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ОНТОЛОГІЯ ГІБРИДНИХ ВІЙН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

 
Анотація. Аналізуються прояви сучасного міждержавного протистояння 

початку XXI століття, коли в умовах глобалізації прийшов час сучасних війн 

четвертого покоління, які в сучасному світовому термінологічному полі мають назву 

"гібридних війн". Вивчаються сутнісні властивості такого типу конфліктів, якісно 

нові їх параметри, пов’язані зі змінами безпекового середовища в умовах глобалізації. 

Розглядаються основні етапи ведення "гібридної війни" Росії проти України та 

характерні ознаки. 

Ключові слова: гібридна війна, дифузна війна, трансформаційна війна, змішана 

війна, багатовимірна війна, неконвенційна війна, нестандартна війна, мережево-
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Summary. Analyzes of manifestations of the modern interstate confrontation of the 

beginning of the XXI century, when in the conditions of globalization the time of modern 

wars of the fourth generation, which in the modern world terminology field is called "hybrid 

wars", has come. The essential properties of this type of conflicts, qualitatively new 

parameters related to changes in the security environment in the conditions of globalization 

are studied. The main stages of conducting the "hybrid war" of Russia against Ukraine and 

the characteristic features are considered. 

Key words: hybrid war, diffuse war, transformational war, mixed war, 

multidimensional war, nonconventional war, non-standard war, network-centric war, 

military doctrine, hybrid force, hybrid threat, globalization. 

 

Постановка проблеми. Сучасним міжнародним відносинам 

притаманна інтеграційна природа, яка визначається низкою сутнісних 

характеристик: зростанням взаємозалежності учасників, досягненням 

суб’єктами інтеграційної взаємодії якісно нових системних результатів, 

яких жоден з них не зміг би досягнути окремо, збереженням ними 

ідентичності й уникнення асиміляції, а головними загрозами 

інтеграційних процесів є комплексність, що робить світ менш 

передбачуваним та взаємозалежність, яка може призвести до виникнення 

нових глобальних та регіональних диспропорцій. Це впливає на характер 

та особливості ведення сучасних війн, коли могутні воєнні супердержави 

(США, Китай, Росія, Саудівська Аравія, Франція, Японія, Німеччина, 

Індія, Бразилія) виділяють на оборону значні бюджети, тримають 

мільйонні армії, мають найсучаснішу зброю, у тому числі таку, що 

належить до зброї масового ураження, і ставлять собі за мету не лише 

зберегти свій поточний статус, а й посилити свій вплив у світі і збільшити 

його навіть шляхом сили. У цих умовах конфлікт двох або кількох країн, 

пов’язаних з іншими подібними країнами різними угодами та союзами, 

може автоматично перетворитися на глобальну війну, тому з’являється 

новий вид глобального протистояння в сучасному глобальному 

середовищі – гібридні війни, які приходять на зміну класичним війнам у 

вигляді ланцюгів гарячих конфліктів і являють собою комбіноване 

(поєднання заходів «жорсткої» та «м’якої» сили), інтегроване військово-

політичне, економічне, інформаційне, культурне та інше протистояння у 

вигляді безстатусного, часто прихованого конфлікту. Тому важливо 

відзначити, що гібридний контекст, про який сказано, є не що інше, як 

продукт глобалізації, що розмиває кордони традиційних норм і правил.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними і 

практичними дослідженнями «гібридних війн», або, як їх ще називають, 

«трансформаційних війн», «змішаних війн», «багатовимірних війн», 

«неконвенційних війн», «нестандартних війн», «дифузних війн» займалися 

такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Антонов А., Власюк В., Гільов А. 

(«багатовимірна чи гібридна війна»), Глен Р. («гібридний ризик», 

«гібридний конфлікт», «гібридна війна»), Головченко В., Горбулін В., 

Деланда М., Додонов Р., Дорошко М., Ілларіонов А. («гібридна війна», 

http://racurs.ua/1062-informaciyna-viyna?_ga=1.211177623.385450831.1451842022


 432 

«неконвенційна війна», «нестандартна війна»), Калдор М., Клименко С., 

Кревельд М., Кудорс А., Магда Є. («трансформаційна війна»), Месснер Е. 

