під різними дописами в 

соціальних мережах. Здебільшого коментарі виробляються від імені сторінок 

неіснуючих людей – так званих фейкових акаунтів, а мета таких операцій – 

організацій фейкових дискусій, до яких долучатимуться вже реальні неанонімні 

користувачі [114, с. 38-46]. Значна частина доповіді спецпрокурора Р. Мюллера за 

результатами розслідування втручання у вибори президента США 2016 р. 

присвячена саме діяльності «Агентства інтернет досліджень» [195]. Втім, інше 

дослідження 2020 р. аналітичної групи Graphika (під головуванням відомого 

дослідника онлайн дезінформації Б. Німмо) виявила нову спецгрупу, що займалася 

здійсненням інформаційних операцій в інтернеті під кодовою назвою «Вторинна 

Інфекція» (Secondary Infektion) [210]. 
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Так, аналітики дослідили більше 2,5 тис. інформаційних повідомлень, 

викладених онлайн сімома мовами на трьохстах платформах. Було виявлено 

скоординовану російську інформаційну операцію, що тривала 6 років і складалася 

із множини різних інформаційних кампаній. Ці кампанії здебільшого складалися із 

продукування підроблених історій та документів, які поширювалися країнами 

Європи та Північної Америки. Дослідники виявили безпосередній кінцевий інтерес 

та проблематику інформаційної операції – фокус здійснювався на дипломатичній 

та зовнішньополітичній складовій: «виявилося, що вони в першу чергу орієнтовані 

на провокування напруженості у суб’єктах, що вважаються ворогами Росії, а історії 

операції, як правило, стосувалися відносин між урядами і найчастіше були 

зосереджені безпосередньо на представниках влади. Це також характерно для 

запуску кампаній з наклепу проти критиків Кремля і кампаній, націлених проти 

кандидатів на виборах в США в 2016 р., в 2017 р. у Франції, в Німеччині, Швеції та 

інших країнах» [210, с. 5]. 

Дослідники виділили 9 напрямків і, відповідно, основну тематику діяльності 

«Вторинної інфекції» [210, с. 5]: 

1) позиціонування України як ненадійного партнера та неспроможної 

держави, що не відбулася (failed state); 

2) позиціонування США та НАТО як агресивних суб’єктів, що неправомірно 

втручаються у справи інших країн; 

3) позиціонування Європи як розрізненого та слабкого співтовариства; 

4) таврування критиків російської влади: надання таким суб’єктам ознак 

ментальної нестабільності, алкоголізму, моральної деградації чи корумпованості; 

5) поширення наративу про мусульман як агресивних загарбників; 

6) поширення наративу про російську владу як жертву лицемірства Заходу та 

змов; 

7) поширення наративу про фальсифікацію виборів на Заході, тобто 

позиціонування виборчого процесу апріорі нечесним і, відповідно, позиціонування 

кандидатів, що критикують Кремль такими, яких не можна обирати у будь-якому 

випадку; 
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8) позиціонування Туреччини як агресивної держави, що несе за собою 

дестабілізацію; 

9) поширення наративу про русофобію у всесвітніх спортивних організаціях, 

а заразом і позиціонування останніх як нечесних та непрофесійних.  

Важливою ремаркою, яку роблять дослідники аналітичної групи Б. Німмо, є 

той факт, що перші ознаки скоординованої інформаційної кампанії «Вторинної 

інфекції» мають свої прояви на початку 2014 р. проти російської опозиції, втім, з 

початком агресії РФ проти України у лютому-березні 2014 р. діяльність таких 

інформаційних «активних заходів» фокусується саме на українській проблематиці, 

а російські наративи поширювалися різними мовами задля охоплення 

максимальної цільової аудиторії в різних країнах. 

Дослідники, вивчаючи хід російських інформаційних операцій, як і інші 

вчені аналізують вплив таких інформаційних операцій на електоральні процеси у 

США (2016 р.), Франції (2017 р.), Швеції (2018 р.) доходять висновку, що: 

«втручання у вибори ніколи не було головною метою операції. Набагато більше це 

спрямовано посилити розбіжності між країнами, намагаючись налаштувати 

поляків проти німців, німців проти американців, американців проти британців і 

абсолютно всіх проти українців» [210, с. 5].  

Подібний висновок корелюється з нашими умовиводами, коли ми намагалися 

сформувати ціль гібридної війни [30, c. 107]. Втім, наші висновки щодо 

виокремлення цілі та мети гібридної війни потребують певних уточнень. Так, 

аналіз даних, отриманих з відокремлених між собою досліджень аналітичних груп 

Дж. Шапіро та Б. Німмо дозволяє нам сформувати ціль та мету інформаційних 

операцій, що є складовими «активних заходів» в умовах гібридної війни. 

Відповідно, ціллю інформаційних операцій в гібридній війні є громадська думка, а 

метою є зміна громадської думки для впливу на політику органів влади шляхом 

створення інформаційного хаосу, підриву цінностей демократичного світу і 

культивації всеохоплюючої атмосфери недовіри і нігілізму. 

Таке визначення можна пояснити наступним чином. Дослідники 

Прінстонського університету вказують, що в їх аналізі російської дезінформації 
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метод наклепу був найчастішою використовуваною стратегією інформаційних 

операцій – 65% з усього контенту. Під наклепом дослідники розуміють спробу 

завдати шкоду репутації людей або установ. Метод переконання, як спроба 

перемістити позицію рядового громадянина на одну сторону проблематичного 

питання використовувався в 55% випадках. Дослідники підсумовують, що «тільки 

15% інформаційних операцій використовували поляризацію, яка визначається як 

спроба довести думку до крайності по одному або декількох питань. Ці результати 

суперечать ідеї про те, що інформаційні операції найчастіше направлені на 

поляризацію громадської думки» [191, с. 8]. Ми схильні вважати, що посилення 

розбіжностей в суспільстві досягається усіма методами інформаційного впливу, а 

не тільки методом поляризації. Поляризація є найбільш «неприховуваним» 

методом, тому для прихованих операцій впливу агресор найчастіше обирає більш 

«витончені» стратегії. Втім, і наклеп і переконання як методики впливу онлайн, так 

чи інакше формують громадську думку відповідно до тих наративів, які закладені 

агресором.   

Громадська думка у демократичних суспільствах є передумовою 

волевиявлення народу, що, як наслідок, тягне за собою формування політичних 

інститутів, які і реалізують відповідну політику. Політичні інститути, які невигідні 

агресору – тобто здійснюють ворожу політику до агресора – він намагається 

деконструювати, замінивши лояльними до себе. Так, у наших попередніх 

дослідженнях ми дійшли висновку, що якщо агресор має своїм завданням 

декоснтрукцію політичних інститутів через зниження довіри населення до цих 

політичних інститутів та процесів, їх делегітимізацію, то підрив інституту прямої 

демократії, тобто виборів, є одним із ключових цілей політики гібридної війни [27, 

с. 8]. Ми схильні вважати, що агресору цікаві вибори як процес, а тому йому не так 

важлива перемога на виборах якогось окремого конкретного (в нашому випадку 

проросійського) кандидата, скільки доведення до абсурду самого процесу 

волевиявлення, що потягне за собою сумніви щодо результату такого 

волевиявлення. Відповідно, кінцевим результатом буде новостворена політична 

система без довіри виборця. Наративи, що «вкидаються» у інформаційне поле, 
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повинні максимально дезорієнтувати виборця, посилити розбіжності у суспільстві, 

а зрештою піддати сумніву ефективність виборчого процесу. Тому російська 

пропаганда може за допомогою різних каналів, подекуди протилежних за своєю 

«ідеологією», одночасно або критикувати усі політичні табори, або ж сприяти їм 

[27, с. 10]. 

Виборчий процес є основою демократії, до якого прив’язані більшість 

інститутів демократичного суспільства. Відповідно, в гібридній війні агресор – 

недемократична держава – використовує слабкості демократії для проведення 

деструктивних, підривних «активних заходів». Свобода слова перетворилася в 

необмежене право на поширення брехні, вільний доступ до інформації став 

безконтрольним потоком фейків і пропаганди, свобода на мирні зібрання стала 

правом на вуличні зіткнення. Це все і є тим контрольованим хаосом, який ослаблює 

об’єкт агресії, робить його вразливим до зовнішніх викликів та підриває зсередини 

[27, с. 10]. 

Фактично, ми знаходимо підтвердження нашого формулювання мети 

інформаційних операцій в гібридній війні в позиції помічника президента РФ 2013-

2020 рр. В. Суркова, який прямо вказує, що: «недовіра і заздрість, що 

використовуються демократією в якості пріоритетних джерел соціальної енергії, 

необхідним чином призводять до абсолютизації критики і підвищенню рівня 

тривожності. Хейтери, тролі і такі, що приєдналися до них злі боти утворили 

верескливу більшість, витіснивши з домінуючих позицій високоповажний середній 

клас, що колись задавав зовсім інший тон. У добрі наміри публічних політиків 

тепер ніхто не вірить, їм заздрять і тому вважають людьми порочними, лукавими, 

а то і прямо мерзотниками» [145].  

Більш того, він акцентує увагу на тому, що подібна ціль досягається саме 

завдяки втручанню РФ в електоральний процес, називаючи російські інформаційні 

операції просто зміною кута зору, під яким західний виборець повинен дивитися на 

демократію – і розчаруватися в ній [27, с. 11-12].  
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Таким чином, виокремлення мети інформаційних операцій як складової 

«активних заходів» в гібридній війні дозволяє нам перейти до формування  

розуміння мети гібридної війни та її методів. 

Так, «активні заходи», як зазначалося раніше, самі по собі не є ознакою 

перебування міжнародних акторів у стані гібридної війни. Для цього потрібен 

військовий фактор. Самі по собі «активні заходи» та їх реалізація, як влучно 

підмічено фахівцями НІСД, є перманентною діяльністю, особливо щодо держав, 

які потрапляють у сферу інтересів [сусідніх] держав з амбітними планами щодо 

розширення зони свого впливу» [2, с. 37], тобто є лише методом формування 

сприятливого політичного підґрунтя для ведення зовнішньої політики, в тому числі 

і агресії. Втім, відповідно до позиції В. Герасимова, військова сила застосовується 

лише у виключних випадках [46; 47].  

Так, здебільшого «активні заходи» є самодостатнім механізмом досягнення 

певних політичних інтересів та цілей. А отже ми маємо розуміння мети «активних 

заходів» – досягнення зовнішньополітичних та внутрішньополітичних 

стратегічних цілей держави-суб’єкта впливу шляхом формування необхідного 

такому суб’єкту сприятливого політичного середовища, що досягається 

здійсненням впливу на громадську думку, політику органів влади тощо.  Втім, 

аналітики НІСД вказують, що є низка випадків, коли «активні заходи» не досягають 

стратегічного політичного задуму/цілей, і агресор вдається до реалізації сценарію 

гібридної війни, а саме [2, с. 37]: 

• якщо держава-агресор вважає, що завдання встановлення контролю-

мінімумом успішно виконане і намагається встановити контроль-максимум; 

• якщо держава-об’єкт здійснює достатньо ефективний та жорсткий спротив, 

якого, проте, не вистачає для повноцінної перемоги у протистоянні; 

• якщо політика «м’якої сили» зазнала невдачі. 

Таким чином, коли «активні заходи» не досягають конкретного стратегічного 

задуму, і агресор вимушений залучати військову силу (власні збройні сили, 

терористичні угрупування, підтримувані організації бойовиків, парамілітарні 

організації, приватні військові компанії, тощо) для остаточного вирішення 
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конфлікту, то ми можемо сформувати мету гібридної війни, а саме позбавлення 

протиборчої сторони фактичного суверенітету із комплексним застосування 

військових та невійськових методів. 

Відповідно, розуміння гібридної війни як поєднання невійськових «активних 

заходів» із військовим впливом, дозволяє зрозуміти структуру методів гібридної 

війни. В цьому ми опираємося на позицію дослідників НІСД, які доповнюють свою 

схему «активних заходів» військовими методами: а) військово-технічна підтримка 

бойовиків; б) економічна та кадрова підтримка бойовиків; в) військова пропаганда; 

г) обмежена військова участь; і де «активні заходи» трансформуються у 

безпосередні методи гібридної війни (Схема 2) [2, с.39]. 
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Схема 2. Методи гібридної війни (НІСД) 
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економічних 

відносин 

Культурні 
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Іномовлення 

Шпигунство Диверсії 

Атаки 

Використання агентів впливу Дезінформація 

Медіа Науковці 

Політичні діячі Релігійні 
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Економічні 
суб’єкти 
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Створення організацій прикриття Діяльність ad hoc 

«Братські» 
організації 
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дружби 
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підтримка 
бойовиків 
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військова 
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Таким чином, розуміння структури методів гібридної війни є одним з 

елементів, що дозволяє нам сформувати власну структуру гібридної війни. Втім, з 

метою більшої конкретизації та концентрації нашої уваги безпосередньо на 

російсько-українській гібридній війні і, відповідно, на її структурі, ми повинні 

дослідити етапи цього незавершеного на момент написання роботи конфлікту. 

 

3.1.2. Ключові етапи російсько-української гібридної війни 

 

У науковій спільноті існує низка різних підходів до класифікації етапів 

російсько-української гібридної війни. Серед вітчизняних підходів слід відмітити 

позицію поділу на етапи, запропоновану І. Рущеко. Зокрема, науковець виділяє три 

етапи: 1) підготовчий етап; 2) етап «м’якої сили»; 3) етап збройного протистояння 

(«гаряча фаза») [136, с. 101]. 

Підготовчий етап носить тривалий характер і пов’язаний з підготовкою 

агресора застосовувати в майбутньому різний спектр засобів ведення війни: як 

традиційних, так і нетрадиційних. Науковець зауважує, що на цьому етапі агресор 

час від часу розв’язує енергетичні, економічні (торгові) та інформаційні війни з 

метою досягнення стратегічного задуму в майбутньому. На цьому етапі 

пропонується виокремлювати чотири хронологічні фази [136, с 113]: 

Перша фаза (1999 – 2003 рр.): перегляд стратегії та тактики РФ за результатами 

Другої чеченської війни. Абсорбція нерегулярної тактики чеченців, формування 

власне російської доктрини гібридної війни з опором на «м’яку силу» та підривні 

технології (наприклад, застосування «п’ятої колони) проти країн, що за російським 

задумом повинні належати до її сфери впливу. 

Друга фаза (2003 – 2005 рр.): спроба змінити владу в Україні з метою отримання 

підконтрольну Кремлю українське вище політичне керівництво та фактичної 

ліквідації незалежності. Як наслідок – перегляд стратегії у бік більш глибокої та 

системної переробки «українського питання» після програшу В. Януковича. 

Третя фаза (2005 – 2010 рр.): послаблення України шляхом посилення 

розбіжностей всередині суспільства, розхитування політичної ситуації з опором на 
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протистояння еліт. Формування підривної бази у східних та південних регіонах 

держави (фінансування різних рухів, політичних організацій, та громадських 

формувань тощо). Розгортання проти України низки економічних воєн: газова та 

торговельна; посилення пропаганди та агресивної риторики проти України. 

Четверта фаза (2010 – 2014  рр.): активізація підготовки деконструкції української 

державності шляхом впливу на органи влади та політків, регіональні еліти; 

знищення обороноздатності держави руками правлячого режиму; провокація 

соціально-політичної кризи, що сприятиме реалізації гібридної агресії. 

Етап «м’якої сили» є початком активної фази конфлікту. В запропонованому 

підході І. Рущенка етап розпочинається з умовного «Дня Д» - дати розгортання сил 

і засобів війни. В російсько-українській гібридній війні І. Рущенко називає такою 

датою 20 лютого 2014 р. Безпосередньо етап «м’якої сили» пов’язаний із 

мобілізацією деструктивних елементів (органів, організацій, рухів тощо) – «п’ятої 

колони» та розгортанням підривних соціальних технологій, використання 

вуличних акцій та скоординовані пропагандистські атаки. Цей етап російсько-

української війни поділяється на декілька фаз [136, с 159-160]: 

20 – 28 лютого: І. Рущенко називає цю фазу періодом активного застосування 

«м’якої сили» на території Автономної Республіки Крим: застосовано сценарій 

«референдуму»; на Сході та Півдні України набирає обертів неприхований 

сепаратистський рух, що супроводжувався організацією перших парамілітарних 

загонів та бойових груп. 

01 березня – 05 квітня: активна фаза гібридної війни в шести південно-східних 

областях України, в т.ч. на Донбасі. Фаза супроводжується хвилею масових 

антиукраїнських заворушень, що мали наслідком захоплення ключової 

інфраструктури – будівлі обласних державних адміністрацій, управління СБУ, 

міліції тощо, а також «обрання» так званих «народних губернаторів», 

організовується сценарій «референдум», заклики до якого просувають «народні 

губернатори» та інші актори. Завершується анексія Криму. 

06 – 12 квітня: друга хвиля заворушень, що мала своїм кінцевим задумом утворення 

так званих «народних республік», захоплення міст Донбасу незаконними 
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збройними формуваннями (російськими підрозділами без розпізнавальних знаків). 

Процес озброєння сепаратистів – як захопленою зброєю в українських військових 

частинах Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та 

підрозділах міліції та СБУ. 

З 13 квітня 2014 р. І. Рущенко пропонує вважати перехід до останнього, 

третього етапу конфлікту, а саме етапу збройного силового протистояння («гаряча 

фаза») таким, що формально відбувся. В цю дату було розпочато антитерористичну 

операцію, у відповідь на що РФ перейшла до більш інтенсивного озброєння 

парамілітарних утворень (так звані «самооборони», «ополчення» тощо). 

Формується прикриття – «армія вторгнення», що складається з місцевих елементів 

Донбасу та добровольців-громадян РФ, і ціллю якої було легітимація конфлікту як 

внутрішньоукраїнського. Втім, І. Рущенко зауважує, що попередній етап «м’якої 

сили» завершувався нерівномірно, і тривав до літа 2014 р. за межами зони 

проведення АТО (антитерористичної операції).  

