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Черник П. П. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»  

ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ 

 

У статті комплексно проаналізовано перспективи розвитку сучасної «гібридної 

війни» між Україною і Росією та її наслідки як для України, так і для міжнародної 

системи взаємовідносин загалом. Стверджується, що сьогоднішня Росія своїми діями 

повністю перекреслила міжнародний уклад, котрий склався після Другої світової війни. 

Зазначено, що наразі Росія не досягнула поставлених перед собою цілей щодо України. 

Доведено, що на даному етапі сценарій «заморожування конфлікту» найбільш повно 

відповідає національним інтересам України. 

Ключові слова: геостратегічні цілі, національні інтереси, баланс сил, «гібридна 

війна», локальний конфлікт. 

 

Чернык П. П. Перспективы российско-украинской «гибридной войны» и ее 

последствия для Украины в глобальном контексте. 

В статье комплексно проанализированы перспективы развития современной 

«гибридной войны» между Украиной и Россией и ее последствия как для Украины, так 

и для международной системы взаимоотношений в целом. Утверждается, что 

сегодняшняя Россия своими действиями полностью перечеркнула международный 

уклад, который сложился после Второй мировой войны. Отмечено, что в настоящее 

время Россия не достигла поставленных перед собой целей в отношении Украины. 

Доказано, что на данном этапе сценарий «замораживания конфликта» наиболее полно 

отвечает национальным интересам Украины. 

Ключевые слова: геостратегические цели, национальные интересы, баланс сил, 

«гибридная война», локальный конфликт. 



 84 

Chernyk P. P. Prospects of Russian-Ukrainian «hybrid warfare» and its consequences 

for Ukraine in the global context. 

The article comprehensively analyzes the prospects of the modern «hybrid war» between 

Ukraine and Russia, and its consequences for Ukraine and for international relations system 

as a whole. It is alleged that Russia today by its actions completely crossed an international 

structure, which was formed after the Second World War. It is noted that now Russia has not 

reached the goals regarding Ukraine. Proved that at this stage the script of «frozen conflict» 

best meets the national interests of Ukraine. 

Key words: geostrategic goals, national interests, balance of power, «hybrid warfare», 

local conflict. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Місце будь-якої країни у світовій ієрархії 

залежить від цілої низки чинників. Сьогоднішня Росія залежить від світових 

фінансових інститутів, ринку з обмеженим асортиментом продукції, де більшу частину 

займає продаж енергоносіїв, сировини та експорт озброєнь. Також на позицію РФ 

суттєво впливають демографічні ризики, які створюють загрозу втрати низки регіонів. 

Ці чинники роблять позиції Росії слабкими в умовах посилення турбулентності світової 

системи. Тому теперішні кремлівські еліти здійснили спробу переформатування 

геополітичної конфігурації в Східній Європі, де Україна відіграє ключову роль не 

тільки воріт з Європи до Азії, а й духовно-інтелектуального центру, генетичного та 

промислового ресурсу тощо.  

Перше: Росії необхідні економічні активи Південного Сходу України, щоб 

закінчити модернізацію власної армії. Це неможливо без низки високотехнологічних 

підприємств України. Також в умовах посилення боротьби за ринки контроль над 

Україною зміцнює стійкість економіки Росії. Спроба України закрити свої потреби в 

енергозабезпеченні сланцевим газом несе Росії потенційні збитки в сотні мільярдів 

доларів. 

Вищий істеблішмент РФ усвідомлює, що в середньостроковій перспективі позиції 

РФ будуть погіршуватися, оскільки країна залежна від зовнішньої кон’юнктури на 

сировину. Падіння експорту буде погіршувати стан економіки, що може похитнути 

настрої олігархічної верхівки, що у свою чергу загрожує падінням режиму В. Путіна. 

Тому В. Путін вирішив активно розігрувати «українську карту». Окупація Криму 

дозволила В. Путіну сфокусувати увагу народу на зовнішніх перемогах та отримати 

величезний рейтинг. Санкції Заходу б’ють по олігархах, послаблюючи їх і тим самим 

нівелюючи їх як загрозу в середньостроковій перспективі. 