(мережецентрична (гібридна) війна), Пабрикс А., Почепцов Г. (дифузна 

війна), Сурков В. («нелінійна війна»), Тодоров І., Хоффман Ф. («змішана 

війна») та інші.  

Формування цілей наукової праці. Сьогодні не існує 

універсального загальноприйнятого визначення терміна «гібридна війна», 

немає єдиного підходу до його розуміння та інтерпретації, проте чітко 

зрозуміло, що це некласична та комбінована війна, неявна, прихована, без 

задіяння великої кількості військової сили, з безліччю допоміжних 

інструментів невоєнного характеру, з більш високою бойовою 

ефективністю та руйнуванням (у тому числі смертністю). Тому, з 

урахуванням концепції гібридної війни, деякими державами були 

переглянуті доктрини та стратегії військової, інформаційної та загальної 

безпеки.  

Метою цієї статті є розгляд сутності і якісно нових параметрів 

гібридних війн, пов’язаних зі змінами безпекового середовища в умовах 

глобалізації, коли міжнародні актори намагаються досягнути власних 

зовнішньополітичних цілей і владнати міждержавні суперечки на свою 

користь, а гібридним війнам не притаманні характерні ознаки різних типів 

класичних війн: війна має фіксований початок (оголошення) і кінець 

(мирна угода), кожна сторона має власні цілі, ресурси, загальну стратегію 

ведення воєнних дій (оборонну чи наступальну), вдається до певних 

тактичних дій та операцій, у колишніх війнах важливим вважалося 

завоювання території, а сьогодні – завоювання душ (психологічна війна), 

оскільки в сучасну епоху простіше розчленувати державу, ніж підкорити 

зброєю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На початку XXI століття 

світ занурився буквально в потік збройних конфліктів, локальних і 

громадянських війн, оскільки прийшов кінець онтології «світу воєн, 

насилля, гарячих конфліктів» і прийшов час сучасних воєн четвертого 

покоління – гібридних війн, коли масштабні війни залишилися в 

минулому, стерлися відмінності між безпосередньо війною та політикою, 

тому сьогодні можна бути у війні, явно не воюючи, оскільки, з одного 

боку, тотальна ядерна війна не розглядається взагалі (з кінця 60-х рр. 

минулого століття після Карибської кризи – досягнення рівня 

взаємознищення СРСР та США та появи інших потужних ядерних 

держав); з іншого – час не стоїть на місці: з’являються соціальні мережі, 

нові засоби масової інформації і т.п. Тому війни нового покоління 

стимулюють такі способи і методи їх ведення, за якими важко 

передбачити загрозу за наслідками, не розуміючи причин самої війни. Не 

можна недооцінювати потенціал і феномен гібридних війн, які не є 

винаходом путінської Росії, оскільки у ХХ ст. їх, як правило, вели 

тоталітарні держави, щоб повернути свій імперський статус чи світове 
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панування. Першою до формату гібридних війн вдалася більшовицька 

Росія, щоб здійснити комуністичні революції в сусідніх державах 

(Польща, Румунія, Персія, Афганістан, Китай та ін.). Подібні методи 

використовувала Німеччина на початку другої світової війни для аншлюсу 

Австрійської республіки та дестабілізації політичного становища в 

Чехословаччині. Гібридні методи протистояння характерні для холодної 

війни між СРСР та США, під час Карабаського конфлікту між Вірменією 

й Азербайджаном з кінця 1980-х рр. і донині та негласній участі 

радянських, а потім російських військ у ньому. Ними супроводжувалися 

військові операції під егідою США та НАТО у Косово, Афганістані, Іраку, 

друга ізраїльсько-ліванська війна 2006 р., збройна агресія РФ проти Грузії 

2008 р., силові зміни влади в Тунісі, Лівії, Єгипті, Ємені під час «арабської 

весни», а починаючи з кінця 2010р., це збройна агресія РФ проти України. 