«Гаряча фаза» характеризується переходом агресора до використання 

традиційних засобів, фактично це той випадок, коли, за словами В. Герасимова, 

неприховане застосування збройної сили необхідне для досягнення остаточного 

результату в конфлікті [47]. Відповідно, цей етап пов’язаний з ескалацією бойових 

дій з усіма можливими засобами ослаблення супротивника – підривні дії в тилу, 

інформаційно-психологічний тиск тощо. Втім, героїчні дії ЗСУ та інших сил 

оборони, дипломатичні зусилля тощо зірвали «ідеальний» план гібридної агресії. 

Таким чином, відбувається трансформація – армія прикриття з місцевих елементів 

та громадян РФ, що, безумовно не має здатності чинити опір організованій 

збройній відповіді отримує підтримку від агресора: здійснюються транскордонні 

обстріли українських підрозділів ракетним та артилерійським озброєнням з 

території РФ (під виглядом навчальних стрільб), «місцевим» підрозділам 

передається широкий спектр озброєння та військової техніки (в тому числі ЗРК та 

бронетехніка). І. Рущенко вказує: «Нарешті структура військ агресора була 

переформатована таким чином, що провідна роль вже належала кадровим 

російським військовослужбовцям. За цієї логіки українські військові почали 
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безпосередньо воювати зі збройними силами РФ […] В цілому є тенденція ескалації 

війни у напрямках від «м’якої сили» до звичайного збройного конфлікту, від 

використання місцевих парамілітарних ресурсів до вторгнення регулярних військ» 

[136, с 184]. 

Серед зарубіжних вчених підхід до періодизації російсько-української 

гібридної війни дещо відрізняється від вітчизняного. Зокрема, при класифікації 

акцент зміщується з хронологічного порядку викладу (як у І. Рущенка) на 

методологічний – відбувається групофікація етапів конфлікту за характерними 

стратегічними, політичними, військовими, дипломатичними патернами. Так, серед 

іншого ми звертаємося до запропонованої класифікації А. Рацса, який аналогічно 

виокремлює в структурі російсько-українського конфлікту три етапи, втім, 

змінюючи логіку розуміння подій, дослідник виокремлює останню (на даний 

момент) стадію стабілізації конфлікту. Втім, на відміну від І. Рущенко, А. Рацс 

надає перевагу поділу війни на фази, які, в свою чергу вже поділяються на секції 

[203, c. 57]. 

 Відповідно, перша стадія конфлікту за А. Рацсом – Підготовча фаза. Цей 

період характеризується особливою увагою з боку майбутнього агресора до 

виявлення стратегічних, політичних, економічних, соціальних та 

інфраструктурних недоліків та вразливостей держави-об’єкта агресії, а також 

створенню необхідних засобів для використання таких слабких місць. Інакше 

кажучи, А. Рацс, аналізуючи історичну, військову, політичну та дипломатичну 

традиції РФ, стверджує, що ця фаза побудована на традиційному наборі 

інструментів російської зовнішньої політики відповідно до зростаючої важливості 

невійськових заходів в російській концепції війни нового покоління. Дослідник 

пропонує виділяти такі секції: 

Секція 1 – Стратегічна підготовка:  

а) агресор здійснює вивчення точок уразливості в державному управлінні, 

економіці та силах оборони держави об’єкта-агресії; 

б) агресор створює мережу лояльних або підконтрольних йому неурядових 

організацій та медіа на території об’єкта; 
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в) агресор створює чи посилює дипломатичні та медійні позиції для впливу 

на міжнародну аудиторію. 

Секція 2 – Політична підготовка: 

а) політичними, дипломатичними, та спеціальними операціями, включаючи 

ЗМІ, агресор посилює, сприяє або заохочує невдоволення центральною владою в 

державі-об’єкті; 

б)  посилення розбіжностей в суспільстві шляхом розпалювання етнічної, 

релігійної, соціальної напруженості, що має ціллю зміцнити сепаратистські рухи; 

в) активне використання інформаційних заходів проти уряду та цільової 

держави. 

Секція 3 – Оперативна підготовка: 

а) запуск скоординованих заходів політичного тиску та дезінформації; 

б) мобілізація «п’ятої колони»; 

в) мобілізація російських збройних сил під виглядом навчань.  

 Загалом, на підготовчій фазі, як зазначає дослідник, застосування сили та 

випадки насильства є вкрай небажаними для агресора, адже відчуття загрози може 

змусити об’єкт агресії вдатися до серйозних методів протидії. Втім, дослідник 

відмічає, що у разі виявлення об’єктом агресії гібридних загроз і здійснення 

протидії, агресор може використати це на свою користь, адже такий тиск може 

призвести до того, що об’єкт агресії стане більш сприйнятливим до вимог та 

інтересів РФ: «невпевненість в собі і страх складають важливу частину зовнішньої 

політики Москви» [203, c. 60].  

Друга фаза за А. Рацсом – це Фаза атаки. Втім, вдаючись до опису ключових 

характерних ознак цього періоду дослідник приходить до висновків, подібних до 

вітчизняних науковців, зокрема, І. Рущенко. Таким чином фаза атаки – це 

безпосередня гібридна агресія із використанням повного спектру різних 

соціальних, політичних та інформаційних технологій з опором на парамілітарні 

угруповання, покликані здійснити м’яке та швидке захоплення територій об’єкта 

агресії. Методологічно, А. Рацс виділяє в цій фазі наступні секції, в яких 

простежується кореляція з вітчизняною класифікацією [203, c. 63]: 
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Секція 4 – Вибух напруженості: 

а) організація масових антиурядових акцій протесту і заворушень в країні, що 

стала жертвою нападу; 

б) введення на територію об’єкта агресії сил спеціальних операцій 

(російський спецназ ГРУ, ЗС тощо), що замасковане під місцеве населення, які 

першими вчиняють диверсії, захоплюють адміністративні будівлі (за активної або 

пасивної підтримки місцевих корумпованих чиновників та правоохоронців). Ці 

сили співпрацюють з місцевими злочинними угрупованнями; 

в) для відвернення уваги центральної влади від подій в «гарячих зонах» 

агресор здійснює провокації та диверсії в інших регіонах держави; 

г) ЗМІ атакуючої держави розпочинають активну кампанію з дезінформації; 

ґ) регулярні сили збройних сил агресора, які зосереджені на кордоні 

покликані скувати можливості сторони, що здійснює оборону, загрожуючи 

повномасштабним наступом. 

Секція 5 – Витіснення центральної влади з цільового регіону: 

а) позбавлення центральної влади дієздатності в регіоні шляхом захоплення 

адмінбудівель і телекомунікаційної інфраструктури в регіоні; 

б) блокування ЗМІ центральної влади, монополізація агресором 

комунікаційного та інформаційного поля; 

в) дезорганізація та деморалізація місцевих підрозділів сил оборони 

центральної влади без використання зброї: блокування казарм, підкуп командирів, 

морально-психологічний тиск тощо. А. Рацс зазначає, що на цьому етапі вкрай 

важливо дослівно «відключити» сили прикордонної служби; 

г) дипломатія, ЗМІ, економічні суб'єкти і збройні сили агресора чинять 

сильний тиск на жертву, намагаючись ввести в оману і дезорієнтувати міжнародну 

аудиторію і дискредитувати об’єкт агресії. 

Секція 6 – Створення альтернативної політичної влади: 

а) проголошення альтернативного політичного центру на базі захопленої 

адміністративної інфраструктури, посилаючись на реальні або сфабриковані 

традиції сепаратизму; 
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б) заміна адміністративних органів центральної влади новоствореними 

політичними органами, створюючи тим самим квазі-легітимність процесу; 

в) ЗМІ агресора посилюють легітимність нових політичних органів; 

г) відчуження місцевого населення від центральної влади через інформаційну 

монополію; 

ґ) можливість здійснювати контратаку центральної влади заблокована 

безперервно триваючою загрозою традиційного повномасштабного нападу. 

А. Рацс зазначає, що фаза атаки триває до зламу опору об’єкта нападу, чиї 

урядові, командні, контрольні та комунікаційні спроможності зазнають суттєвого 

ураження, а сам напад призводить до відчуження однієї чи декількох частин 

території жертви. Втім, фаза атаки в гібридній війні, на думку дослідника, 

неможлива без глибинної і всебічної підготовчої фази: «якщо в цільовій країні 

можна виявити недостатню кількість слабких місць, то повноцінний гібридний 

наступ ніколи не почнеться» [203, c .64].  

Стосовно третьої фази гібридної війни, то підхід А. Рацса кардинально 

відрізняється від підходу І. Рущенка. Використовуючи здебільшого один і той 

самий емпіричний масив знань щодо подій, що відбувалися протягом весни-літа 

2014 р., А. Рацс приходить до тотожного висновку, що в серпні 2014 р. РФ, 

залучивши до інтервенції свої регулярні підрозділи збройних сил, трансформувала 

конфлікт в конвенційний [203, c. 67]. Втім, аналізуючи всю стадію, А. Рацс 

концентрується не на факті залучення РФ своїх регулярних військ до інтервенції в 

Україну, скільки на проблемі легітимації агресором своїх «здобутків». Таким 

чином, дослідник пропонує виокремлювати третій етап – Стабілізаційну фазу – це 

період стратегічної стабілізації, де агресор, з метою закріплення результатів, 

досягнутих гібридною війною, вживає додаткових заходів для подальшого 

зміцнення та легітимізації своєї влади. Зокрема, на цьому етапі пропонується 

виділяти такі методологічні секції [203, c. 67]: 

Секція 7 – Політична стабілізація результатів: 
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а) організація «референдуму» та прийняття рішення про 

відокремлення/незалежність в цільовій країні, усі процеси супроводжуються 

сильною дипломатичною та медіа-підтримкою атакуючої держави; 

б) нова «держава»  звертається за допомогою до атакуючої країни. 

Секція 8 – Відокремлення захопленої території від цільової країни: 

а) атакуюча країна приєднує захоплену територію (у випадку з Кримом); або 

б) встановлює (відкриту або приховану) військову присутність на окупованій 

території і починає боротьбу з центральним урядом від імені новоствореної 

«держави», тим самим продовжуючи послаблювати цільову державу в 

політичному, економічному та військовому розумінні (як у випадку з Донбасом). 

Підваріантом цього сценарію є відкрите вторгнення під приводом «миротворчості» 

або «подолання кризи»; 

Секція 9 – Тривале обмеження стратегічної свободи руху атакованої країни: 

а) втрата території (економіка, населення, інфраструктура тощо) призводить 

до серйозних економічних втрат, внутрішньополітичної дестабілізації та, можливо, 

серйозної гуманітарної кризи; 

б) за відсутності повного контролю над своєю територією, атакована країна 

не в змозі приєднуйтесь до будь-якого політичного чи військового союзу, який 

вимагає територіальної цілісності. 

 Таким чином, аналізуючи, фактично два дещо відмінних сценарії агресії РФ 

проти України у 2014 р., А. Рацс формує висновки, які носять прикладний характер 

у процесі концептуалізації та структуризації російсько-української гібридної війни, 

а саме підтверджують наші висновки щодо мети гібридної війни як прагнення 

позбавити фактичного суверенітету протиборчу сторону, а також дозволяють 

сформувати бажаний агресорові результат гібридної війни. Так, А. Рацс вказує, що 

у випадку з Донбасом, Росія не збиралися слідувати кримському сценарію і, 

відповідно, не збирався анексувати окуповані території Донецької та Луганської 

областей: розмір території, постійний збройний опір Росії з боку ЗСУ та небажані 

в гібридній кампанії цілком передбачувані політичні та економічні наслідки зіграли 

свою роль в формуванні східноукраїнського сценарію. Відповідно, А. Рацс 
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доходить емпіричного висновку, що, покладаючись на індуктивну методологію, 

засновану на конкретних подіях в Криму та Донбасі, в концепції цієї гібридної 

війни існують принаймні два можливих результати. Перший – незаконна анексія 

території, як це сталося з Кримом, другий – окупація та незаконне утримування 

території атакованої держави, що позбавляє її центральний уряд будь-якого 

контролю. Відповідно А. Рацс стверджує: «Кінцевого політичного результату і 

головної мети цієї нової форми війни може бути досягнуто у будь-якому випадку: 

стратегічна свобода руху цільової країни, включаючи її свободу вибору власної 

зовнішньополітичної орієнтації, суттєво згортається через втрату територій, 

населення, ресурсів, а також [міжнародного – прим. авт.] авторитету. Випадок 

України прекрасно продемонстрував, наскільки здатна гібридна війна калічити 

саму функціональність держави без запуску повномасштабної війни проти неї» 

[203, c. 66]. 

Відповідно, якщо мета гібридної війни – позбавити суверенітету протиборчу 

сторону, то, ґрунтуючись на висновках А. Рацса, бажаний результат гібридної 

війни – це як захоплення території протиборчої сторони, так і створення центрів 

впливу на внутрішню та зовнішню політику жертви без захоплення всієї її 

території. 

Також ми можемо сформувати власну структуру етапів розвитку гібридної 

війни між РФ та Україною, враховуючи те, що і вітчизняний підхід І. Рущенка, і 

зарубіжний А. Рацса формувалися в 2015 р., тобто через рік після початку війни. 

На наш погляд, слід зберегти трьохфазну структуру етапів гібридної війни, де ми 

погоджуємося із першими двома фазами – фазами підготовки і нападу. Стосовно ж 

третьої, то ми схильні перейняти зарубіжну концепцію із фазою стабілізації, але з 

певними застереженнями.  

РФ, здійснюючи повний ефективний контроль (в розумінні міжнародного 

права) над тимчасово окупованою територію окремих районів Донецької та 

Луганської областей сформувала на цій території два армійських корпуси, які, за 

даними державних і недержавних відомств, повністю підпорядковані вищому 

військово-політичному керівництву РФ і які повністю утримуються РФ, в тому 
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числі постачаючи зброю та військову техніку [52, с. 190-194]. Втім, після 

підписання українською та російською сторонами Комплексу заходів щодо 

виконання Мінського протоколу (так званий Мінськ-2) [82], конфлікт переважно 

отримав позиційний уповільнений характер. Останньою умовно масштабною 

спробою прорвати фронт і перейти в наступ з боку РФ був наступ поблизу міста 

Мар’їнка Донецької області у червні 2015 р. [38]. І хоч режим тиші, як випливає із 

щоденних звітів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, сторонами не 

дотримується попри постійні домовленості про припинення вогню, основні зміни 

позицій сторін відбуваються в так званій сірій зоні – лінії розмежування сторін [61]. 

Відповідно, це дозволяє нам стверджувати, що чинний фронт війни перемістився з 

поля бою у політико-дипломатичну площину, знову змінюючи частку військових 

заходів у структурі гібридної війни. Візуально це можна зобразити схематично у 

вигляді параболічної траєкторії (Схема 3), де на першому етапі застосовуються 

суто невійськові гібридні загрози [28, с. 12], на другому етапі здійснюється 

гібридна агресія, а на третьому сторони приходять до стабілізації фронту, і в хід 

йдуть заходи невійськового характеру для впливу на вирішення конфлікту. Цю 

фазу ми пропонуємо називати Фазою «гібридного миру» – парадоксальну 

ситуацію, в якій агресор позиціонує себе третьою стороною конфлікту і не визнає 

перебування із жертвою у стані війни або збройного конфлікту міжнародного 

характеру в умовах триваючого конфлікту та перманентних бойових зіткнень [28, 

с. 12]. Таким чином, юридично позиціонується, що це – мир, що, протирічить 

фактичним даним. Ця фаза складається із а) стабілізації – намагання агресора 

закріпити юридично свої територіальні здобутки та легітимізувати буферні проксі- 

та квазідержавні утворення, та б) примусу жертви до миру (на умовах, вигідних 

агресору) шляхом використання політичного, дипломатичного, економічного 

тиску, тощо, з активним використанням «активних заходів» та інших допустимих 

методів гібридної війни. 
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Схема 3. Етапи війни та частка військових заходів в гібридній війні 

Отже, однією з характерних ознак неоголошеної гібридної російсько-

української війни є її прихованість відповідно до політичних та військових 

традицій РФ. Це, передусім, проявляється у способі здійснення агресії, коли 

держава-агресор усіма наявними засобами і способами намагається відсторонитися 

від конфлікту, виступаючи не стороною конфлікту, а третьою особою [148]. Усі 

агресивні дії агресор намагається здійснити за допомогою маріонеткових проксі, 

приховуючи прямий контроль і безпосереднє підпорядкування незаконних 

збройних формувань державі-агресору. Натомість, держава-агресор позиціонує 

себе виключно як миротворець, який політичними, економічними та 

інформаційними засобами забезпечує вирішення конфлікту у вигідній йому 

площині. Розуміння цього, а заразом і розуміння методології, мети та цілі, а також 

етапності російсько-української гібридної війни дозволяє нам сформувати 

структуру (модель) цього конфлікту (Схема 4). 
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Схема 4. Структура (модель) Російсько-української гібридної війни 
 

Як видно зі спрощеної схеми Російсько-української гібридної війни, агресор 

по відношенню до України діє як прямо, так і приховано. Сама агресія здійснюється 

приховано шляхом здійснення ефективного контролю над окупованими 

територіями, де відбулося проголошення так званих «народних республік» і, 

відповідно, над їх керівництвом та над збройними підрозділами цих квазідержав. 

