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Анотація. Проведено аналіз фаз гібридної війни  Росії проти України спираючись  на 

швейцарську модель диверсійної війни. 

Ключові слова:  операція, агресія, диверсія, фаза гібридної війни. 

  

Abstract. Analyze phase hybriding war Russian against Ukraine be based on Switzerland model 

diversion war executed. 

Key words. Operation, aggression, diversion phase hybriding war. 

 

Вступ. Важливою особливістю політичних і воєнних цілей Росії у війні з 

Україною є їх гібридний характер, що проявляється у певному маніпулюванні ними на 

кожному з періодів цієї війни, коли не існує чітко визначеної воєнної та проміжної мети 

і термінів її досягнення на кожній з її фаз.  

 Актуальність. Відомо[1], що цілі гібридної війни досягаються за допомогою 

дипломатичних, економічних, інформаційно-психологічних та військових заходів. 

Причому перевага надається військовим засобам. Необхідно зазначити, що стан 

гібридної війни може тривати, як зазначено у [2] навіть десятиліттями, причому свого 

максиму він досягає у мирний час. Згідно [2] гібридна війна проходить послідовно у 

три фази. Так, перша фаза гібридної війни Росії проти України "на інформаційному та 

суспільно-культурному фронті" розпочалась задовго до анексії Криму та збройного 

конфлікту на сході країни[1]. У ній за допомогою спільного інформаційного, 

культурного та гуманітарного простору підбурювались соціальні протилежності і 

незадоволення(підняття у інформаційному просторі тем податкового навантаження, 

оплати праці, цінової політики,  військового бюджету  та ін.). Але не було бажання 

щиро допомогти у вирішенні цих проблем людям, часто проводились "реформи", які 

тільки погіршували ситуацію. Так, у військовій сфері шляхом скорочення бюджету 

відбулось значне зменшення кількості військових частин, навчальних закладів, 

розформовані батальйони територіальної оборони і т.п.  

У фазі 2 відбувається залякування політичних опонентів, причому робиться це 

шляхом наклепів, заведенням кримінальних справ, кидання до в’язниці(у разі приходу 

до влади політичних партій, що фінансуються державою, яка веде гібридну війну), 

політичних вбивств, проводиться активна демагогічна критика дій державних установ 

та їхніх заходів. Вводяться економічні санкції, або навіть економічні війни – наприклад,  

перша та друга газові війни Росії проти України, сирна(заборона до продажу твердих 

сирів українського виробництва). На останніх стадіях другої фази відбувається 

підживлення протестних настроїв проти центральної влади в країні, диверсії,  

захоплення адміністративних будівель, постачання повстанців зброєю, "просочування" 

добровольців крізь кордон, погрози застосування ядерної зброї. Події, характерні для 
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останніх стадій другої фази почали відбуватись  в Україні починаючи з лютого 2014 р і 

тривають по теперішній час.  

У фазі 3 відбувається відкрита інтервенція. В Україні це сталось у АР Крим, де, 

як відомо у лютому-березні 2014 р. відбулась анексія, та частинах Донецької та 

Луганської областей, де починаючи з 23-24 серпня 2014 р. відбулось відкрите 

вторгнення російських регулярних військ. Одночасно на всій території нашої країни 

стаються терористичні акти, найбільшими з яких є вибухи на військових арсеналах: під 

м. Сватово Луганської обл. (29.10. 2015 р., де загинуло 5 осіб та 16 поранено); під м. 

Балаклія Харківської обл. (23.03. 2017 р.); під Калинівкою Вінницької обл. (26.09.2017 

р.)та під м. Ічня Чернігівської обл.(9.10.2017 р.)     

Висновок.  Проведений  аналіз даних свідчить, що розроблена у 50-х роках 20-

го століття  у  Швейцарії модель диверсійної (наразі гібридної війни ) Росії проти 

України цілком відповідають подіям, які відбувались у нашій країні з часів набуття 

незалежності і по теперішній час.  
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