У сучасній моделі світового порядку активно формуються нові, 

складні та багатовимірні, моделі міжнародної взаємодії. Сучасні 

міжнародні відносини є переважно інтеграційними, і їм притаманні такі 

властивості як: глобалізація, регіоналізація, зміна парадигми безпеки, 

ринкова демократизація, ціннісна плюралізація, творення націй і держав, 

базисні зрушення [2, с.79]. Водночас продовжує поглиблюватися розкол 

світу на два простори, один з яких більш-менш успішно модернізується та 

рухається вперед, тоді як в іншому сучасний прогрес не має значних 

досягнень, панує бідність і відсталість. Дивергенція між ними значною 

мірою пояснює поляризацію світової системи на зону відносного миру, 

стабільності й процвітання та зону хаосу, нестабільності й економічної 

стагнації . 

Точкою відліку незворотності глобалізації можна вважати подолання 

двополюсного світопорядку у відносинах між двома наддержавами – 

США і СРСР, коли були ліквідовані бар’єри економічного розвитку, 

нівельована різниця в політичному устрої різних країн, сформовані 

приблизно рівні стандарти життя, подолані перешкоди в міжнародних 

комунікаціях і формах міжкультурного спілкування тощо.  

У кожному регіоні світу суперечлива природа глобалізації набуває 

своїх характерних рис відповідно до історичних і цивілізаційних умов, що 

склалися, оскільки завжди існують сили, орієнтовані на включення 

у глобалізовану систему світового порядку, і такі, що чинять цьому опір, 

які заради збереження власної моделі соціального та політичного порядку, 

що гарантує їх панування, готові сприяти створенню ситуації світового 

хаосу. Так створюються передумови виникнення гібридних війн. 

«Гібридні війни» є новітніми війнами, четвертим поколінням війн з 

асиметричним характером, ускладненою і нестабільною формою відносин 

на міжнародній арені у ХХІ столітті, симбіоз руйнації військово-

політичної й культурної системи супротивника через пропаганду, саботаж, 

шантаж, підкуп, тероризм, диверсії, повстання, дискредитації, здійснення 

інформаційного тиску, маніпуляцій масовою свідомістю, зосередження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
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уваги на цивільному населенні, децентралізованою, транскордонною і 

понаддержавною базою конфлікту. Отже, використовуються комбінації 

військових та невійськових методів для переформатування геополітичних 

схем світового устрою з метою дестабілізації, створення соціального 

й політичного хаосу і т.п. Руйнівний вплив інструментів гібридної війни 

багаторазово збільшується за рахунок мультиплікативного й 

кумулятивного ефектів від їх поєднання. 

Незважаючи на відносно широке використання терміна «гібридна 

війна» (франц. – «laguerre hybride»; англ. – «hybrid warfare»; іспан. – 

«guerra híbrida»), не існує універсального загальноприйнятого його 

визначення, немає єдиного підходу до його розуміння та інтерпретації. Не 

поспішає офіційно його приймати і Міністерство оборони США, 

обмежуючись поки що поняттям «гібридна загроза». Офіційне визначення 

терміна «гібридна війна» відсутнє і в міжнародних нормативно-правових 

документах та воєнних доктринах окремих держав (США, Росія, Україна). 

Експерти з міжнародного права, політичні лідери інших держав, 

працівники міжнародних організацій також не оперують цим поняттям 

[10]. Однак, не зважаючи на відсутність загальноприйнятого визначення, 

феномен гібридної війни реально існує і визнається переважною 

більшістю експертів. 

Американський військовий теоретик Френк Хофман одним з перших 

зазначав: «..війни сучасної епохи характеризує процес гібридизації, у 

рамках якого змішуються традиційні форми війни, кібервійни, 

організованої злочинності, іррегулярних конфліктів, тероризму і т.п.» 

[13].  

Ще в 1991 р. професор Єрусалимського університету М. ван Кревельд 

у праці «Трансформація війни» визначив характерний для сучасного «пост 

постмодерного» періоду тип воєн як «нетринітарні», «тому що вони не 

вкладаються в потрійну схему: уряд - армія – населення» [6].  