Професор В. Василенко уточнює, що усі створені Росією органи/інститути в 

анексованому Криму, та самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» є частинами 

окупаційної адміністрації РФ. Для керування ними в РФ створені спеціальні органи 

— в Адміністрації президента Росії діє Центр управління відновленням, а в уряді 

РФ Міжвідомча комісія з надання гуманітарної підтримки південно-східними 

територіями Донецької та Луганської областей [42]. Безпосередньо держава-

агресор здійснює загрозливі та підривні дії, використовуючи увесь наявний спектр 

своїх «активних заходів»: політичних, дипломатичних, економічних та 

інформаційних, культурних та релігійних методів тиску з метою примусу 

протиборчу сторону (тобто Україну) до вигідного агресорові миру, який у випадку 

збройного конфлікту з РФ можна розглядати виключно як втрату Україною 

державного суверенітету та повернення до російської сфери впливу. Політичний 

тиск та шантаж (наприклад, захоплення та утримання заручників), економічний 

шантаж (наприклад, затягування перемовин щодо транзиту російського 
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природного газу через Україну та продовження будівництва підводного 

газопроводу «Північний потік-2»), постійні інформаційні атаки та поширення 

дезінформації, фінансування проросійських політичних сил тощо, а також постійна 

військова присутність на окупованих територіях та концентрація регулярних сил 

на кордоні дають змогу агресору поступово послаблювати волю до супротиву 

протиборчої сторони та завершити конфлікт за різними сценаріями, серед яких 

можуть бути як силові – раптова ескалація конфлікту і реалізація вторгнення під 

приводом миротворчої діяльності, так і м’які – примус до капітуляції або 

приведення до влади залежних від волі агресора осіб тощо, що деякі дослідники 

називають державним захопленням (сценарій м’якого поглинання держави та 

повернення її до своєї сфери впливу шляхом використання корумпованих еліт, які, 

керуючись особистою матеріальною вигодою, мають сталі сформовані бізнес-

інтереси з агресором або бачать потенційну вигоду у співпраці з державою 

агресором, та які поступово отримують все більше влади в цільовій державі. 

Отримання максимально широкої бази керівних посад в цільовій державі в умовах 

перебування цих осіб в прямій залежності від агресора, що змушує їх діяти 

відповідно до інтересів агресора і є сценарієм державного захоплення (state 

capture)) [187, с 36-40]. 

Таким чином, розуміючи особливості структури та проявів російсько-

української гібридної війни, ми можемо перейти до пошуку ключових 

особливостей та напрямків конфлікту, що допоможуть сформувати довготривалі 

засоби протидії агресії. 

 

3.2. Напрями та засоби протидії агресії в умовах російсько-української 

гібридної війни 

 

Виявлені нами природа гібридної війни, особливості формування російської 

доктрини війни нового формату та механізми ведення цієї війни проти України 

дозволяють сформувати власний погляд на окремі засоби протидії російській 

агресії проти України. Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних дослідників 
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проблематики російсько-українського конфлікту дозволяє стверджувати, що 

гібридна війна потребує доволі значних ресурсів на підготовку гібридної кампанії, 

що проявляється в багаторічному плановому формуванні спектру гібридних загроз, 

які покликані максимально послабити та дезорієнтувати цільову державу. У 

вітчизняному дискурсі особливості російсько-української гібридної війни 

надзвичайно широко описані в комплексній науковій праці колективу науковців 

НІСД за загальною редакцією В. Горбуліна. Серед іншого вказані такі особливості, 

як широка російська діяльність на гуманітарному та внутрішньополітичному 

фронті, яка включала будь-яке заперечення української ідентичності, спроби 

впливу на політичні процеси в Україні та широке інформаційне супроводження 

агресії. Подібна діяльність посилювалася військовим чинником та діяльністю 

російських спецслужб, а також широким дипломатичним прикриттям, а також 

економічним тисом із комплексом торговельних та енергетичних війн [140, с. 251-

311].  

А. Рацс також вказує низку вирішальних, на його думку чинників, що 

сприяли гібридній війні проти України. Зокрема, це: а) військова перевага РФ у 

протиставленні слабких оборонних інститутів України, що піддавалися умисному 

знищенню чи саботажу; б) слабкість центрального уряду та, відповідно, 

невдоволення діями центрального уряду в регіонах; в) наявність російськомовної 

меншості в державі; г) сильна медіаприсутність держави агресора в Україні та 

закордоном; ґ) логістика – єдиний кордон з РФ та наявність їх військових баз на 

території України [203, c. 73-87]. 

Безумовно, продовжуючи думку А. Рацса про те, що без тривалої підготовчої 

фази російська агресія мала б менший ефект, можна стверджувати, що головним 

засобом протидії в гібридній війні є сильна держава із розвиненими та стабільними 

державними інститутами, які здатні зберегти інституціональну стійкість та 

авторитет під ударами викликів, що продукують «активні заходи» противника. 

Відповідно, будь-яка держава, яка прагне уникнути гібридної кампанії проти себе 

повинна відповідати низці умовних критеріїв як: 
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 - економічна стабільність та розвиненість – здатність держави забезпечити 

достатній рівень життя громадянам, бути економічно привабливою для розвитку 

бізнесу, промисловості тощо; 

- політична стабільність – прозоре та демократичне формування виборних 

органів влади, демократичний транзит влади від одних до інших політичних сил 

відповідно до діючого законодавства, правонаступництво влади; низький рівень 

політичної корупції; 

- безпекова стабільність – сили правопорядку ефективно та своєчасно 

реагують на виклики порушення законодавства в усіх регіонах держави, сили 

оборони мають достатнє матеріально-технічне забезпечення і спроможні 

виконувати завдання з оборони держави; 

- міжнародна стабільність – держава має достатній міжнародний авторитет, 

спроможна формувати міжнародні політичні союзи, перебуває хоча б в одній 

організації з колективної безпеки (наприклад, НАТО); 

- ідеологічна стабільність – держава пропонує громадянам зрозумілі 

цінності та конкурентоспроможні ідеологеми, державна політика та комунікація з 

населенням базується на чіткій національній ідеї – як самостійній, так і 

інтегрованій у регіональні або універсальні конструкти (наприклад, цінності ЄС).   

Втім, ці критерії слід вважати ідеальною моделлю, які, враховуючи 

особливості російської моделі «активних заходів» та масштабних інформаційних 

операцій, описаних в нашій роботі раніше, не убезпечують державу від проведення 

підривних операцій, формування залежної від агресора опозиції, інших рухів. Як 

вказує О. Безрук «гібридний конфлікт посилює стан невизначеності на 

індивідуальному рівні та сприяє зростанню ентропії у соціальній політичній 

системах», а тому не існує передумов для його завершення [32]. Відповідно, 

агресор продовжуватиме реалізовувати увесь спектр загроз. Це пов’язано 

безпосередньо із нашими висновками в попередньому підрозділі, що агресор, 

будучи недемократичною державою, спромігся перетворити механізми ліберальної 

демократії, характерної для сучасних розвинених держав, на сприятливе підґрунтя 

формування загроз. Маніпуляція правом на свободу слова, яке перетворилось на 
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право поширювати дезінформацію, маніпуляція правом на мирні зібрання, яке 

обернулося організованими дистанційно заворушеннями тощо утворюють в 

суспільстві точки нестабільності, які потенційно виводять політичну систему з 

рівноваги. Більш того, на момент безпосередньої агресії РФ проти України наша 

держава явно не відповідала вищенаведеним «ідеальним» критеріям. Відповідно, 

шляхом глибинних реформ Україна повинна прямувати до перетворення держави 

на стабільно функціонуючу сильну систему, спроможну захистити себе від 

гібридних загроз в подальшому.  

Безумовно, знаходячись у стані війни, Україна потребує підтримки союзних 

держав, адже власних матеріальних, фінансових, інституційних і, навіть, кадрових 

ресурсів не вистачає. Втім, отримуючи допомогу, Україна не повинна нехтувати 

власними інтересами, які, в першу чергу, полягають у збереженні максимально 

стійкої перед агресором системи управління [20]. На жаль, існує думка, що у цілком 

виправданому прагненні знищити корупцію (яка, по-суті, є однією із загроз, якою 

може оперувати агресор в своїх цілях), західна антикорупційна політика призвела 

до протилежних результатів, посилюючи політичні та соціальні протиріччя, 

дозволяючи проводити дискредитуючі інформаційні операції, а також інтегрувала 

антикорупційні рухи громадянського суспільства (які за своєю природою повинні 

бути аполітичними) у політику та виборчий процес 2019 р., зробивши їх 

політичними суб’єктами, що вплинули на електоральний дискурс [186]. 

Відповідно, Україна, з метою подолання наслідків гібридної війни, потребує 

формування глибинної політики протидії агресії Російської Федерації. На сьогодні 

існує достатня кількість напрацювань, пов’язаних із формуванням комплексу дій 

та заходів з посилення обороноспроможності України. Зокрема, Є. Магда не бачить 

ефективного завершення війни на користь України без [93, c. 315-316]: 

- ефективної боротьби з корупцією; 

- формування середнього класу як ядра нації, що потягне за собою політичні 

і соціальні зміни; 

- становлення спроможних Збройних сил України; 
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- кристалізація національної ідеї як актуальної для мільйонів громадян 

платформи національного об’єднання; 

- винайдення Україною власного місця в світі як спосіб підняти якісно рівень 

життя громадян, а також стати регіональним лідером; 

- перезавантаження культурної основи, продукуючи цікаві світові наративи 

та смисли, зберігаючи власну ідентичність. 

Враховуючи наші попередні висновки, викладені раніше, ми пропонуємо 

сконцентрувати увагу на сфері, яка, на нашу думку, є однією з базових детермінант, 

що зробила російську агресію можливою, а саме на соціогуманітарній сфері. Так, 

переважна більшість актуальних досліджень проблематики гібридної війни, які ми 

аналізували, так чи інакше торкалися соціогуманітарної сфери: інформаційної, 

культурної, мовної та інших політик. Ми пропонуємо виділяти два напрямки 

формування спектру засобів протидії агресору у соціогуманітарній сфері: 

зовнішньополітичний та внутрішьоукраїнський.  

 

3.2.1. Зовнішньополітичний напрям: заходи з деконструкції позитивного 

образу агресора. 

 

Прихованість гібридної агресії дозволяє агресору максимальним чином 

знизити ціну своїх протиправних дій та уникнути відповідальності. Міжнародне 

право, рівно як і інститут міжнародно-правової відповідальності, є розгалуженою 

системою, що базується на добрій волі сторін – тобто добровільному виконанні 

взятих на себе зобов’язань. Запуск механізмів міжнародно-правової 

відповідальності є довготривалим процесом, що за даних обставин ніколи не 

встигатиме за темпами агресії. Наприклад, на захоплення так званими «зеленими 

чоловічками» Криму РФ знадобилися лічені дні, проте розслідування цих подій, що 

ведеться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, перебуває ще на 

попередній стадії [96]. Звісно, самій незаконній анексії Криму передували роки 

підготовчої роботи з поширення гібридних загроз, що проявлялися у підтримці 

проросійських політичних партій та інших громадських формувань, відсутності 
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чіткої проукраїнської гуманітарної політики на півострові, наявність російської 

військової бази та військового контингенту, наданні жителям російського 

громадянства тощо. Більше того, міжнародне співтовариство постане перед 

великим викликом приведення до виконання гіпотетичного рішення Міжнародного 

кримінального суду, якщо суд визнає дії Російської Федерації агресією проти 

суверенної незалежної держави, незаконним захопленням територій та 

розв’язанням агресивної війни. І цей процес, на нашу думку, затягнеться на багато 

років. Наприклад, Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії загалом 

тривав 15 років [97], проте Слободан Мілошевич не мав такої військової міці, як 

авторитарний президент РФ В. Путін, що має доступ до ядерної зброї та однієї з 

найбільших армій світу. 

Проте, ми не можемо відхилити цінність міжнародного права і міжнародних 

способів захисту порушених прав. Приклад із поверненням РФ захоплених 

військовополонених та військових кораблів українського флоту після рішення 

Міжнародного трибуналу з морського права за наслідками інциденту в Керченській 

протоці [206] вказує на те, що держава-агресор, у випадку своїх прямих дій – тобто 

таких, які виконуються безпосередньо під російським прапором, намагається не 

підпадати під нові санкції, таким чином уникаючи подальших економічних, 

політичних та репутаційних втрат [10].  

До того ж, РФ намагається припинити чинний санкційний тиск. Відповідно, 

прихованість агресії дозволяє зловмисно використовувати та маніпулювати 

існуючим на даний момент правовим порядком. Так, анексія Криму чи вторгнення 

на Донбас позиціонується не як захоплення чужої суверенної території, а як право 

«народу Криму чи Донбасу» на самовизначення. Міжнародний збройний конфлікт 

подається як «громадянська війна», а військово-технічна підтримка називається 

«гуманітарною допомогою». Подібні дії покликані перенести відповідальність з 

агресора на третю сторону, а у найкращому випадку – на жертву агресії. Російські 

ЗМІ поширюють свою дезінформацію у західних країнах прикриваючись правом 

на свободу слова та правом на доступ до інформації, а будь-які спроби захиститися 

від російських інформаційних агентів впливу називають не інакше, як 
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перешкоджанням вільній журналістиці та репресіями. Вражаючих розмірів досягла 

маніпуляція міжнародним правом у Раді Безпеки ООН, коли РФ блокує рішення по 

українському питанню [218], проте самостійно ініціює засідання стосовно 

прийняття Україною нового закону про українську мову, який представники РФ 

намагаються подати не як внутрішні справи суверенної держави, а утиски 

іншомовних (в російській парадигмі – російськомовних) меншин [167]. Великим 

викликом для світового співтовариства стає інша маніпуляція РФ, відповідно до 

якої усі російськомовні громадяни в російській парадигмі стають об’єктом 

«захисту» Росією від будь-яких утисків – точніше дій, які Росія проголошує 

утисками. Автоматичне визнання об’єктом власного державного інтересу усіх, хто 

розмовляє російською мовою, тобто монополізація мови та її носіїв за конкретною 

державою може стати привабливим прецедентом для інших держав.  

Але прихованість гібридної агресії потрібна ще для однієї сфери – власного 

позиціонування. Держава-агресор докладає усіх зусиль для самопозиціонування 

виключно як мирної держави, наміри якої виключно законні та справедливі. Таке 

позиціонування необхідно державі-агресору для подальшого розгортання 

гібридних деструктивних загроз та активних дій проти об’єктів агресії. 

З початку російської агресії проти України на РФ було накладено низку 

санкцій, що включали в себе як певну політичну ізоляцію, так і механізми 

економічного стримування. Цей процес супроводжувався також певною 

репутаційною втратою, яку собі Росія не могла дозволити. Керівництво РФ досі 

переживає постімперський синдром із комплексом власної величі, намагаючись 

довести в першу чергу власним громадянам, що вони є «наддержавою», позиція 

якої повинна бути обов’язково врахована іншими державами. Тому цілком 

логічною є заява президента Путіна, що розпад Радянського Союзу був 

найвеличнішою катастрофою минулого століття [202]. Це твердження пояснює 

комплекс втраченої величі і в ньому криється відповідь на агресивну зовнішню 

політику РФ, яка нагадує спробу зібрати «бунтівні» республіки СРСР назад. Отже 

ми можемо дійти висновку про те, що РФ надзвичайно залежна від зовнішньої 

валідації та визнання. Відповідно, виключення РФ з числа країн-членів Великої 
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вісімки (G8) та з Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) було сприйняте 

болісно. І якщо РФ продовжує докладати зусиль для повернення в G8, то 

повернення російської делегації (включаючи так званих депутатів від анексованого 

Криму) до ПАРЄ вже стало реальністю [133]. 

Подібні тенденції до гібридної мілітаризації (веапонізації) спостерігаються і 

в інших, зовсім не споріднених з мілітарною специфікою сферах. Таким прикладом 

слугує спорт, перемоги і досягнення в якому прямо корелюються з авторитетом 

держави-агресора і які покликані пропагувати державу, її міць та спортивну 

ефективність. Російська Федерація поставила собі за мету провести Зимову 

олімпіаду 2014 р. і досягти в загальнокомандному медальному заліку перше місце. 

Перемоги Росії та помпезне проведення самої спортивної події повинні були 

затьмарити планування Росією агресії проти України, а заразом і стати додатковою 

зброєю в майбутніх інформаційних операціях. Адже престижність спортивних 

перемог за будь-яку ціну носить утилітарний характер, що покликаний впливати на 

ставлення до держави кінцевим споживачем інформації – громадянином інших 

держав, що не цікавляться великою політикою і де образ «великої спортивної нації» 

може стати одним з векторів формування позитивного образу [204]. Проте 

розслідування Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) довели масову 

фальсифікацію результатів тестів на вживання допінгу [205]. Подібні прецеденти 

спостерігалися не тільки у зв’язку з олімпіадами, але й в інших всесвітніх 

чемпіонатах.  

Іншим цікавим кейсом виступає втручання Росії у війну в Сирії, яке 

позиціонується не як допомога режиму Башара Асада у придушенні опозиції, а як 

миротворча діяльність, піклування про простих людей, а також маніпулює ще 

одним наративом – боротьбою з тероризмом. Всесвітня протидія глобальному 

тероризму є одним з загальносвітових тенденцій, а тому участь Росії у боротьбі з 

терористичною організацією ІДІЛ повинна була знову ж таки відволікти увагу від 

проблем в Україні. Включення Росії до числа держав, що борються зі світовим 

тероризмом та коаліції з протидії ІДІЛ таким самим знов переслідує підвищення 

авторитету та створення позитивного образу держави, підмінюючи поняття та 
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розмиваючи попередні злочини. Тому до пропаганди російського внеску у боротьбі 

з ІДІЛ була включена і культура. 

За операцією зі звільнення Пальміри слідувала масштабна культурна та 

інформаційна кампанія про російську перемогу. Масштабний концерт на 

багатовікових уламках древнього міста під керівництвом одного з найвідоміших 

диригентів сучасності – Валерія Гергієва створює потрібний позитивний 

інформаційний фон для подальших маніпуляцій, коли російська машина 

пропаганди може вводити наративи про державу-миротворця [207].  