Однак, на нашу точку зору, «гібридна війна», котра була розв’язана Москвою з 

метою реінтеграції/розчленування України, наразі потерпіла поразку. Проте це не 

означає, що кремлівські еліти відмовилися від розв’язання «українського вузла» 

військовою силою. Найгостріше питання на сьогоднішній день – чи може даний 

конфлікт спровокувати велику світову, навіть, ядерну війну?! Чи можливе повернення 

анексованого Криму назад під суверенітет України, які кроки повинно здійснити 

українське державне керівництво для перемоги в цьому протистоянні? Також 

переконані, що новітня російсько-українська «гібридна війна» однозначно змінить 

сучасну міжнародну систему. Отже, визначена тема безперечно залишатиметься 

актуальною й викликатиме чималий інтерес у широкого кола дослідників. 

Мета роботи – комплексний аналіз перспектив та наслідків теперішньої російсько-

української «гібридної війни» як для України, так і для сучасної системи міжнародних 

відносин. 

Аналіз попередніх досліджень. Над окресленою проблематикою працює доволі 

багато дослідників як в Україні, так і за її межами. Разом з тим слід констатувати, що 
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дане дослідження є однією із перших спроб дати науково виважену оцінку визначеному 

питанню саме через методологію геополітики як міждисциплінарної сфери знань в 

теорії міжнародних відносин. 

Методологічний інструментарій роботи склали досягнення таких наук, як 

геополітика і теорія міжнародних відносин [1]. Використано наступні методи 

дослідження класичної геополітики: системний, порівняльний, історичний, 

нормативно-ціннісний та ін., що дозволило автору комплексно проаналізувати наявний 

матеріал та зробити чіткі, зрозумілі висновки [7, с. 33–37].  

Виклад основного матеріалу. Найперше розглянемо питання можливості великої 

світової війни, яка ставить ядерну дилему в контексті виключно відносин Заходу 

(США) і РФ. За твердженням одного з провідних західних експертів в цій галузі 

П. Б’юкенена, «проросійські повстанці в Україні, як заявив В. Путін, не зазнають 

поразки, навіть якщо для цього буде потрібно російське втручання». Це означає, що у 

США є розуміння межі компромісу Росії: Донбас ні за яких умов не зможе повернутися 

в унітарну Україну. Федералізм, «децентралізація» або «розширення прав місцевого 

самоврядування» – це плата України, яку вона змушена буде заплатити за реінтеграцію 

Донбасу [12]. 

П. Б’юкенен визначає два граничних питання, щодо яких компроміс США з 

Росією неможливий: «В українському питанні В. Путін проводить дві основні лінії. Він 

не дозволить Україні вступити в НАТО. І не дозволить заколотникам зазнати поразки». 

Власне це суть торгу, який йде між США і Росією. Саме така ситуація і є умовою 

можливості четвертої світової війни. Що стосується НАТО, то Україна створює 

передумови для своєрідної ревізії принципів укладу блоку. Навіщо потрібний НАТО, 

якщо він не може прийняти нового члена або захистити країну, що є партнером країн-

членів НАТО? Те ж стосується і долі Донбасу [12].  

Однак нас цікавить саме Україна в контексті можливості захисту від ядерної атаки 

з боку Росії – як стратегічного, так і тактичного її виду. Україна, звичайно ж, 

намагається себе убезпечити, в тому числі відновлюючи ракетні технології. Проте ніякі 

ракетні технології не дозволять Україні вберегтися від застосування Росією ядерної 

зброї у відповідь на нібито застосування конвенційної зброї проти Росії, хоча і 

спровоковане самою Росією [4]. 

У цьому сенсі слід зрозуміти просту річ: перед обличчям ядерної загрози в 

України в світі взагалі немає жодного захисника. Навіть виконання Будапештського 

меморандуму про захист її територіальної цілісності ніхто з підписантів не зміг 

гарантувати. Ні Європа, ні США, ні Китай, ні інші окремі країни, що володіють 

ядерною зброєю, не піддаватимуть себе ядерній небезпеці, захищаючи Україну. Тобто 

українське керівництво повинне прямо і відкрито поставити питання перед Росією і 

США про те, як вони бачать ядерну безпеку України без наявності у неї ядерної зброї, 

без її вступу до НАТО. Україна прямо і безпосередньо повинна поставити питання про 

можливе відновлення ядерного статусу і про спорудження власної ПРО. У цьому 

контексті потрібно розуміти, що ядерна зброя є граничною зброєю, тобто такою 

зброєю, якою можна скористатися лише у граничній ситуації, яка зазвичай означає 

загрозу самому виживанню країни [4]. 