Про зміну парадигми війни в сенсі залучення до неї невійськових 

структур говорить і нідерландський генерал-майор Ф. ван Каппен: 

«Гібридна війна» – це змішування класичного типу війни з використанням 

нерегулярних військових формувань. Держава, яка веде «гібридну війну», 

реалізує угоду з недержавними виконавцями – бойовиками, групами 

місцевого населення, організаціями, зв’язок із якими повністю 

заперечується. Ці виконавці можуть здійснювати такі речі, яких сама 

держава здійснювати не може… Усю брудну роботу можна перекласти на 

плечі недержавних формувань»[5].  

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що «гібридна 

війна не є чимось новим, вона така ж стара, як і троянський кінь» [15]. 

Тімоті Маккаллох і Річард Джонсон визначають гібридну війну як 

форму війни, у якій один з противників використовує свої сили шляхом 

комбінації всіх доступних йому засобів як традиційних, так і 

нетрадиційних, в унікальному культурному контексті для створення 
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спеціального синергетичного негативного впливу проти іншого 

противника [16]. 

Петрі Хуовінен описує гібридну війну як задіяння сукупностей 

стандартного військового потенціалу, повстанських рухів, тероризму, 

партизанської війни, організованої злочинності, кібервійни і передових 

військових технологій. Гібридна війна може припускати порушення 

міжнародного гуманітарного права [14]. У більшості випадків так і 

відбувається. 

Для подальшого розуміння сутності сучасної гібридної війни варто 

відразу виокремити основні інструменти її ведення – використання 

акторами (державними та недержавними) усіх доступних кібернетичних, 

юридичних, міжнародно-дипломатичних, інформаційних, фінансово-

економічних та інших інструментів для досягнення своїх цілей 

(геостратегічних, геополітичних, геоісторичних, геовійськових, релігійно-

ідеологічних та ін.). 

Переважна більшість авторів поділяють думку, і це доводить 

практика, що провідним компонентом гібридної війни є інформаційна 

війна, оскільки постійний розвиток систем масової комунікації призводить 

до стирання кордонів, широких можливостей для здійснення 

маніпулятивного впливу на свідомість населення країни-суперника з 

насаджуванням власних ідей. У перспективі можливе зростання 

ймовірності використання інструментів біологічних та кліматичних воєн. 

Сьогодні сутність поняття «гібридна війна» в Україні варто 

розглядати з урахуванням особливостей збройної агресії РФ проти 

України, яку ми офіційно називали АТО, а з січня 2018 року – ООС, що 

пов’язано із прийняттям Закону України «Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 7163. 

Відповідно до нього збройна агресія Російської Федерації розпочалася з 

неоголошених і прихованих вторгнень на територію України підрозділів 

збройних сил та інших силових відомств РФ, а також шляхом організації 

та підтримки терористичної діяльності. Діяльність збройних формувань 

РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій та Луганській областях 

визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного 

права, є незаконними, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю 

акт є недійсним. Відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, 

завдану державі Україна, органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування, фізичним та юридичним особам, покладається на 

Російську Федерацію. Особи, які беруть участь у збройній агресії РФ або 

залучені до участі в окупаційній адміністрації Росії, несуть кримінальну 

відповідальність за діяння, що порушують законодавство України та 

норми міжнародного гуманітарного права. 

Гібридна війна РФ передбачає різнопланову та довгострокову 

дестабілізацію ситуації в Україні, системи глобальної та регіональної 
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безпеки, оскільки майже всі міжнародні гарантії безпеки для України 

(зокрема в межах Будапештського меморандуму) виявилися 

недієздатними в умовах, коли агресором виступив один із гарантів. 

Україна не є членом жодного військово-політичного союзу, а сучасна 

війна включає і збройну агресію, і тиск набагато більшої та сильнішої 

держави, у якої є власна ядерна зброя. Крім того, Україна веде боротьбу з 

наслідками цієї агресії практично самостійно.  

Загальна схема гібридної війни Росії проти України складається з 

трьох основних етапів: підготовчого (10 років), активного (до року) та 

завершального (термін необмежений) [12]. 

Сучасні гібридні війни мають цілу низку характерних особливостей. 