Загалом, мілітаризація (веапонізація) невійськових сфер – культура, ЗМІ, 

спорт тощо, дозволяють агресорові здійснювати операції прикриття його 

протиправних дій, тим самим фокусуючи увагу не на вчинених злочинах, а на 

позитивних здобутках. В цілому, російська парадигма світової гібридної 

конфронтації полягає у перевернені усіх фактичних даних з ніг на голову, 

маніпуляції та спекуляції, що проявляється навіть в теоретизації гібридної війни як 

явища. В. Герасимов публічно позиціонує гібридну війну виключно як новий тип 

війни, що ведеться Західними державами проти Росії [46]. Тобто Росія – не агресор, 

а навпаки, жертва, яка прагне миру. В такій світоглядній парадигмі саме Захід 

експортує «кольорові революції» і саме НАТО розширюється все ближче до 

кордонів Росії, і тому остання лише обороняється, захищаючи свої сфери впливу та 

інтереси. Саме такі наративи поширюються всередині Росії – для внутрішнього 

споживача, таким чином мобілізуючи його і формуючи підтримку курсу влади, 

втім, такі наративи націлені також і на зовнішнього споживача. 

Таким чином, ми припускаємо, що прихованість та гібридність агресії прямо 

пов’язана з намаганням знизити репутаційні втрати. В тих випадках, коли агресору 

необхідно уникнути покарання або застосування спеціальних режимів санкцій, то 

держава-агресор докладає усіх зусиль для заперечення своєї відповідальності за 

розв’язання конфлікту та заперечення безпосередньої участі. Натомість, у тих 

випадках, коли агресор вбачає у застосуванні власної військової сили певну 

репутаційну (і не тільки – політичну, економічну тощо) вигоду, то необхідність 

діяти приховано зникає. Саме так американські дослідники оцінюють дії Росії в 
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Сирії: «Відновлюючи на короткий час життєздатність режиму Башара Асада та 

забезпечуючи свої бази у Тартусі та Латакії, Росія показує регіону, світові та 

власним громадянам, що вона залишається потужною нацією на світовій арені. 

Демонстрація військової вогневої сили із застосуванням важких 

бомбардувальників та крилатих ракет дальнього польоту Каспійської флотилії 

підтвердила це твердження. Це явище також частково пояснюється застосуванням 

єдиного російського авіаносця «Адмірала Кузнєцова» та флотилії з Північного 

Флоту РФ у східному Середземномор’ї» [221, c. 227]. 

Нами вбачається, що прихованість агресії, здійснення інформаційних 

операцій прикриття, замовчування злочинів та зміщення акцентів покликані 

зберегти позитивний образ держави-агресора. В тих випадках, коли традиційні 

сфери ведення бою – земля, вода, повітря – стають другорядними, першочерговою 

сферою ведення бою стає інформаційний простір та свідомість населення. Саме в 

цьому полягає сутність гібридної війни – у втручанні в свідомість громадян. Це 

твердження підкріплюється словами В. Суркова, який прямо каже: «чужоземні 

політики приписують Росії втручання у вибори і референдуми по всій планеті. 

Насправді, справа ще серйозніше – Росія втручається в їх мозок, і вони не знають, 

що робити з власною зміненою свідомістю» [145]. 

Саме тому ми наголошуємо на тезі, що гібридна війна йде не за територію як 

таку, а за свідомість людей. Відповідно, завданням гібридного агресора стає 

створення собі максимально привабливого образу з метою залучення нових 

прихильників. Подібний ефект досягається в тому числі, за рахунок підтримки 

різних політичних рухів – як лівого, так і  правого спрямування в інших країнах, 

ставлячи їх у фактичну залежність, що призводить до промоції російських інтересів 

в тій, чи іншій країні. Особлива увага агресора приділяється також використанню 

масового інформаційного мовлення в іноземних країнах, на що РФ витрачає суттєві 

кошти. Таке мовлення покликано підвищити авторитет РФ шляхом поширення 

наративів, що повторюватимуть офіційну російську позицію з різних питань, тим 

самим створюючи пул свої прихильників [76]. 
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 Відповідно, формування позитивного і привабливого образу Росії 

створюється шляхом поширення пропаганди та інформаційних маніпуляцій, які 

покликані показати (особливо на фоні створення керованого політичного хаосу, 

втручанні у виборчі процеси іноземних держав та загальносвітових тенденцій до 

розвитку популізму та недовіри до демократичних інститутів) західному виборцю, 

що Росія – це своєрідний острів стабільності та спокою в океані хаосу, а західним 

лідерам, що російська модель «суверенної демократії» – єдино правильна модель 

політичного режиму. Цитуючи В. Суркова: «Така мова може стати прийнятною для 

досить широкої аудиторії, що і потрібно, оскільки створена в Росії політична 

система придатна не тільки для домашнього майбутнього, вона явно має значний 

експортний потенціал, попит на неї або на окремі її компоненти вже існує, її досвід 

вивчають і частково переймають, їй наслідують як правлячі, так і опозиційні групи 

в багатьох країнах» [145]. 

 Таким чином, деконструкція цього позитивного образу гібридного агресора 

або будь-яких спроб побудувати такий образ нами вбачається однією з 

першочергових кроків по вибудовуванню системи протидії агресії в умовах 

гібридної війни. В першу чергу це необхідно західним урядам і державам, що можна 

підкріпити наступними твердженнями. Для перемоги у гібридній війні, де 

гібридним агресором є  одна з найбільших держав із чисельною армією, ядерною 

зброєю і розгалуженою мережею розвідувальних служб, жертва гібридної агресії 

може сподіватися лише на формування стійкої та єдиної коаліції держав з 

підтримки жертви агресії. Раніше нами було встановлено, що РФ використовує 

інструмент ліберальної демократії в якості гібридної зброї. В умовах дискредитації 

демократичних виборів, культивування недовіри до власних урядів та посилення 

популістичних тенденцій доля держави надзвичайно залежить від позиції своїх 

громадян (на відміну від авторитарних країн). Тому саме громадяни та їх свідомість 

є цільовою аудиторією формування правильних наративів для ефективної протидії.  

У зв’язку з тим, що повноцінний військовий опір гібридному агресору 

неможливий, так як може призвести до катастрофічних наслідків нової світової 

війни, єдиним умовно мирним варіантом залишається посилення економічного 
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тиску та політичної ізоляції. Отже, на нашу думку, західні держави повинні, на 

жаль, повернутися до методів інформаційного протистояння часів Холодної війни, 

знищуючи репутацію агресора, формуючи в свідомості своїх громадян стійкий 

образ агресора та злочинця, тим самим пояснюючи необхідність економічних втрат 

від санкцій і мотивуючи до продовження політики стримування агресора.  

 Така політика деконструкції позитивного образу агресора повинна 

охоплювати широкий спектр засобів – від політичних та дипломатичних до 

використання масової культури, включаючи кінематограф та ігрову індустрію. 

Проте, слід пам’ятати, що у процесі формування негативного образу агресора не 

слід використовувати його методи, створюючи фейки та викривлюючи факти. 

Достатньо формувати всеохоплюючу базу доказів вчинених злочинів, як, 

наприклад, збиття з російської зенітної установки малайзійського рейсу MH-17, або 

замах на вбивство Сергія Скрипаля у Солсбері, Великобританія. 

В якості іншого прикладу ми можемо навести прецедент, коли дослідники з 

аналітичної спільноти Forensic Architecture, використовуючи комп’ютерне 

моделювання та спираючись на відкриті дані про роботу десятків слідчих, 

репортерів та ЗМІ, зібрали найбільш вичерпний збір доказів про присутність 

російського військового персоналу та обладнання на всьому полі бою Іловайська у 

серпні-вересні 2014 р. Загалом вони зібрали свідчення про присутність майже 300 

російських бойових машин навколо українських міст Іловайськ та Луганськ. Усі 

докази представлені на інтерактивній картографічній платформі у відкритому 

доступі [211].  

Спецслужби України продовжують методичний збір інформації про 

катування громадян України, здійснені представниками незаконних збройних 

угрупувань на тимчасово окупованій території України [81], а українські 

журналісти паралельно збирають і публікують свідчення осіб, що пройшли 

сумнозвісний табір для утримання полонених «Ізоляція» в Донецьку, викриваючи 

факти нелюдського поводження із утримуваними особами [129]. 

Перспективним напрямком залишається збір інформації про випадки 

викривлення реальності та поширення дезінформації російськими ЗМІ. Так, аналіз 
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новинних матеріалів з січня по березень 2020 р. показав, що афілійованими з 

російськими медіаструктурами поширюються різні протирічливі наративи, 

пов’язані з пандемією COVID-19, а саме інформація, про те 1), що творцем 

коронавірусу є США; 2) що ЄС не може протистояти кризі і розпадеться; 3) що 

вірус використовується в якості зброї проти Китаю; 4) що коронавірус є задумом 

світової еліти. Аналітики вказують, що серед цих наративів окремо 

використовуються інформаційні вкиди націлені проти України, де російська 

пропаганда продовжує цілеспрямовану політику обвинувачення України в нацизмі 

[215]. Відповідно, необхідно використовувати факти умисного викривлення 

інформаційного простору агресором та застосовувати їхню ж «зброю» проти них 

самих. Так, наприклад, на законодавчому рівні резолюцією Європейського 

парламенту (2016 рік), зазначено, що «уряд Росії використовує широкий спектр 

засобів та інструментів, таких як аналітичні центри та спеціальні фонди 

(наприклад, «Русский мир»), спеціальні органи влади («Россотрудничество»), 

багатомовні телеканали (наприклад, RT), псевдоінформаційні агенції та 

мультимедійні служби (наприклад, Sputnik), транскордонні соціальні та релігійні 

групи (...) соціальні медіа та інтернет-тролі, щоб кинути виклик демократичним 

цінностям, розділити Європу, зібрати внутрішню підтримку та створити 

сприйняття країн Східного партнерства ЄС як невдалих держав» [175].  

Таким чином в ЄС було закріплено стратегію протидії інформаційній загрозі 

з боку Росії. Деякі держави вдаються до більш ефективних заходів. Наприклад, 

Латвія вдалася до повної заборони російських пропагандистських медіа та 

закликала інших держав приєднатися до цієї ініціативи [89]. 

Фахівці Гаазького центру стратегічних досліджень в своєму аналізі надають 

важливий перелік заходів для стримування інформаційної агресії та пропаганди 

Росії [185]. Серед цих порад можна виокремити такі основні як [30, c. 106-107]: 

1) інвестування у соціальну медіа грамотність для населення та для 

окремих специфічних верств (держслужбовці, військові, журналісти, блогери); 
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2) не боятися закривати російські телеканали за сприятливої можливості, 

коли вони явно поширюють фейкові новини або пропаганду, що загрожує 

суспільству; 

3) не повторювати російські наративи і пропаганду, використовувати 

власні позитивні наративи для населення, застосовувати контрпропаганду; 

4) не дозволяти Росії використовувати структурні проблеми суспільства – 

уряд повинен звертатися до цих проблем; 

5) ідентифікувати тих політиків, представників громадських організацій 

тощо, що мають постійні контакти з Росією; 

6) витрачати кошти на розвиток аналізу з біг дата для виявлення тих груп 

населення, що найбільш вразливі для російської дезінформації; 

7) розуміти, що Росія веде проти цивілізованого світу політичну, 

некінетичну війну.  

Проте, нами вбачається, що такі кроки хоч і є обґрунтованими та 

необхідними, втім, вони не матимуть потрібного ефекту по поширенню інформації 

про неправомірну поведінку агресора. Крім того, збір інформації про маніпуляції 

РФ в соціальних мережах та здійснення інформаційних атак повинні виходити за 

межі наукових досліджень.  

Протидія дезінформації повинна мати масовий характер, виходячи за рамки 

науки у популярну сферу, долучаючи лідерів думок з активною позицією так, як 

це, наприклад зробив всесвітньовідомий актор Морган Фрімен [22]. В його 

зверненні ми можемо побачити приклад деконструкції позитивного образу 

оператора гібридної агресії – президента РФ В. Путіна: «Уявіть собі цей сценарій 

фільму: колишній шпигун КДБ, розлючений через крах своєї батьківщини, 

замислює курс на помсту. Скориставшись хаосом, він просувається владними 

щаблями пострадянської Росії і стає президентом. Він встановлює авторитарний 

режим, потім націлюється на свого найзаклятішого ворога – США. І як справжній 

шпигун КДБ, він таємно використовує кібервійни для нападу на демократії по 

всьому світу. Використовуючи соціальні медіа для поширення пропаганди та 

неправдивої інформації, він переконує людей у демократичних суспільствах не 
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довіряти своїм ЗМІ, їх політичним процесам, навіть своїм сусідам. І він виграє. 

Володимир Путін – і є тим шпигуном» [194].  

Це звернення викликало певну реакцію з російської сторони. Інформаційний 

пропагандистський канал «Россия 24» зібрав психіатрів, які затаврували заяву М. 

Фрімена, приписавши актору месіанський комплекс, який був результатом гри ролі 

Бога в кількох фільмах. В. Заводченков, синоптик (!) цього каналу, сказав, що М. 

Фрімен захворів через «непосильну роботу та вживання марихуани» [194]. Прес-

секретар пана Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звинувачення у відео є 

«необґрунтованими та мають виключно емоційний характер» [194].  

 Російська політика пам’яті, яка базується на постійній рефлексії стосовно 

Другої світової війни, заперечення відповідальності СРСР за розв’язування війни 

на ряду з Третім Райхом, введення культу перемоги у війні в абсолют проявляється 

навіть у запропонованих правках до конституції РФ, що свідчить про 

трансформацію цього наратива у національну ідею. Видання Deutsche Welle вказує, 

що «Путін вирішив прописати в конституції, що Росія є правонаступницею 

Радянського Союзу. У документі окремо наголошується, що держава «вшановує 

пам'ять захисників Вітчизни» і «забезпечує захист історичної правди (…) 

Применшення значення подвигу народу при захисті Вітчизни не допускається»» 

[63]. А російське видання Комерсант цитує слова російського сенатора А. Пушкова 

на засіданні робочої групи з підготовки правок до конституції: «Я підкреслив би 

все ж в тій, чи іншій формі нашу перемогу в Другій світовій війні, наш статус 

держави-переможця, тому що це визначає наше існування: і внутрішнє і 

міжнародне» [77].  

Наряду із веапонізацією історії, та героїзацією подій Другої світової війни, в 

російському політичному дискурсі формується теза про повагу до постаті Й. 

Сталіна.  Результати  дослідження соціологічної групи «Левада-центр» за 2019 р.  

вказують, що 70% опитаних заявили, що позитивно ставляться до ролі Й. Сталіна 

в російській історії. Цей показник почав своє зростання в 2014 р. й сягнув 

максимальної позначки у 2019 р. [117]. Тому не викликає здивування, що фільм 

англійського режисера Армандо Іануччі «Смерть Сталіна» (2017 р.), який у 
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сатиричній гротескній формі описує події транзиту влади у СРСР у 1953 р., був 

сприйнятий представниками російської сторони як загрозу національній безпеці 

[166] і був заборонений до показу [33]. Російські діячі культури звернулися до 

міністра культури РФ з проханням заборонити фільм, аргументуючи свою позицію: 

««Смерть Сталіна» спрямована на розпалювання ненависті та ворожнечі, 

порушення гідності російського (радянського) народу, пропагування етнічної та 

соціальної неповноцінності, що вказує на екстремістський характер фільму. Ми 

впевнені, що фільм створений для того, щоб спотворити минуле нашої країни, так 

що думка про Радянський Союз 1950-х років змушує людей відчувати лише жах і 

огиду» [58].  

Відеогра  «Call of Duty: Modern Warfare» (2019 р.) у своїй сюжетній лінії 

здійснює певні алюзії на триваючий конфлікт у Сирії. В грі присутні російські 

війська, які чинять численні злочини, серед яких публічне вбивство та жорстоке 

поводження із цивільним населенням, катування в'язнів, використання рабської 

праці, розгортання хімічної зброї та вбивства жінок та дітей. На вихід гри не могли 

не відреагувати російські ЗМІ [1]. А компанія-дистриб’ютор Sony Interactive 

Entertainment прийняла рішення не продавати цю гру на російському ринку для 

приставок Sony, вірогідно, побоюючись санкцій з боку РФ [168].  

Наведені приклади показують, як декоснтрукція позитивного образу агресора 

у масовій культурі болісно сприймається державою-агресором [21]. На жаль, 

інформаційна гігієна та інші заходи, пов’язані із протистоянням масовій російській 

дезінформації мають еволюційний характер, а процес загального ознайомлення з 

цими заходами громадян може займати роки. Тому масова культура може стати 

додатковим стимулюючим інструментом, що формує відповідні образи та 

доповнює наративи. Відповідно, держави, які формують політику протидії 

гібридній агресії, повинні звернути увагу на культурну політику, інтегруючи її у 

стратегії знешкодження гібридних загроз. 

Відповідно, Україна як жертва російської агресії повинна отримати ключову 

роль в донесенні міжнародному співтовариству парадигми інформаційного 

протистояння агресору та формуванні світового образу Росії як агресора та 
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окупанта. Втім, це неможливо зробити без кардинальних змін у внутрішній 

соціогуманітарній політиці. Таким чином, ми можемо сформувати власний погляд 

на цю проблематику. 

 

3.2.2. Внутрішньоукраїнський напрям: кардинальні зміни у 

соціогуманітарній політиці з акцентом на політику культурної безпеки. 

 

Неможливо не погодитись з думкою В. Горбуліна, який стверджує, що «для 

України воєнна загроза з боку Росії не зникне ніколи», допоки РФ існує в 

сьогоднішньому стані [140, с. 483]. Дійсно, навіть по завершенню російсько-

української війни той соціогуманітарний стан, який існує в Україні може бути 

сприятливим середовищем для продукування Росією загроз та культивації власних 

наративів. Як справедливо зазначає А. Рацс, «у випадку з Україною Росія виявилась 

у відмінному [для агресії – прим. авт.] положенні, завдячуючи довгій спільній 

історії з тісними економічними і соціальними зв’язками між двома країнами, а 

також міцними зв’язками між політичними, економічними та безпековими 

елітами» [203, c. 58]. 

