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Деструктивний тип проявляється в порушеннях соціального функціонування.

Постійна внутрішня напруженість, відтінок настрою якого є ґрунтом для вибуховості,

конфліктів, нелагідності в поведінці. У таких формуються риси параноїдальної

підозрілості. У стресових ситуаціях ці особи вдаються до вирішення конфлікту

найчастіше агресивними діями, алкоголізацією, споживанням наркотичних засобів,

суїцидальними спробами.

Більшість учасників бойових дій мають статус «ветерана бойових дій», який

передбачає пільги. Матеріальні проблеми ветеранів бойових дій пояснюються тим, що

внаслідок отриманих травм і каліцтв вони можуть стати або непрацездатними, або

отримати обмеження працездатності, у свою чергу це призводить до виникнення

труднощів у сфері зайнятості. Зокрема, може знадобитися додаткова професійна

орієнтація, підготовка або перепідготовка. Взаємодія зі службами зайнятості з приводу

пошуку роботи вимагає не тільки певної кількості часу, але і додаткових матеріальних

витрат.

Згідно Ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни» [1] в останній чинній

редакції від 03.07.2020 року Учасникам бойових дій надаються пільги.

Висновок: Психосоціальна реабілітація учасників бойових дій повинна

здійснюватися на всіх рівнях і бути націлена на соціальну та психологічну адаптацію.

Їх загальна мета - вплив на зміни, усунення неадекватних поведінкових стереотипів, що

перешкоджають їх повноцінної психосоціальної реабілітації.
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війни.

Ключові слова: конфлікт, агресія, людські втрати, гібридна війна.

Abstract. Analyze casualties people Ukraine for the time hybriding war Russian – Ukrainian executed.
Key words: conflict, aggression, casualties people, hybriding war.

Вступ. Відомо, що важливою особливістю політичних і воєнних цілей Росії у

війні з Україною є їх гібридний характер, причому незважаючи на переконливі докази

участі російських збройних сил у війні на сході України, свою роль у цьому конфлікті, і

відповідальність за загибель наших військових та цивільного населення, руйнування

інфраструктури міст та промислового комплексу Донбасу, керівництво Росії заперечує,

намагаючись при цьому отримати статус посередника.

Актуальність. Літературні джерела [1] показують, що для досягнення цілей

гібридної війни використовують економічні, дипломатичні, інформаційно-психологічні

та військові заходи. Відомо, що під час вторгнення російських військ в Україну у 2014

р. людські втрати українських військових та інших силових структур з травня по

серпень збільшувались відносно попереднього місяця майже у 2 рази [2], набувши

свого максимуму у серпні(табл. 1).

Таблиця 1 – Загальна кількість загиблих(померлих) у 2014 році[2]

Місяць ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ

Кількість
загиблих
(померлих)

2 12 71 141 327 714 190 114 122 71

Це, як відомо[1], пояснюється вторгненням регулярних військ 24 серпня 2014 р.,

коли українські регулярні військові підрозділи та добровольчі батальйони почали

виходити на російсько-український кордон та замикати кільце оточення навколо

Донецька під Іловайськом наприкінці серпня 2014 року. Тобто таке закінчення

збройного протистояння було не в інтересах Росії, бо з одного боку, швидке

завершення конфлікту на Донбасі як внутрішнього і без її участі в якості арбітра не

створювало можливостей для ведення активної політики змагання з країнами ЄС та

НАТО з метою визнання за Росією статусу супердержави – спадкоємиці СРСР, а з

іншого ж вона прагнула підпорядкувати собі Україну. При цьому збереження життя

цивільних громадян та військовослужбовців не мало великого значення. Після

підписання 5 вересня 2014 року представниками України, ОБСЄ та Росії Мінських угод,

кількість загиблих військових дещо зменшилась, становлячи від 190 у вересні до 71 у
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грудні відповідно[2]. Після важких боїв на Дебальцівському плацдармі, коли кількість

загиблих знову зросла до 274 у січні та 298 лютому 2015 р., підписання других

Мінських домовленостей, відбувся поступовий перехід війни у конфлікт малої

інтенсивності, кількість загиблих продовжувала зменшуватись(табл. 2).

Таблиця 2 – Загальна кількість загиблих(померлих) у 2014-2020 р.

Рік 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(до липня)

Кількість
загиблих

1764 1172 567 355 226 171 65

Після підписання Тристоронньою контактною групою(Україна, Росія та ОБСЄ)

22 липня 2020 р. чергового перемир'я кількість загиблих внаслідок бойових дій значно

зменшилась і складає відповідно до[3] (табл.3).

Таблиця 3 – Загальна кількість загиблих з липня по жовтень 2020 р.

Місяць Липень Серпень Вересень Жовтень

Кількість загиблих
(померлих)

13 4 8 4

Таким чином спостерігається подальше зменшення втрат та поступовий перехід

війни у стадію "замороженого конфлікту". Небезпека ж цього полягає у тому, що він у

будь-який момент може перейти у "гарячу фазу".

Висновок. Проведений аналіз даних свідчить, що найбільша кількість

українських військових втрат спостерігалась у 2014-15 роках, після чого війна почала

переходити у стадію "замороженого конфлікту".
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