Такі війни починаються задовго до того, як пролунають перші постріли, і 

на початковій стадії їх важко розпізнати і зрозуміти ознаки. Агресія 

здійснюється без офіційного оголошення війни і передбачає розроблення 

стратегії інформаційної війни та знищення національно-державної 

громадянської ідентичності країни-суперника. Гібридна війна – це 

приховування країною-агресором своєї участі в конфлікті та активне 

використання асиметричних бойових дій і мережевої війни, тобто війни, 

що не має одного явного центру управління, проте існує єдиний мозковий 

центр, який планує, організовує й контролює її ведення. Методи гібридної 

війни передбачають створення хаосу, безперервного конфлікту, постійне 

генерування провокацій, умов, непридатних для життя, руйнування 

інфраструктури, організацію «кольорових революцій», демонстрацій, 

пікетів та кампаній ненасильницької непокори із застосуванням при 

необхідності новітніх інтернет-технологій. Гібридна війна неможлива без 

координації функцій військових формувань, які можуть бути організовані 

формально або неформально, ієрархічно або горизонтально, але пов’язані 

з єдиним мозковим центром, широкого використання нерегулярних 

збройних формувань (бойовиків, терористів, «ввічливих чоловічків», 

«добровольців», груп місцевого населення і т.п.). Склад військових банд-

формувань може мати транснаціональний характер з великою часткою 

участі іноземних найманців, а їх базування може бути децентралізоване. 

Гібридна війна передбачає координоване співіснування різних модусів 

ведення бойових дій в одному бойовому просторі, а «гібридний» бойовий 

простір включає «зони бойових дій» і «мирні зони». Для гібридної війни 

характерне нехтування агресором міжнародних норм ведення бойових дій 

та чинних угод і досягнутих домовленостей, використання всіх форм 

тиску на країну-жертву: політичного, економічного (санкції), соціального 

та військового (за формального збереження зв’язків між двома країнами). 

Складником гібридної війни є широка пропаганда та контрпропаганда із 

застосуванням «брудних» інформаційних технологій, протистояння в 

кібернетичному просторі шляхом проведення витонченої та 

високотехнологічної психологічної війни, маніпулювання засобами 

масової інформації, постійне проведення агресивних акцій інформаційної 
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війни як усередині країни, так і у світовому медійному просторі, 

включаючи Інтернет. Нарешті, гібридну війну характеризують миттєва 

реакція на зміну обстановки і гнучкість управління, при видимості його 

відсутності (керований хаос), фінансове виснаження супротивника, його 

вимотування шляхом усілякого затягування різних юридичних процедур, 

нав’язування міжнародних правових норм і підміна ними норм 

національного законодавства на шкоду національним інтересам країни-

жертви агресії, вихід за рамки загальноприйнятих міжнародних правових 

норм і використання замість них регіональних чи корпоративних правових 

норм з метою легалізації тих чи тих своїх агресивних дій. 

Висновки. Виникнення гібридних війн зовсім не означає закінчення 

класичних війн, проте вони ввійшли в наше життя постійною токсичною 

присутністю в політико-інформаційному, соціально-економічному, 

психологічно-емоційному і культурному полях нашої реальності, оскільки 

в сучасному світі все частіше воюють не за територію, а за людську 

свідомість. Тому Мюнхенська конференція з безпеки у 2017 р. виокремила 

«феномен постправди». Четверте покоління війн характеризує 

децентралізація, зникнення державної монополії на війну, війна культур, а 

імміграція та мультикультуралізм створюють передумови для війни 

ідентичностей.  

Гібридні війни стали визначальними для розробки безпекової 

політики країн та оборонного планування у ХХІ ст. Водночас стан 

національних економік є одним із визначальних чинників, від якого 

залежить обсяг фінансування оборони, оскільки будь-яка країна, яка 

бореться з гібридними загрозами, повинна спиратися на міцну професійну 

армію і мати когнітивні здібності, щоб швидко адаптуватися до зіткнення 

з невідомим. Найбільшою проблемою в майбутньому буде, звичайно, 

захист, з огляду на різноманітність озброєнь і способів їх застосування. 

Гібридні війни вже неодноразово мали місце в історії людства, але 

майбутнє не за гібридними війнами, а у співробітництві і розвитку держав, 

їх мирному співіснуванні. 
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