Єдиний ціннісний, ідеологічний та культурний простір дозволяє агресору 

використовувати сформовані десятиріччями міфологеми та ідеологеми, які, в тому 

числі, прив’язані до культурного продукту. Так, В. Василенко вказує, що гібридна 

війна Росії проти України має два складники: збройну агресію, та гуманітарну 

агресію. Розглядаючи гуманітарний аспект, дослідник доходить висновку, що будь-

яка «країна може зазнати поразки внаслідок збройної агресії, але вона неодмінно 

звільниться і відновить свою незалежність, якщо буде збережена її ідентичність. 

Проте країна просто зникне, ніколи не відновиться і припинить існування, як 

незалежна держава, якщо її народ втратить ідентичність внаслідок гуманітарної 

агресії» [42]. 

Гуманітарну агресію В. Василенко розглядає в чотирьох вимірах, які, при їх 

успішному використанні, перетворюють державу на географічний простір: 1) 

мовно-культурна війна; 2) інформаційно-пропагандистська війна; 3) війна проти 
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української історичної пам’яті; 4) конфесійна війна. В. Василенко доходить такого 

висновку: «у протиборстві з Росією Україна може вистояти лише як українська 

Україна, яка покладається насамперед на власні сили, але одночасно спирається на 

своїх союзників та партнерів. Тому надзвичайно важливе завдання не тільки 

зміцнювати обороноздатність України, а й провадити притомну, адекватну 

гуманітарну політику, яка має стати знаряддям боротьби за зміцнення української 

ідентичності» [42]. 

Відштовхуючись від запропонованих вимірів ми можемо сформувати власну 

позицію щодо заходів протидії гібридній агресії РФ у соціогуманітарному вимірі. 

Так, протягом останніх років відбулася низка позитивних кроків, спрямованих на 

покращення гуманітарного суверенітету України: 

1) Мовна політика. 

В цій сфері було прийнято комплексний Закон України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» [122]. Цей нормативно-правовий 

акт закріплює статус української мови та регулює правовідносини щодо 

використання української мови в роботі органів державної влади та місцевого 

самоврядування, а також в публічній сфері: наприклад, трудові відносини, освіта, 

наука, культура, медіа, сфера обслуговування тощо. Окрім цього, Законом 

запроваджується інститут Уповноваженого із захисту державної мови, на якого 

покладаються відповідні функції. Втім, Закон поступово вводиться в дію, окремі 

норми будуть застосовуватися лише через декілька років після набрання актом 

юридичної сили, тому на даному етапі неможливо говорити про його вплив на 

соціум.  

Ми однозначно стверджуємо, що українська мова повинна бути єдиною 

державною мовою в Україні, а держава має здійснювати усі можливі заходи для 

стимуляції вироблення інформаційного, культурного та інших продуктів 

українською мовою. Ми підтримуємо введення квот на продукти українською 

мовою на радіо та телебаченні, рівно як і збільшення частки книг українською 

мовою на ринку книговидавництва. Втім, в умовах гібридної війни необхідно 

звернути увагу на додаткові зауваження, а саме на факт наявності в Україні великої 
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частки російськомовної меншості, яка є першочерговою цільовою аудиторією у 

реалізації гібридних загроз агресором. Відповідно, при подальшому розвитку 

мовної політики як частини заходів з протидії гібридній агресії необхідно виходити 

з наступних тез [19]: 

Необхідно максимально зменшити вплив РФ на російськомовне населення 

України. Ми відкидаємо позицію як наївну, що держава може сподіватися на 

еволюційний добровільний перехід з російської на українську мови в побуті наших 

співвітчизників за чинних інформаційних та комунікаційних обставин – інтернет 

дозволяє з легкістю знаходити контент російською мовою; а сам процес переходу 

великої частки населення на іншу мову є довготривалим, що створює додаткові 

загрози в умовах війни.  

Відповідно, держава повинна розробити політику комунікації з 

російськомовним населенням України, в тому числі з громадянами, які перебувають 

на окупованих територіях, адже навіть після деокупації території Донбасу та Криму 

люди, що прожили в російськомовному середовищі, потребуватимуть особливого 

підходу. 

Відповідно, необхідно розробити мережу проукраїнських патріотичних 

російськомовних лідерів думок, які спілкуватимуться з російськомовними 

громадянами у зрозумілій їм формі, а також визначити, який український 

культурний продукт російськомовні громадяни безпроблемно споживають 

українською мовою для збільшення відповідної частки присутності такого 

продукту (наприклад, кінокомедії) в інформаційно-розважальному полі. 

Окремої уваги потребує загрозливий напрям експлуатації мовного питання 

та протиріч російською стороною та їх агентами впливу в Україні. Так, необхідно 

знайти політичні шляхи виключення мовного дискурсу та провокативної риторики 

з політичного процесу, особливо перед черговими виборами; 

З метою унеможливлення використання російською стороною наративу про 

російську мову як домінантну ознаку ідеологічноїх концепції «русского мира», 

необхідно сформувати асиметричну антитезу і ввести її у внутрішньоукраїнський 

та міжнародний дискурс, який полягає в тому, що російська мова (через імперське 
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минуле російської держави) апріорі не належить Росії, як англійська не належить 

Великій Британії на території її колишніх колоній [19]. Так само, як в світі 

органічно існують паралельні дискурси англійської мови, де допускається 

існування британської та американської версій англійської мови, вбачається 

доцільним розглянути питання створення окремого конструкту: української 

російської мови [68]. Для аналізу перспективності створення паралельного 

дискурсу вбачається необхідним створення окремої дослідницької групи/інституту 

вивчення проблематики української версії російської мови з власним правописом. 

Втім, при створенні подібного наративу необхідно враховувати умову обов’язкової 

домінантності української мови як єдиної державної в усіх сферах суспільного 

життя, а українська версія російської мови повинна мати якнайбільше статус мови 

нацменшинства, що використовується в побуті. За інших обставин конструкт 

української російської мови може поглинути українську мову та бути 

використаним РФ як додатковий напрямок формування гуманітарної агресії. Тому, 

у якості іншої антитези можна звернутися до напрацювань дослідників 

староукраїнської мови, які вказують, що численні лінгвістичні особливості 

староукраїнської літературної мови, які сьогодні сприймаються як російські, 

насправді були органічним надбанням староукраїнської книжної традиції i 

народної розмовної практики [48, с. 53-58]. Таким чином, ми можемо сформувати 

нову «міфологію» у позитивному значенні цього слова навколо витоків української 

мови, витісняючи російські наративи і формуючи тезу, що українська мова є більш 

схожою на старослов’янську, і, відповідно, російська мова є похідною від 

українською. Важливо зазначити, що в цьому випадку домінантним є створення 

відповідного наративу у широкому побутовому дискурсі, навіть якщо такий 

наратив не матиме достеменного наукового підґрунтя.  

Важливою, на нашу думку, є ще одна теза, яка вказує, що мовне питання само 

по собі є вторинним у протидії агресору. Проаналізовані нами раніше масштабні 

російські скоординовані інформаційні операції підтверджують нашу тезу про те, 

що поширення російських деструктивних наративів та дезінформації можливо 

будь-якою мовою [19]. Тотальна українізація, якою бажаною вона не була б, не 
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стане перешкодою у продукуванні дезінформації, відповідно, мовна політика 

нерозривно зв’язана із інформаційною сферою. 

2) Інформаційна політика. 

Всупереч істотним крокам у забезпеченні захисту інформаційного поля 

України за останні роки, ця сфера залишається однією із найбільш вразливих для 

масштабних дій агресора [198]. В сфері інформаційної політики та безпеки діє 

низка нормативно-правових актів, що регулюють цю сферу. Зокрема, це Закони 

України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства» тощо. 

Наприкінці 2016 р. було прийнято важливий комплексний документ – Доктрину 

інформаційної безпеки України, яка визначає національні інтереси України в 

інформаційній сфері, загрози їх реалізації, напрями і пріоритети державної 

політики в інформаційній сфері [127]. Серед іншого, Україна наважилась на 

важливий крок з обмеження дії російських юридичних осіб, які представлені в 

Україні в якості соціальних мереж, ЗМІ тощо шляхом накладення санкцій та 

відповідного блокування [126].  

Ці позитивні кроки повинні бути лише початковим етапом в комплексній 

протидії російській агресії. Російське телебачення лишається одним з основних 

джерел інформації для майже 6% респондентів, як показують данні соцопитування, 

проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно  із 

соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 р. Аналіз даних 

опитування показав, що російські телеканали найчастіше дивляться респонденти 

старше 50 років, які проживають у східних областях України (де частка глядачів 

сягає 12% серед опитаних респондентів) [158]. Крім того, в Україні досі легально 

існує низка ЗМІ, яке тотожне російському порядку денному та формує відповідне 

інформаційне поле [142]. Характерно, що ці медіа юридично не належать 

громадянам/структурам держави-агресора, а керуються українськими 

резидентами. Більш того, блокування російських ресурсів не скасовує масштабне 

проведення інформаційних операцій РФ в легальних дозволених соціальних 
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мережах [9]. За таких умов цілком логічним видається потреба в удосконаленні 

інформаційного поля.  

Так, на початку 2020 р. урядом було напрацьовано проєкт Закону «Про 

протидію дезінформації» [66]. Втім, положення цього проєкту не були одностайно 

підтримані різними політичними силами та профільними представниками ЗМІ і 

громадськістю. Тому на порядок денний повернулося питання про створення 

нового єдиного комплексного нормативного акту у сфері інформаційної політики 

і, відповідно, створення проєкту Закону України «Про медіа». За словами одного з 

авторів проєкту, голови парламентського комітету з питань гуманітарної та 

інформаційної політики М. Потураєва, у разі ухвалення цей закон також 

регулюватиме порядок діяльності медіа в умовах гібридної війни з РФ. В розділі 

«Обмеження, пов'язані зі збройною агресією» будуть встановлені додаткові вимоги 

щодо реєстрації медіа, які за мирних умов могли б реєструватися добровільно, 

обмеження щодо змісту інформації у медіаматеріалах, щодо структури власності та 

фінансування медіа, щодо реєстрації іноземних лінійних медіа:  «якщо онлайн-

медіа (навіть незареєстроване) порушуватиме правила і норми закону, системно 

брехатиме або працюватиме на ворога, за рішенням суду можна буде обмежити 

доступ українців до нього», вказує М. Потураєв [116]. 

Подібні кроки із зменшення присутності проросійської інформації в 

інформаційному просторі, безумовно, є необхідним заходом протидії агресії, проте, 

ми бачимо важливість більш глибокого опрацювання проблеми поширення 

дезінформації. Це, передусім, продиктовано самою природою дезінформації, адже 

для поширення брехливих підривних чи провокаційних наративів їм не потрібно 

бути «проросійськими». Тому питання інформаційної гігієни, критичного 

мислення та відповідального вибору джерел інформації є на сьогодні одним із 

найбільш поширених заходів, що пропонується різними дослідниками. Проте, ми 

не погоджуємося, що цей еволюційний процес, більше характерний до системи 

освіти, убезпечить населення від дезінформації [12].  Натомість, ми пропонуємо 

винести на обговорення та оцінити перспективність ряду заходів із покращення 

інформаційного середовища [13]: 
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Необхідно переглянути систему фінансування медіа, впровадивши систему 

прозорого фінансування громадянами, бізнесом та іншими незалежними 

інститутами – так само, як була збільшена прозорість фінансування політичних 

партій в Україні [164]. Для цього пропонується ввести систему податкових та 

інших стимулювань для суб’єктів, що фінансують ЗМІ. 

Медіа необхідно виводити з-під впливу олігархів. З метою створення 

незалежних від політичних інтересів окремих олігархічних груп медіа 

пропонується система негативної стимуляції, а саме зробити існування 

олігархічних ЗМІ максимально вартісними для кінцевих бенефіціарів: заборона 

розміщувати будь-яку оплачувану рекламу на таких платформах, спеціальний 

податковий режим, ускладнення процедури внесення та виведення грошових 

коштів на рахунки таких медіа. Додатково, пропонується стимулювати відтік 

кадрів з таких ЗМІ шляхом введення декларування доходів для співробітників 

тощо. 

Необхідно впроваджувати заходи адміністративної відповідальності за 

поширення дезінформації, що було запропоновано у законопроєкті «Про протидію 

дезінформації». Паралельно, з посиленням відповідальності за поширення 

неправдивих відомостей та умисне систематичне недотримання журналістами 

професійної етики, необхідно також посилити соціальні гарантії журналістів, що 

стимулюватиме їх відповідальніше висвітлювати суспільно значимі теми. 

3) Політика пам’яті 

Політика пам’яті є важливим елементом у формуванні національної 

свідомості і, відповідно, необхідним засобом протидії гуманітарній агресії РФ, чия 

політика базується на деконструкції української ідентичності. В попередніх 

розділах нашої роботи ми описували процес формування російської гібридної 

ідеології, яка поєднує в собі рефлексію одразу на два імперських стани цієї держави 

– царську Росію та СРСР. В контексті російсько-українського протистояння 

позиція Кремля вибудовується на систематичному та цілеспрямованому 

запереченні української ідентичності: президент Путін публічно озвучує своє 

антинаукове бачення походження українців, використовуючи різні і протирічливі 
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конспірологічні теорії про «створення українців австрійським генштабом» або 

«граф Потоцький – автор української ідентичності» [131]. Заперечуючи 

ідентичність, у дискурс вводиться антитеза, де В. Путін  постійно називає українців 

і росіян одним народом, умисно розділеним у ході змови [152]. Цілком логічно, що 

така стратегія покликана сформувати в свідомості громадян бачення спільного 

історичного минулого, на яке нашаровуються спільні, вигідні агресору, цінності, 

маніпулюючи якими можна досягнути ефективного м’якого поглинання 

української держави. 

Паралельно із «нападом на ідентичність» держава агресор маніпулює 

дискурсом про Другу світову війну, використовуючи закодовані з радянських часів 

міфологеми. Західні дипломати відзначають, що сучасна російська історіографія 

вибудовується на постійних спробах фальсифікації та перекручування історичних 

подій, а також на самовихвалянні та запереченні відповідальності за злочини 

минулого [115]. Відповідно, будь-яка спроба вибудувати власне український 

дискурс з власним поглядом на історію (в тому числі Другої світової війни) 

перетворюється на обвинувачення Кремля у симпатіях нацизму [17]. Це, в свою 

чергу, покликано сформувати напруження в суспільстві між представниками 

різних світоглядів (умовно радянського та умовно проєвропейського), а також 

дискредитувати образ України на світовій арені. 

Загалом, в умовах світоглядного протистояння з агресором ми схвально 

оцінюємо роль та діяльність Українського інституту національної пам’яті (УІНП) 

як центрального органу виконавчої влади, на який покладено функцію з реалізації 

державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті народу 

України. Інститут надзвичайно ефективно здійснює заходи з дослідження та 

висвітлення подій, пов’язаних із боротьбою українського визвольного руху, 

Української революції 1917-1921 рр., масового голоду 1921-1923 та 1946-1947 рр., 

злочину геноциду проти українського народу – Голодомору 1932-1933 рр., інших 

злочинів тоталітаризму, в тому числі масових репресій 1937-1938 рр., Другої 

світової війни 1939-1945 рр. та інших війн, де українці приймали участь у складі 

армій воюючих держав. УІНП також активно веде хроніку сучасної російсько-
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української гібридної війни, здійснює заходи з увічнення пам’яті осіб, що загинули 

під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України.    

На ідеологічному фронті надзвичайно великим здобутком було проведення 

декомунізації. З 2015 р. було перейменувано 991 населений пункт та 26 районів. 

Очікується внесення змін до Конституції України щодо перейменування 

Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Від найменувань, пов’язаних із 

тоталітарним комуністичним режимом було позбавлено 51 493 об’єкт топоніміки, 

2 морські порти, 33 залізничні об’єкти й 75 закладів освіти. Демонтовано 2409 

пам’ятників і пам’ятних знаків, які містили комуністичну символіку, з них 1324 

пам’ятники, споруджені на честь В. Леніна [159].  

Таким чином, декомунізація як політика нетерпимості до комуністичної 

тоталітарної спадщини є надзвичайно важливим процесом, адже вона в своїй 

перспективі виводить громадян України зі спільного історичного, ідеологічного і 

ціннісного простору з державою-агресором, позбавляючи останню додаткових 

ідеологічних механізмів тиску та пропаганди. Втім, на сьогодні політика 

декомунізації все ще більше торкається формальної сторони процесу і криється у 

позбавленні від зовнішніх проявів декомунізації. Нами неодноразово 

наголошувалося, що тоталітарна ідеологія закодована куди глибше, ніж у зовнішні 

форми – назви міст, вулиць, тощо, а її міфологеми та наративи вшиті у різні сфери 

життєдіяльності суспільства – від культури до урбаністики [3; 5]. Більше того, такі 

обласні центри України як Запоріжжя, Полтава, Харків, Чернігів тощо досі 

відмічають день міста у дату, яка прив’язана не до дати заснування міста, а до дати 

вигнання нацистів радянською армією у роки Другої світової війни. Тотожною є і 

позиція самого УІНП: «великим викликом досі залишається декомунізація на рівні 

звільнення від комуністичних ідеологем, міфів та репресивно-тоталітарних 

стереотипів» [159].  

Логічною відповіддю фахівці Інституту називають ширшу роботу у сфері 

освіти та виховання, де крізь діалог та критичне мислення можна буде сформувати 

комплексну україноцентричну політику пам’яті, позбавлену тоталітарних 
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ідеологем. Таким чином, ми можемо сформувати власний комплекс рекомендацій 

щодо покращення політики пам’яті, а саме: 

Збільшити фінансування статутної та проєктної діяльності УІНП, 

продовжуючи таким чином триваючий процес розширення Інституту. Так, 

відповідною Постановою КМУ було передбачено створення 5 міжрегіональних 

відділів Інституту у Вінниці, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові. Доцільно, на нашу 

думку, збільшити кількість регіональних відділів, відійшовши від 

міжрегіонального принципу до регіонального. Особлива увага повинна 

приділятися областям, що межують з РФ, а також тим областям, в яких відбувалися 

масові проросійські заворушення весною 2014 р. 

Скасувати вихідний день 9 травня, залишивши вихідним днем лише 8 травня 

– День пам’яті та примирення. 9 травня – День перемоги над нацизмом у другій 

світовій війні може залишатися святковим невихідним днем. Позиціонувати цю 

дату необхідно в дещо іншому ключі, зміщуючи радянський наратив 

«всезагального свята» на «день ветеранів Другої світової» [29, c. 139]. 

Розпочати політику деколонізації як процес позбавлення від імперської 

спадщини. Не можливо не погодитись з позицією керівника УІНП А. Дробовича, 

який наполягає на початку процесу деколонізації після завершення декомунізації 

[105]. Втім, відповідно, у зв’язку з абстрактністю поняття декомунізації необхідно 

сформувати чіткі критерії її завершення та цілі, яких бажано досягти. Водночас, 

деколонізацію можна вже впроваджувати у шкільній освіті, відповідно, 

переглянувши освітні програми. 

Важливим у побудові незалежної від агресора політики пам’яті є пошук історій 

успіху та позитивних прикладів, зменшивши таким чином частку трагічного 

наративу, пов’язаного із висвітленням трагічних подій минулого. Позитивні 

приклади, на нашу думку, ефективніше впливають на масову свідомість населення, 

пробуджуючи відчуття єдності та розуміння національної ідентичності. 

4) Церковна політика 

РФ веапонізувала майже усі ключові гуманітарні сфери, тому діяльність РПЦ 

в умовах гібридної війни є одним із напрямків формування гібридних загроз та 
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реалізації підривних дій в межах російських «активних заходів». Українська 

православна церква (УПЦ) є де-юре незалежною в управлінні частиною 

Московського Патріархату з правами широкої автономії. «Права широкої 

автономії» було надано Архієрейським Собором РПЦ у 1990 р. Київський 

митрополит, предстоятель церкви, є постійним членом Священного Синоду РПЦ, 

а український єпископат бере участь у Архієрейських та Помісних Соборах РПЦ, у 

виборах Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі. Знову ж таки, де-юре, 

вплив Московського патріархату на внутрішній устрій УПЦ обмежений, усі 

рішення приймає Архієрейський Собор УПЦ. Митрополит Київський та всієї 

України підпорядковується лише Священному синоду та Соборам УПЦ. 

Незважаючи на вказане у статуті, на адресу УПЦ МП неодноразово лунають 

закиди про її залежність від РПЦ. Однак у жодному офіційному документі це не 

висвітлено, мова може йти лише про особисту позицію окремих проросійських 

єпископів, однак не про Церкву в цілому, де, напевно, мають місце й антиросійські 

настрої, і помірковані проукраїнські. Проте на початок агресії РФ проти України, 

аналітиками було зібрано широку доказову базу підривних заходів фактично 

російської церкви проти України [56]. Зокрема, до підривної діяльність були 

залучені усі Кримські єпархії УПЦ МП, єпархії на Донбасі, Запорізька, Сумська, 

Одеська, Вінницька, Харківська та інші єпархії. Окрім ідеологічних дій, органи 

УПЦ МП фінансували бойовиків, організовували їм прикриття. 

Так, наприклад, фінансування сепаратизму в Харкові відбувалося за такими 

основними каналами: 1) Генконсульство Росії, Російський центр науки і культури 

(«Россотрудничество»); 2) проросійські організації і «професійні росіяни»; 3) 

народні депутати України; 4) УПЦ МП. 

При різних єпархіях, наприклад, Харківська, Запорізька, Сумська, тощо – 

створювались і створюються громадські організації, що відкрито орієнтуються на 

РФ (наприклад громадська організація «Русь Триединая»), а також створюються 

парамілітарні організації – бойові дружини козаків, деякі з яких частково були 

залучені до бойових дій на Донбасі [57]. Окрім неприкритої підривної діяльності 
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були і менш уразливі дії, які все одно мають великий вплив на вірян та на 

інформаційний порядок денний [101]. 

Найбільшим, на нашу думку, здобутком на релігійному фронті російсько-

української гібридної війни було створення 06 січня 2019 р. справжньої незалежної 

української автокефальної православної церкви – Православної церкви України 

(ПЦУ). На липень 2020 р., попри певний супротив та саботаж до новоствореної 

української церкви з лав УПЦ МП перейшло 553 релігійні громади [65]. Втім, ПЦУ 

стоїть зараз лише на початковому етапі свого розвитку, а УПЦ МП продовжує 

реалізовувати деструктивні заходи. Так, наприклад, підконтрольна російській 

церкві Києво-Печерська лавра стала одним із перших в Україні епіцентрів 

швидкого поширення коронавірусу COVID-19, і попри владні заборони на 

проведення масових зібрань, клірики УПЦ МП продовжували закликати віруючих 

збиратися з приводу релігійних свят [216]. 

Таким чином, російська церква і досі має значний оперативний потенціал 

реалізовувати дії загрозливого характеру. Відповідно, наше бачення у зміні 

церковної політики полягає в наступному: 

З метою стимулювання виходу парафій та єпархій з УПЦ МП пропонується 

переглянути систему оподаткування та оподатковувати діяльність релігійних 

організацій, які прямо чи опосередковано підпорядкованих державі-агресору. 

Екстраполяція законів ринку на діяльність проросійських релігійних організацій 

може стати показником, коли парафії, не бажаючи платити прибуток з доходів, або 

за користування землею тощо, будуть переходити до української церкви, в якій 

зберігатиметься пільговий податковий режим, або він буде повністю відсутнім. 

Окрім цього, українська церква повинна виводити своїх віруючих з-під 

спільного символічного простору з державою-агресором. Так, нами вбачається 

необхідним впровадження в діяльність ПЦУ Григоріанського календаря. 

Відсутність спільних святкових дат зменшить культурні та ціннісні зв’язки між 

громадянами України та РФ.  

 Таким чином, процес деконструкції спільного з агресором світоглядного і 

ціннісного простору є необхідним, втім, затяжним. Якщо нові наративи можливо 
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впровадити в освіті, формуючи нове покоління українців, то необхідно сформувати 

комплекс заходів із впливу на масову думку осіб, чия свідомість була сформована 

у радянський період. Це неможливо буде здійснити без комплексних змін у 

гуманітарній сфері, зокрема у інформаційній площині та культурно-мистецьких 

практиках. 

 

3.2.3. Соціокультурний вектор протидії гібридним загрозам в контексті 

проблематики гібридної війни 

 

Розуміння основного спектру методів гібридної війни – невійськових 

«активних заходів» та військових, дозволили нам вибудувати структуру російсько-

української гібридної війни. Нами було виявлено, що практики реалізації 

«активних заходів» РФ істотно відрізняються від практик реалізації схожих дій в 

часи Холодної війни. Основним фактором, що вплинув на таку трансформацію ми 

вважаємо технологічний прогрес, який прискорив глобалізацію та покращив 

інформаційно-комунікаційні засоби. Наявність сучасного комунікативного 

інструментарію дозволило агресору перенести основний фронт реалізації 

«активних заходів» в Інтернет та віртуальну площину. Це дозволяє нам 

стверджувати, що основний вплив, який здійснює агресор криється у проведенні 

широкомасштабних інформаційних операцій, основна мета яких – вплинути на 

громадську думку в державі, що тягне за собою зміну зовнішньої та внутрішньої 

політики в країнах ліберальної демократії. Відповідно, як висновок, ми 

стверджуємо, що агресор ефективно використовує основні демократичні інститути, 

як, наприклад, вибори, в якості зброї у досягненні потрібних зовнішньополітичних 

цілей.  

В умовах російсько-української гібридної війни такими цілями виступають: 

а) тиск на держави та їх політичні режими з метою скасування санкційного режиму 

проти держави агресора; б) дискредитація протиборчої сторони на міжнародній 

арені, і, як, наслідок, в) позбавлення протиборчої сторони волі до супротиву 

агресору. Відповідно, це дає змогу сформувати саму мету гібридної війни – 
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позбавити протиборчу сторону фактичного суверенітету; а також бажаний 

кінцевий результат гібридної війни – захоплення території протиборчої сторони 

або ж створення центрів впливу на внутрішню та зовнішню політику жертви без 

захоплення всієї території. 

Сформована нами модель структури російсько-української війни дозволяє 

вказати на основну характерну особливість гібридної війни, а саме бажання 

агресора позиціонувати себе не стороною конфлікту, а навпаки – посередником та, 

бажано, миротворцем. Така поведінка самопозиціонування  агресора продиктована, 

на нашу думку, спробою уникнути відповідальність за розв’язання агресивної 

війни, а також необхідністю формування позитивного образу як для внутрішньої 

так і зовнішньої аудиторії для виправдання своєї ролі. Паралельно із цим, проти 

населення держави-об’єкта агресії (в нашому випадку України) агресор послідовно 

реалізує стратегію гуманітарної агресії як складової гібридної війни. Відповідно, 

даний висновок дає можливість сформувати спектр заходів із протидії російській 

гібридній агресії за двома напрямами: зовнішньополітичним, та 

внутрішньоукраїнським.  

Щодо першого напряму, то нами пропонується обрати цілеспрямовану 

стратегію деконструкції позитивного образу агресора, повертаючись, скоріше до 

практик інформаційного, ідеологічного та ціннісного протистояння часів Холодної 

війни. Ця стратегія передбачає методологічний збір та поширення інформації про 

злочини, вчинені державою-агресором, а також про порушення російською владою 

прав людини та громадянина як закордоном, так і безпосередньо на території РФ. 

Необхідно максимальним чином виокремлювати ціннісні та цивілізаційні 

протиріччя між сучасним російським та умовно західним способом життя, і на цій 

антитезі формувати парадигму несприйняття російських практик і підходів 

громадянином демократичного світу. Кінцевою метою даних заходів 

передбачається повна дискредитація образу Росії, особливо серед населення 

держав, що реалізують санкційну політику проти РФ. Відповідно, необхідно 

здійснювати вплив на громадську думку громадян держав-членів НАТО і 

витіснення російських пропагандистських наративів. Вбачається, що саме 
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політико-дипломатичні зусилля української сторони мають взяти на себе провідну 

роль у дискредитації образу РФ в масовій свідомості. Україна має об’єднати жертв 

російської агресії (Молдову, Грузію тощо), а також потенційних жертв російської 

агресії та жертв радянської окупації (країни Балтії, Білорусь, Польща тощо) для 

формування власного наративу, який поступово крізь культурну дипломатію буде 

просуватися на інші держави. Таким чином, на семантичному рівні образ РФ 

повинен стійко асоціюватися із образом агресора, злочинця, варвара або нової 

«імперії зла». Як вказує Г. Почепцов, два терміни «совок» та «імперія зла» мали 

значний вплив на руйнування СРСР: «І той, і інший ефективно руйнували СРСР в 

світі віртуальному, звідки пішов розпад в світі фізичному. «Імперія зла» 

використовувалася для світу, а «совок» був призначений для використання 

всередині країни. Це слід визнати бойовою комунікацією, яка продовжує 

користуватися успіхом в сучасному світі. Давши чомусь погане або хороше ім'я, ми 

визначаємо відношення до нього у аудиторії. Це в певній мірі магічна функція, яка 

за допомогою іменування включає об'єкт в той чи інший сюжет» [119]. 

Отже, у гібридній війні, яка (використовуючи термінологічний апарат 

запропонований Г. Почепцовим) із реального світу переходить у віртуальний, війна 

образів матиме все більше значення, і, відповідно, формування у масовій свідомості 

образу Росії-агресора може  потенційно збільшити здатність жертви збільшити 

резистентність до гібридних загроз, що реалізуються агресором. Відповідно, 

стійкість жертви у сукупності із санкційним режимом проти агресора та 

консолідованою міжнародною позицією сторін, що стримують агресора, 

виснажуватиме його, що потенційно може мати вплив на пришвидшення 

вирішення російсько-української війни. 

Втім, поширення Україною стійких та привабливих конкурентоспроможних 

ціннісних наративів неможливе без власної внутрішньої акцентованої гуманітарної 

політики у відповідному полі. На жаль, гуманітарне поле України має багато 

прив’язок до російського, що пояснюється доволі тривалим перебуванням України 

у складі різних форм російських імперій. Тому ми схильні припускати, що без змін 

у гуманітарній політиці (навіть після умовного закінчення російсько-української 
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війни) спільні цінності, ідеологія тощо формуватимуть достатнє поле для агресора 

уможливлюючи продовження реалізації ним гібридних загроз, що, в свою чергу, 

означатиме потенційну можливість повторення війни. 

Так, ми бачимо необхідність перегляду гуманітарної політики України за 

такими напрямами: 1) мовна політика; 2) інформаційна політика; 3) політика 

пам’яті; 4) церковна політика. Втім, запропоновані нами кроки щодо покращення 

кожного з перелічених напрямків неможливі без застосування сучасних підходів 

охоплення широких мас населення за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій та культурно-мистецьких практик, які спиратимуться на відповідну 

нормативно-правову базу. 

Неможливо не погодитись з думкою Г. Почепцова, який вказує, що будь-яка 

держава прагне сформувати відданих собі громадян: «вона готова заради цього 

вкладати як багато зусиль, так і грошей. Література, мистецтво, освіта, медіа 

невіддільні від цих процесів виховання любові до держави» [119]. Наприклад, О. 

Рябченко детально описує шляхи впровадження радянської тоталітарної ідеології 

на прикладі вищої школи під час Голодомору та колективізації [208]. Так, радянські 

наративи були глибоко укорінені в світогляд радянської людини за допомогою 

формування віртуального простору (в концепції Г. Почепцова – «віртуальнсть» є 

третім простором після фізичного та інформаційного). Г. Почепцов вказує, що 

медіа, освіта та наука були машинами побудови віртуальності першого рівня – вони 

апелювали до раціональності та формували базу для закріплення 

пропагандистських наративів. Відповідно, механізми побудови віртуальності 

другого порядку – це література та мистецтво, які апелюють до емоційної сторони 

людини [121]. Й. Сталін, який особисто знаходив час для читання/перегляду та 

редагування багатьох книг та фільмів, опер та інших мистецьких форм заклав 

основу для створення радянської міфології [118]. РФ, фактично продовжуючи 

радянські практики веапонізації культури, продовжує використовувати радянські 

та трансформовані сучасні російські наративи в якості зброї в гібридній війні.  

В цьому контексті Г. Почепцов наводить поняття бойового або збройного 

наративу, який використовується у сучасному протистоянні на віртуальному рівні 
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як наратив, що націлений на підрив цивілізації опонента та його ідентичності та 

волі, породжуючи складність, невизначеність та соціальні розколи [121]. В свою 

чергу, ми схильні називати такий бойовий наратив «веапонізованим наративом», 

тобто таким, що перетворюється на зброю. Оригінальне визначення, яке 

наводиться західними дослідниками – “weaponized narrative” [160]. За своєю 

природою такий веапонізований наратив може використовуватися тактично як 

складова військового або геополітичного конфлікту, а також стратегічно як спосіб 

ослаблення, нейтралізації та перемоги цивілізації, держави, організації. 

Ефективність реалізації веапонізованих наративів пропорційно зменшує потребу у 

використанні збройних сил для досягнення військово-політичних цілей, натомість 

асиметрична природа такого підходу дозволяє використовувати повний спектр 

«фейків, дезінформації, соціальних медіа, в рамках яких створюють історії, 

направлені на підрив ідентичності та цивілізації противника» [121].  

Так, збільшення обсягів та швидкості споживання інформації прямо впливає 

на потребу в спрощених наративах, що, відповідно спрощує застосування бойових 

наративів, акцепт яких, в свою чергу є своєрідним «щепленням» для людей, 

інститутів та культури взагалі від контраргументів та неприйнятних фактів. Г. 

Почепцов вказує, що авторитарним режимам більше не потрібні великі сили 

безпеки та репресії, адже механізм бойового наративу є домінантним для 

формування світогляду та контролю. Так, дослідник доходить до важливого 

висновку, що «все це можуть робити и роблять не гармати, а умовні віртуальні 

машини, що виробляють літературу та мистецтво, фільми та серіали, а також 

відеоігри» [121].  

Відповідно, в умовах такого ціннісного та світоглядного протистояння 

культурно-мистецька політика зокрема та соціокультурний вектор взагалі виходять 

на новий, домінуючий рівень. Влітку 2020 року було проведене комплексне 

дослідження вподобань та інтересів українців до ЗМІ [158]. Було встановлено, що 

у своєму виборі різних джерел інформації українці найчастіше керуються: а) 

допитливістю – новини про події в Україні та світі цікавлять двох з трьох 

респондентів (68%) та б) прагненням розважитися та відпочити – 52% цікавляться 
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художніми, анімаційними та документальними фільмами, 39% – гумористичними 

шоу, майже кожен третій (32%) – серіалами. Лише п’ята частина респондентів 

цікавиться політикою: про політичні токшоу згадали 23%. 

Цікавим є також розшарування за політичними вподобаннями – дослідження 

виявило певну кореляцію між підтримкою певної політичної сили в Україні та 

медіа-контентом, який споживає особа [158]:  

- виборці політичної партії «Слуга народу» більше за інших дивляться 

гумористичні шоу (51%); 

- виборці політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) 

частіше за інших переглядають серіали (40%); 

- виборці ОПЗЖ (31%), «Європейської солідарності» (29%) та «Батьківщини» 

(27%) частіше за інших дивляться політичні ток-шоу. 

З даних, отриманих в ході опитування простежується чітка кореляція між 

регіонами України та обраними джерелами отримання інформації. Здебільшого, 

там, де дивляться російський контент або український проросійський контент (Схід 

та Південь), там істотна частка населення підтримує дії РФ, заперечує її вину за 

розв’язання війни та вважає російсько-українську війну внутрішнім конфліктом 

[158].  

 На жаль, в одному з ключових документів, що регулює питання національної 

безпеки [86], а саме в Стратегії національної безпеки України, питанню культурної 

політики в умовах сучасних гібридних викликів приділено вкрай мало уваги. При 

чому ця тенденція зберігається останні п’ять років. Так, наприклад, у Стратегії, яка 

діяла до 2020 року культура майже не згадується [128], а в новому документі від 

14.09.2020 р. саме в контексті гуманітарної гібридної агресії вказується лише 

декларативна заява, що держава буде «рішуче протистояти гуманітарній агресії, 

розвивати українську культуру як основу консолідації української нації та 

зміцнення її ідентичності» [125]. Це твердження підкріплюється тезою про те, що 

на необхідності інкорпорації культурної політики до Стратегії національної 

безпеки наголошувалося раніше, в тому числі фахівцями НІСД [41]. Саме тому ми 

пропонуємо не тільки інкорпорувати положення про культурну політику в умовах 
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гуманітарної агресії в Закон України «Про національну безпеку України» [124] та, 

відповідно, Стратегію національної безпеки, але й пропонуємо звернутися до 

розгляду питання про розробку та обговорення необхідності впровадження 

Доктрини гуманітарної безпеки в Україні, як окремого, уточнюючого та 

профільного документу, який комплексно стосуватиметься питань освіти та науки, 

медіа та інформації (інкорпоруючи Доктрину інформаційно безпеки), релігії та 

політики пам’яті з опором на нові засоби стратегічної комунікації та культурно-

масові механізми впровадження в умовах трансформації війн та російської 

гуманітарної агресії. Окремою і важливою складовою такої доктрини, на нашу 

думку, має стати політика культурної безпеки. 

Дійсно, на сьогодні є ряд заходів з обмеження розповсюдження культурного 

продукту, виробленого фізичними та юридичними особами-резидентами держави-

агресора.  Так, Закон України «Про кінематографію» був доповнений ст.15-1, яка 

прямо забороняє розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять 

популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що 

створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників 

радянських органів державної безпеки (заборона розповсюджується на продукцію, 

вироблену з 1991 року), виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України, а також забороняється трансляція фільмів, вироблених 

фізичними та юридичними особами держави-агресора з 1 січня 2014 р. – фактично, 

норма прямо забороняє трансляцію сучасних продуктів російського кінематографу 

[123]. Також на виконання цієї норми Державне агентство з питань кіно заборонило 

показ в Україні більше 500 фільмів, вироблених в РФ до 1 січня 2014 р. [102]. 

Міністерство культури та інформаційної політики у співпраці з СБУ продовжує 

вести список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці 

України, кількість яких на весну 2020 р. сягає 155 осіб [110].  

Водночас, ми вважаємо такі заходи необхідними, втім, в умовах гібридної 

війни з РФ, як нами було доведено раніше, загрозу несе не тільки кінематограф, а 

веапонізована культура держави-агресора взагалі, в тому числі радянські культурні 

продукти – які є одним з елементів формування гібридного російського суспільства 
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та ідеології (як нами було доведено в попередньому розділі нашої роботи). 

Наприклад, дослідження вподобань українців вказує, що з 2018 по 2020 рр. зросла 

частка громадян, які схвалюють політику обмеження російського культурного 

впливу [158]. Відповідно, число противників такої заборони зменшилося: «Якщо у 

2018-2019 рр. проти заборони «окремих артистів і російських фільмів в Україні» 

виступала більшість українців, то в серпні 2020 таку заборону назвали помилкою 

та обмеженням прав громадян лише 43%, тоді як визнали необхідність такого 

рішення 36%. Показово, що зросла частка невизначених» [158]. Динаміка за 

регіонами вказує, що за рахунок західних, південних та східних регіонів зросла 

частка громадян, які вважають заборону російських артистів та фільмів необхідним 

кроком для захисту держави. Втім, якщо подивитися результати дослідження за 

окремо взятими регіонами, то можна побачити, що [158]: 

- на Півдні у 2019 році заборону російської культури засуджували 74,9% 

респондентів. У 2020 році цей показник складає 56,0%; 

- на Сході у 2019 році відповідний показник складав 72,6%, а у 2020 році –  

65,4%.   

Попри позитивну динаміку, можна стверджувати, що більшість населення 

цих регіонів тісно зв’язана з російською культурою, що є сприятливим ґрунтом для 

деструктивних дій агресора. 

Крім того, існуючі на сьогодні заборони також стосуються теле- та радіо 

сфери, діяльності кінотеатрів. Втім, наявність цифрових технологій дозволяє 

безперешкодно, в тому числі за допомогою програм подолання блокувань, 

споживати аудіовізуальну продукцію держави-агресора в мережі Інтернет. 

Статистика за 2019 рік вказує, що для громадян України найпопулярнішим відео 

на платформі YouTube були пісні російського виконавця та коміка Артура 

Пірожкова, а зі 100 найпопулярніших музичних пісень за 2019 рік в Україні лише 

13 належали українським виконавцям [103]. Фактично, російський контент домінує 

онлайн і переважає його український аналог. Нами встановлено, що російські 

пропагандистські наративи просуваються навіть за допомогою мультиплікаційних 

фільмів для дітей, зокрема, мультсеріал «Маша и Медведь», який повністю 
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доступний в Україні онлайн, завуальовано формував позитивний образ 

співробітників НКВС [7]. 

Виходячи з цього, держава повинна віднайти шляхи витіснення російського 

підривного контенту у інтернет-просторі. Втім, застосування прямих примусових 

заборон повинно супроводжуватися паралельним «заповненням» пустот, що 

утворилися, українським контентом. Так, створення вітчизняного культурного 

продукту є необхідним процесом, в якому позитивно відзначилася діяльність 

Українського культурного фонду.  Слід враховувати, що будь-які спроби створити 

український самостійний якісний культурний продукт, що є антитезою російській 

парадигмі зустрічається із хвилеподібною інформаційно-пропагандистською 

атакою зі сторони медіа в РФ та їх сателітів в Україні, що дискредитують 

результати та перекручують фактичні дані [7; 18]. Тому необхідно розробити 

стратегію протидії таким наративам. В тому числі, вбачається, що держава повинна 

докласти зусиль для формування окремого ринку креативних індустрій, а також 

стимулювати розвиток україноцентричних лідерів думок (включаючи 

відеоблогерів), провадити політичну освіту для таких осіб тощо.  

Україноцентричні цінності повинні прямо і завуальовано (останній механізм 

повинен навіть переважати) інтегруватися в культурний продукт. Наприклад, 

УІНП вже робить перші кроки в цьому напрямку. Так, започатковано освітньо-

мистецький проєкт, в рамках якого Інститут поширюватиме історичні знання про 

минуле степової України та деконструюватиме російські імперські міфи про 

історію Північного Причорномор'я за допомогою анімованих відеороликів, в яких 

інформація подається в спрощеній формі і, як вбачається, у зрозумілому молоді 

стилі хіп-хоп [106]. Для охоплення молоді вбачається необхідним розвиток 

індустрії серіалів, в тому числі на історико-політичну, історико-фентезійну та іншу 

тематику, а також відеоігор [4]. Раніше ми наголошували, що витіснення 

радянських наративів у масовій свідомості засобами масової культури простіше 

всього просувати за допомогою гумористичного продукту та висміювання як 

процесу подолання колективних травм минулого [16]. Окрім того, 

взаємопроникнення українських практик політики пам’яті з відповідними 
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практиками на Заході неможливе без масової культури, де за допомогою фільмів, 

серіалів, і відеоігр формуються спільні європейські цінності, і де символ пам’яті і 

примирення – червоний мак є сильною антитезою російській агресивній політики 

пам’яті [11].  

Також, в якості прикладу прихованого навіювання можна навести 

прецеденти, коли українська студія-розробник відеоігор Frogwares у грі 

присвяченій Шерлоку Холмсу зобразила плакат з оголошенням у розшук 

підозрюваного, на якому було розміщено реальну фотографію президента РФ В. 

Путіна [4], а студія GCS Game World у рекламному ролику до наступної гри 

S.T.A.L.R.E.R. 2 зашифрувала рядки з поеми Тараса Шевченка «Катерина». 

Очікувано, це викликало обурення російських лідерів думок, що супроводжувалося 

спробами дискредитації українського культурного продукту, розробка якого ще 

навіть не завершилася. Втім, одночасно це збільшило інтерес до гри [147]. 

Масштабний ринок відеоігор матиме не тільки економічний ефект і поглибить 

інтеграцію України в світовий культурний простір, але й допоможе у формуванні 

світогляду. Тому у майбутньому слід звернутися до польської практики інтеграції 

вітчизняних та європейських відеоігор у навчальний процес [50].  

Поглиблення України у світовий культурно-мистецький простір повинно 

відбутися не тільки для митців, але й для широкої аудиторії. Так, в епоху 

надзвичайної популярності серіалів як механізму дозвілля та формування масового 

світосприйняття [120] слід звернути увагу на співпрацю держави (прямо або крізь 

недержавні органи) зі світовими медіа-гігантами (Netflix, Amazon, Disney, HBO 

тощо) для підтримки Україною одночасного перекладу та дублювання українською 

мовою нових відеопродуктів. Перші кроки в індустрії серіалів та стрімінгових 

гігантів вже відбуваються, де дві українські студії приєдналися до партнерської 

програми Netflix Post Partner Program для дубляжу контенту Netflix українською 

мовою [54]. Відповідна політика повинна впроваджуватись і в сфері відеоігор, які, 

наразі маже недоступні українською, а поодинокі приклади локалізації іноземних 

ігор українською, здебільшого, існують на волонтерських засадах без належного 

фінансування [39].   
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Нещодавнє дослідження Королівського коледжу Лондона вказує на 

важливості в сучасному світі «м’якої сили» –  культурної дипломатії, яка збільшує 

авторитет держави, матеріальні та нематеріальні здобутки завдяки культурі та 

креативним індустріям [171]. Так, популяризація культури і політичних ідеалів 

нації на світовій арені приносить значні економічні і стратегічні переваги. Вчені 

з'ясували, що м'яка сила держави має суттєвий вплив на прямі іноземні інвестиції, 

набір іноземних студентів, туризм та міжнародний вплив. Запуск Українського 

інституту як центрального органу виконавчої влади, що покликаний посилювати 

культурну дипломатію та пропагувати українську культуру закордоном є 

важливим результатом на шляху створення української «м’якої сили» як 

(перефразовуючи  Дж. Найа) притягальної сили різних цінностей, яка стійко 

асоціюється з певною країною [35]. Втім, для будь якого експорту цінностей 

потрібна база, яку потрібно органічно та еволюційно вирощувати в Україні. 

Найшвидшим процесом в даному випадку є приєднання України до триваючих 

проєктів та адаптація вже сформованого бренду. Так, спільний українсько-

британський фільм «Ціна правди» (в англійській версії «Містер Джонс») 

присвячений британському журналісту Гаррету Джонсу, який першим розказав 

світові про Голодомор сьогодні все більше привертає увагу західних оглядачів 

[107; 153]. В свою чергу це означає введення в західний дискурс української позиції 

стосовно Голодомору як умисного сталінського геноциду та штучного голоду, що 

тягне за собою витіснення російського наративу про заперечення цього злочину [8]. 

Один з найуспішніших серіалів сучасності «Чорнобиль» покращив пізнаваність 

України для західної публіки та збільшив цікавість туристів до Зони відчуження. 

Але важливим у протидії російським наративам є те, що творець серіалу Крег 

Мейзін після кропіткої підготовки матеріалу про Чорнобиль та Україну фактично 

виступив культурним амбасадором України на міжнародній арені та вніс свій 

внесок у декоснтрукцію позитивного образу держави-агресора, що проявляється у 

його позиції стосовно Чорнобильської катастрофи: «це був останній радянський 

злочин проти України. Я би хотів сказати, що останній. Але, на жаль, саме зараз 

відбуваються події на сході України та в Криму» [6]. Відповідно, держава крізь 
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мистецькі практики повинна докладати зусиль у формуванні навколо українського 

бренду кола лідерів думок – амбасадорів, які просуватимуть українські наративи. 

Таким чином, ми підтримуємо позицію низки вітчизняних вчених, які 

вводять в дискурс проблематику інформаційно-культурної безпеки і наголошують 

на необхідності актуалізації цього питання [95]. Втім, ми пропонуємо 

конкретизувати проблематику в політологічному дискурсі на рівні реалізації 

державної політики з протидії російській гібридній агресії, та ввести категорію 

політики культурної безпеки. Під політикою культурної безпеки ми розуміємо 

стратегічний комплекс владно-розпорядчих дій, спрямованих на захист 

національних інтересів України в культурно-мистецькому просторі від 

зовнішніх деструктивних гібридних загроз Російської Федерації, яка повинна 

ґрунтуватися на: 

- ізоляції українського культурного простору від радянських та російських 

наративів, закодованих в культурно-мистецьких практиках; 

- паралельному розвитку українського незалежного культурного продукту, 

як з прямою, так і прихованою пропагандою сучасних україноцентричних 

цінностей, які виступатимуть антитезою російським наративам; 

- інтеграції українського культурного продукту до євроатлантичного 

культурного простору, посилюючи культурні обміни та українську 

культурну дипломатію («м’яку силу»), що базуватиметься на 

привабливому конкурентоспроможному культурному продукті. 

Таким чином, протидія агресору в гібридній війні повинна базуватися на 

сталому та стійкому гуманітарному просторі України у поєднанні із 

дискредитацією позитивного образу держави-агресора. Запропонований нами 

комплекс заходів не є повним та вичерпним і потребує детального опрацювання, в 

тому числі пропонується створення науково-аналітичної спільноти, зокрема 

інституту дослідження проблематики культури в умовах гібридної війни. Ми 

схильні вважати, що «унікальність» гібридної війни полягає в тому, що бойові дії 

колись завершаться і гармати колись можуть замовкнути, але ворожі наративи – ні. 

Тому саме викладене нами в цій роботі розуміння природи гібридної війни та її 
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російської моделі, а також напрямків протидії деструктивним викликам з боку 

агресора може стати запорукою недопущення реалізації агресором комплексу 

гібридних загроз в майбутньому.  

 

Висновки до третього розділу 

 

Таким чином, аналізуючи сучасну методологію реалізації агресором 

основних загроз в контексті російсько-української гібридної війни, було 

поглиблено розуміння того, як держава-агресор застосовує «активні заходи». З 

цього сформульоване розуміння, що сучасний рівень інформаційно-

комунікативних засобів дозволяє перенести реалізацію «активних заходів» у 

віртуальну площину, чим пояснюється масштабність проведення державою-

агресором інформаційних операцій. 

Відповідно, було поглиблено думку про вплив інформаційних операцій 

агресора в умовах гібридної війни. Так, було зроблено висновок, що інформаційні 

операції як елемент реалізації «активних заходів» онлайн та офлайн мають своєю 

метою вплинути на громадську думку в цільових державах, внаслідок чого має 

змінюватися зовнішня та внутрішня політика атакованої держави. З цього 

розуміння було зроблено висновок про глибокий стратегічний та методологічний 

взаємозв’язок між електоральними процесами і реалізацією агресором 

інформаційних операцій. Втім, було артикульовано позицію, що без військового 

компонента активні заходи є просто методологічним апаратом політичного 

протистояння відповідно до сучасного рівня інформаційно-технологічного 

розвитку. Таким чином, було завершено формування методології гібридної війни, 

в ході чого було доведено тезу, що підривні дії реалізовуються в умовах такої війни 

з опором на військову силу. 

Розуміння основного спектру методів гібридної війни, а також емпіричний 

аналіз подій російсько-української війни дало змогу сформувати етапність 

розгортання та ведення гібридного конфлікту. Так, було виокремлено три основні 
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фази, уточнюючи таким чином запропоновані раніше підходи до періодизації 

конфлікту як вітчизняними, так і іноземними дослідниками:  

1) тривала підготовча фаза, в якій агресор поступово нарощує невійськову та 

(опціонально) військову присутність, проникаючи в усі сфери життєдіяльності 

суспільства цільової держави. На цій фазі практично неможливо визначити чи є 

традиційні заходи впливу ознакою підготовки до гібридної атаки (аж до самого 

моменту фактичного нападу), адже більшість із заходів не є явно чи обов’язково 

протизаконними в цільовій державі, що суттєво ускладнює формування захисту від 

них. 

2) фаза гібридної агресії, яка проявляється у безпосередньому нападі на 

цільову державу. При нападі реалізується стратегія прихованої агресії, тобто 

агресор намагається атакувати цільову державу з найменшим військовим 

втручанням, переважно, за допомогою контрольованих третіх осіб, формуючи 

дискурс внутрішнього конфлікту в цільовій державі. Безпосереднє військове 

втручання агресора здійснюється в критичні моменти або з метою досягнення 

остаточного успіху нападу, або для стабілізації обстановки (якщо сторона, що 

обороняється, ефективно здійснює опір агресії).  

3) фаза «гібридного миру» – фаза стабілізації, де агресор вдається до 

закріплення своїх здобутків та фаза примусу протиборчої сторони до миру на 

умовах агресора. Цей примус здійснюється завдяки комплексному тиску на 

політичному, дипломатичному, економічному інформаційному та інших фронтах. 

За мінімальної військової присутності і за мінімального використання військових 

заходів, агресор продовжує реалізовувати активні заходи проти цільової держави 

та її союзників. В залежності від успіху політичного, дипломатичного, 

економічного та військового опору держави, що здійснює захист від гібридної 

агресії, ця фаза може перерости як в чергову фазу ескалації (як гібридної, так і 

традиційної агресії), або зберігати статус-кво до моменту вирішення конфлікту. 

Відповідно, розуміючи стратегію, методологію, тактику агресора, етапи 

реалізації ним гібридних загроз, було вперше запропоновано авторську структурну 

модель російсько-української гібридної війни, яка наочно висвітлює як діє агресор: 
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реалізується прихована агресія, шляхом використання повністю підконтрольних 

«посередників» (маріонеткові угрупування, квазідержави, незаконні збройні 

формування, терористичні підрозділи, кримінальні угрупування тощо), пряме 

застосування сили агресором здійснюється виключно у критичні моменти (для 

досягнення конкретної мети), втім, все одно з елементами прихованості (без знаків 

розрізнення, постійне заперечення на політичному рівні власної причетності тощо). 

Агресор намагається позиціонувати себе не стороною конфлікту, намагаючись 

виступати миротворцем, посередником, та впливати на процес розв’язання 

конфлікту. Паралельно з цим, агресор реалізовує безпосередні невійськові дії для 

досягнення бажаного результату та примусу цільової держави до «миру» (тобто 

капітуляції): а) проти цільової держави реалізується увесь спектр підривних 

«активних заходів», формуючи спалахи дестабілізації всередині цільової держави, 

формуючи необхідний рівень недовіри населення цільової держави до її уряду 

тощо, дискредитуючи образ цільової держави на міжнародному рівні; б) здійснення 

інших дій, як наприклад, загроза повномасштабного вторгнення під приводом 

«миротворчості» тощо. 

Відповідно, сформувавши розуміння структури російсько-української 

гібридної війни та основних напрямків її проявів було викладено комплекс 

критеріїв, яким повинна відповідати держава-об’єкт гібридної агресії. Виходячи з 

цього, було  вперше запропоновано два основні напрями реалізації державних 

політик з протидії російській гібридній агресії: зовнішньополітичний, який полягає 

у деконструкції позитивного образу агресора з метою унеможливлення скасування 

санкційного режиму проти держави-агресора та зменшення впливу його «активних 

заходів»; внутрішньоукраїнський, який полягає у зміцненні соціогуманітарного 

простору, в тому числі в мовній, інформаційній, релігійній політиках та політиці 

пам’яті, з метою зменшення впливу ціннісних, ідеологічних та символічних 

наративів держави-агресора. Поглиблюючи і розкриваючи важливість 

соціогуманітарної політики у протидії деструктивним наративам держави-

агресора, особливо в культурно-мистецьких практиках, вперше було 

запропоновано сформувати доктрину гуманітарної безпеки та дано авторське 
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поняття політики культурної безпеки як складової вищевказаної доктрини, що в 

своїй сукупності повинні ізолювати український соціогуманітарний простір від 

впливу держави-агресора. 
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційному дослідженні здійснено комплексний теоретико-

методологічний аналіз проблематики гібридної війни, в результаті чого 

сформульовано ряд висновків. 

♦ Узагальнено в політико-історичному контексті концептуальні підходи 

стосовно виникнення та сутності гібридної війни. Зазначено, що концептуалізація 

гібридної війни потребує комплексного підходу. Так, виявлено, що на момент 

закінчення Холодної війни політичні та технологічні зміни, що відбувалися в світі, 

вплинули на хід та розвиток конфліктів. Інкорпорація кардинально нових 

технічних засобів, пов’язаних із розвитком інформаційно-комунікативних 

технологій, комп’ютеризації та роботизації певних процесів тощо вплинули на 

тактику та стратегію нерегулярних підрозділів (терористичних, партизанських, 

повстанських угруповань), що, в свою чергу, вплинуло на необхідність держав 

реагувати на нові виклики. Зміни у методології ведення конфліктів призвели до 

втрати державами монополії на війну, доповнивши спектр комбатантів новими 

акторами, а також до зміни традиційних фронтів зіткнень, переходячи на новий 

глибинний рівень, поглинаючи воюючі суспільства. Західні теоретики, 

намагаючись сформувати адекватну відповідь новим загрозам, вдалися до 

концептуалізації трансформації війн. Серед низки концепцій («війна четвертого 

покоління», «змішана війна», «війна без меж», «нетринітарна війна», «асиметрична 

війна» тощо) окрему увагу отримала концепція гібридної війни, яка, як справжній 

гібрид, поглинула найбільш прийнятні елементи запропонованих раніше концепцій 

та яка пропонувала поєднання традиційних регулярних та нетрадиційних 

нерегулярних тактик, стратегій та невійськових методів ведення війни. 

♦ Виявлено, що в означеній формі концепція гібридної війни є недостатньою 

для оформлення в окрему доктрину. Адже, з одного боку, вона фокусувала увагу 

виключно на множині неконвенційних війн, де традиційним державам протистоїть 

недержавний противник (партизани, терористи, інші парамілітарні підрозділи 

тощо), залишаючи, таким чином, за дужками саму трансформацію війни як явища 
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в умовах інформатизації суспільства. З іншого ж боку, ця концепція (як поєднання 

виключно військових та невійськових методів ураження), знаходила в історичній 

ретроспективі забагато аналогій та прототипів, що, в свою чергу, теж не дозволяло 

розмірковувати про появу нового виду/типу/форми війни. Фактично, концепція 

гібридної війни, сформована західними військовими аналітиками, описує 

природній процес використання усього можливого спектру ураження 

супротивника в простих умовах партизанської війни (або іншого конфлікту з 

нерегулярними підрозділами) за допомогою новітніх засобів науково-технічного 

прогресу.  

♦ Констатовано, що з політологічної точки зору початкова концепція 

гібридної війни, яка була сформована виключно військовими дослідниками, не 

потребувала її введення до політологічного дискурсу, оскільки більше описувала 

фактично тактико-стратегічні зміни у веденні бойових дій. Навіть враховуючи 

спроби ввести західними науковцями в доктрину гібридної війни соціогуманітарні 

фактори (наприклад, конфлікт культур або глобалізацію), все одно такі спроби 

мали вузькоспеціалізований прикладний характер виключно в контексті боротьби 

західних держав з терористичними загрозами країн третього світу. 

♦ Обґрунтовано, що після розпаду СРСР і зникнення біполярного 

протистояння двох різних ідеологічних таборів західні аналітики, досліджуючи 

трансформацію методів ведення війн, не прогнозували істотних загроз в 

інкорпорації гібридних практик ведення війни державними акторами в рамках 

концепції гібридної війни. Втім, виявлено, що російська доктрина сучасної війни, 

яка розвивалася паралельно, стала новим викликом міжнародній безпеці в Європі. 

Артикульовано, що так звана «доктрина Герасимова», яка відображає сутність 

російської концепції гібридної війни, є, по-суті, адаптацією під сучасні технічні 

можливості історично сформованих військово-політичних практик РФ.  

♦ Доведено необхідність вважати феномен, який у політологічному дискурсі 

називається гібридною війною, явищем перехідного періоду, що відображає етап 

трансформації війн. Це пояснюється наступною логікою. Початкова концепція 

гібридної війни Ф. Хоффмана не потребує окремої інституціоналізації, вона несе 
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військово-прикладний характер і описує стандартні явища. В свою чергу, російська 

доктрина використовувала кардинально іншу термінологію («нелінійна війна»), 

втім, з початком російської агресії проти України у науковий, політичний та 

побутовий дискурс було введено саме поняття «гібридна війна» стосовно 

агресивних дій РФ в Україні. Відповідно, постійне використання даної термінології 

мало своїм наслідком широку імплементацію терміну в нормативну базу (як 

міжнародних організацій, наприклад НАТО, так і національного законодавства, 

наприклад, Доктрина інформаційної безпеки України). На доктринальному рівні це 

призводить до певного дисонансу, коли російська агресія проти України, що 

іменується гібридною війною, фактично відрізняється від концепції гібридної 

війни Ф. Хоффмана.  

♦ Аргументовано, що сучасний рівень науково-технічного розвитку людства, 

а також сформована сучасна (після Другої світової війни) модель міжнародного 

права та міжнародних відносин трансформують війну як явище. Якщо міжнародне 

право формує таку систему світової безпеки, в якій державам вигідніше вести будь-

які агресивні військові дії приховано, то інформатизація та комп’ютеризація 

дозволяють перенести фронт зіткнення на віртуальний рівень – буквально в 

колективну свідомість населення, намагаючись перемогти супротивника ще до 

бойового зіткнення. Так, прогнозовано, що в майбутньому переважно усі війни (за 

виключенням тотальних війн) будуть вестися в такій формі гібридної війни. 

Відповідно, робиться висновок, що гібридна війна не є окремим видом війни – це 

війна як така. Більш того, однією із характерних ознак в нашій концепції гібридної 

війни є прихованість, яка дозволяє агресору позиціонувати себе третьою 

(непричетною) стороною конфлікту. Припущено, що визнання гібридної війни як 

окремого виду війни надає агресору більше можливостей діяти приховано, адже за 

своїм смисловим значенням гібридна війна у порівнянні із традиційною війною 

може викликати менше осуду щодо агресора. Втім, навпаки, як один із засобів 

протидії подібним гібридним проявам будь-які приховані агресивні дії на 

конвенційному рівні повинні вважатися прямою агресією і безпосереднім актом 

розв’язання війни. Саме тому стверджується існування необхідності нормативного 
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регулювання гібридної війни на рівні міжнародного права для включення 

гібридних агресивних дій у концептуальний арсенал проблематики збройного 

конфлікту і агресії. Причому, важливим є акцент, що для віднесення гібридної 

агресії до сучасної міжнародно-правової концепції агресії вже достатньо тієї 

мінімальної нормативної бази. Втім, на практичному рівні застосування цих норм 

існують політико-правові складності, відповідно, парадигму гібридної війни 

необхідно, в першу чергу, впроваджувати на прикладному рівні застосування норм 

права.  

Відповідно, поняття «гібридна війна» є на сьогодні єдино можливим і 

допустимим для використання за умов відсутності нормативного  і практичного 

регулювання даного явища. Більш того, визначено, що масовість використання 

цього поняття в політичному дискурсі формує низку семантичних прив’язок, що 

тягне за собою розуміння важливості для міжнародного співтовариства мати 

сьогодні єдину уніфіковану термінологію для характеристики явища з метою 

вироблення ефективних стратегій протидії. 

♦ Встановлено, що гібридна війна – це збройний конфлікт між державами, 

або між державою та недержавним утворенням, в якому один суб’єкт здійснює по 

відношенню до іншого суб’єкта пряму агресію із прихованим застосуванням своїх 

збройних сил або опосередковано через інших суб’єктів, організацій, утворень із 

комплексним застосуванням політичних, економічних, інформаційних та інших 

невійськових заходів, реалізованих з опорою на військову силу, а також 

терористичні, диверсійні, підривні та кримінальні технології, що в комплексі 

застосовуються з метою позбавлення протиборчої сторони фактичного 

суверенітету як для захоплення території, так і без захоплення всієї території 

держави, але з утворенням штучних центрів впливу на внутрішню та зовнішню 

політику жертви. 

♦ Доведено, що в політичному дискурсі сучасна російсько-українська війна є 

першим, єдиним та довершеним прикладом гібридної війни, яка, попри різні 

доктринальні розбіжності, на рівні міжнародного права має бути все одно визнана 

міжнародним збройним конфліктом – війною, як вона є. Ця теза аргументована 
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шляхом звернення до історичного аналізу військово-політичних практик, 

характерних саме для російської доктрини, що, в свою чергу, дозолило 

концептуалізувати російсько-українську гібридну війну. 

♦ Обґрунтовано, що характерною особливістю гібридної війни є 

прихованість агресивних дій, як стратегія здійснення прямої агресії із прихованим 

застосуванням різних сил з метою уникнення відповідальності за розв’язання 

конфлікту, в тому числі шляхом формальної або фіктивної зміни суб’єктного 

складу сторін конфлікту, та позиціонування суб’єкта агресії (агресора) «третьою 

стороною», а самого конфлікту, зазвичай, як внутрішнього всередині об’єкта 

агресії (жертви). Стратегія сформувалася в радянському політичному дискурсі ще 

до Другої світової війни. Така стратегія дозволяла державі-агресору з 

мінімальними репутаційними втратами підривати політичну ситуацію в цільовій 

державі зсередини, формувати свої центри впливу, та здійснювати експансію, яка 

позиціонувалась «допомогою» або «миротворчістю», легітимована закликами 

контрольованих проксі-сил здійснити «дружнє» вторгнення.  

♦ З’ясовано, що після Другої світової війни, коли сформувалася сучасна 

система колективної безпеки, радянська доктрина закріпила підривну методологію 

впливу на цільові держави, яка полягала у максимальній веапонізації – тобто 

перетворенні на зброю – невійськових заходів, які включали (дез)інформаційний 

вплив, підтримку внутрішньої агентури в цільовій державі, культурне 

протистояння тощо. Такі дії дозволяли вести конфронтацію в умовах Холодної 

війни з мінімальним військовим втручанням і, відповідно, репутаційними 

втратами.  

♦ Зазначено, що Чеченські війни як приклад сучасної нерегулярної війни 

(фактично гібридної війни в концепції Ф. Хоффмана) мали вплив на тактику дій 

російських підрозділів, коли малими добре оснащеними бойовими групами 

можливо було виснажувати та дезорієнтувати регулярного супротивника. 

Доведено, що подібні абсорбовані російською військовою традицією тактичні 

методики застосовувались в Україні. Констатовано, що сформоване покрокове 

бачення формування російської доктрини сучасної війни недостатнє для 
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концептуалізації російсько-української гібридної війни. Відповідно, було 

визначено потребу звернути увагу на емпіричний досвід актуальних подій.  

♦ Виявлено ідеологічну та політичну трансформацію суспільства в РФ крізь 

призму концепції В. Немета щодо «гібридності» суспільства, яке веде гібридну 

війну. Аргументовано, що сучасне російське суспільство відповідає критеріям, що 

застосовуються до оператора гібридної агресії: 1) слабкість центрального уряду, 

наявність необмеженого права на насильство місцевих «князів»; 2) суспільство, що 

економічно спирається на експлуатацію та дискримінацію населення, а держава чи 

місцеві «феодали» фінансуються за рахунок злочинної діяльності, корупції тощо; 

3) стійке і здатне перемогти сучасну високотехнологічну силу суспільство (за 

рахунок обробки населення пропагандою та ідеологією ворожнечі. 

♦ Поглиблено підхід до періодизації розгортання та ведення РФ гібридної 

війни проти України: а) підготовча фаза; б) фаза гібридної агресії; в) фаза 

гібридного миру. Запропоновано авторську структурну модель російсько-

української гібридної війни: а) в основі моделі – відносини між сторонами 

конфлікту (між агресором та жертвою); б) модель відображає основні стратегічні 

напрями реалізації агресором загроз (створення маріонеткових утворень, що 

позиціонуються агресором як сторона внутрішнього конфлікту; реалізація 

агресором активних заходів для дестабілізації політичної системи жертви; 

створення напруги шляхом загрози повномасштабного вторгнення; 

позиціонування агресора – посередником-миротворцем тощо). 

♦ З’ясовано, що операції, які здійснюються РФ, вказують, що держава-

агресор адаптувала сформований раніше спектр методів до сучасного 

технологічного рівня, реалізовуючи більшість підривних дій через інформаційні 

операції. Визначено, що підривні дії, які використовують слабкості демократичних 

інститутів, мають ціллю вплинути на громадську думку населення цільових 

держав. Результатом такого впливу може бути безпосередній вплив на формування 

сприятливої для агресора внутрішньої та зовнішньої політики цільової держави, 

або, у випадку недосягнення, достатнім буде створення хаосу, в умовах якого 

державі-агресору буде дозволено безперешкодно реалізовувати власну зовнішню 
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політику. В означеному контексті слід розуміти, що держава-агресор, реалізовуючи 

підривну діяльність, надзвичайно залежна від власної міжнародної валідації, 

іншими словами – від власного позиціонування та авторитету. Фактично, 

підриваючи довіру до демократичних процесів та інституцій в цільових державах, 

держава-агресор має пропонувати альтернативні цінності або ж іншу привабливу 

модель поведінки для формування кола симпатиків. Відповідно, таким чином 

сформовано перший напрям протидії російським гібридним загрозам для 

збереження міжнародного тиску на РФ в умовах війни, а саме – деконструкція 

позитивного образу агресора. 

♦ Окреслено важливість зміцнення соціогуманітарного простору стосовно 

внутрішньоукраїнських реалій у контексті виокремлення другої характерної 

особливості гібридної війни (домінування невійськових засобів у порівнянні з 

військовими). Враховуючи багатовікову інтеграцію України в ціннісний, 

ідеологічний і культурний простір російської держави, запропоновано якісно нові 

зміни в гуманітарній (і особливо в культурній) політиках як основі протидії 

гібридним викликам. Ізоляція України від культурного простору РФ, формування 

стійких антитез російським наративам та системне вироблення україноцентричних 

наративів у масовій свідомості повинно відбуватися за допомогою впливу масової 

культури та мистецьких практик. Саме з цією метою запропоновано впровадити в 

політичний простір України Доктрини гуманітарної безпеки, обов’язковою 

складовою якої буде політика культурної безпеки як стратегічний комплекс 

владно-розпорядчих дій, спрямованих на захист національних інтересів України в 

культурно-мистецькому просторі від зовнішніх деструктивних гібридних загроз 

Російської Федерації.  

♦ Виявлено, що розуміння теоретико-методологічних підходів до пояснення 

природи гібридної війни та суб’єктного складу основних акторів, описаних у 

першому розділі, розуміння історичної трансформації російської мілітарної 

традиції та формування стратегії прихованої агресії, описаних у другому розділі, а 

також розуміння методів та засобів ведення війни, її мети/цілі та бажаних 

результатів, а також логіки протікання гібридної війни, описаних в третьому 
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розділі, в своєму взаємозв’язку впливають на концептуалізацію поняття гібридної 

війни.  

♦ Сформовано власну концепцію гібридної війни в контексті російсько-

українського конфлікту. На теоретичному рівні виявлено основні структурні 

елементи, природу їх формування та розвитку, а також їх взаємозв’язок у цілісній 

системі. У контексті виявлення основних напрямків реалізації загроз, які 

характерні для гібридної війни (зокрема, у соціогуманітарній сфері), на 

практичному рівні сформовано необхідний комплекс дій з протистояння цим 

загрозам.  
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