Усі варіанти, при яких Україна йде на поступки В. Путіну, є поганими, бо в 

довгостроковій перспективі призводять до зростання залежності Донбасу від Росії. 

Зрозуміло, що збройним шляхом повернення Донбасу практично неможливе. Якомога 

більша економічна, соціальна і політична ізоляція Донбасу від України і спорудження 

між Україною та Донбасом потужних оборонних споруд бачиться сьогодні єдиним 

виходом [4]. 
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Розглянемо цю проблематику більш детально з різних кутів зору. До 2014 р. 

більшість коментарів експертів щодо України зводились до того, що ми маємо справу з 

розділеною країною. Ця теза мала солідне теоретичне обґрунтування (наприклад в 

рамках роботи С. Гантінгтона «Зіткнення цивілізацій» [2]). Така теза була 

справедливою і до літа 2014 р. Завадила ж цьому процесу агресія Росії, яка була 

вольовим рішенням її президента. Саме Крим і Донбас продемонстрували, що таке 

«російський світ» і «політика багатовекторності» в нинішніх умовах. Саме В. Путін дав 

«пострадянським» силам моральний карт-бланш на перебудову країни з одного боку і 

створив чітку лінію «свої/чужі» всередині країни таким чином, щоб вона проходила за 

політичними параметрами, а не за мовними, етнічними або релігійними. Агресія РФ, не 

будучи першопричиною процесів формування української нації, стала її 

каталізатором [3]. 

Неадекватна політика нинішнього російського керівництва створила вакантне 

місце «опори» Східної Європи. Іншими словами, зараз Україна отримала унікальний 

шанс у своїй історії на якісний ривок і якісну модернізацію – як внутрішню, так і 

зовнішню, але для цього потрібні реформи і принципово інші люди при владі. 

Якби В. Путін вчинив з Кримом за «абхазьким сценарієм», то ЄС обмежився б 

санкціями виключно на адресу С. Аксьонова. Однак питання Криму Росія вирішила 

практичним шляхом окупації, орієнтуючись при цьому на регіональні проросійські 

еліти. Російська військова присутність у Криму суттєво збільшилася. Усі військові 

експерти констатують той факт, що Крим перетворюється з туристичного регіону на 

мілітаризований. По суті, після загарбання Абхазії та Криму Росія повернула собі 

остаточний вплив у Чорноморському регіоні, який був у неї за часів СРСР.  

Іншими словами, відхід В. Путіна і прихід на його місце будь-якого іншого 

політика створить для Європи спокусу повернутися до партнерства з Росією. Однак з 

іншого боку для європейських політиків проблема полягає саме в Криму, бо в Європі 

неприпустимі зміни державних кордонів військовим шляхом. Варіантів вирішення 

кримського питання, прийнятних для Європи, що боїться конфлікту, вкрай небагато. 

Найімовірніше проблематика Криму буде винесена на дуже далеку перспективу. На 

нашу точку зору, повернення Криму в геополітичне лоно України можливе не стільки 

після колапсу «путінського режиму», а тільки в перспективі розпаду РФ як 

геополітичного утворення. 

Повертаючись до Сходу України, зазначимо, що теперішні пропозиції «ЛНР-ДНР» 

щодо широкої автономії у складі України відображають перебіг торгів між Росією і 

Заходом щодо вирішення конфлікту в Україні. З одного боку, В. Путіну необхідно 

якомога швидше припинити санкції Заходу, щоб поліпшити стійкість російської 

економіки і вивести Крим з порядку переговорів з Вашингтоном і Берліном. Однак, на 

нашу точку зору, спроби В. Путіна розгойдати альянс США та Німеччини в цілому 

провалилися [10]. 

Отже, що стосується шляхів досягнення Росією зазначених цілей в Україні, то 

єдиним шляхом, який залишився, є політико-військовий. Зокрема, політичними 

заходами і за допомогою п’ятої колони буде розхитуватися обстановка усередині 

України, а за допомогою «ЛНР-ДНР» – відвойовуватися частина територій. У такій 

ситуації заморожування конфлікту, про який сьогодні багато говорять, є для України в 

цілому вигідним. При цьому важливим залишається питання, якою ціною це буде 

відбуватися. Заморожування буде для України корисним тільки тоді, коли вона не буде 

обмеженими ресурсами підтримувати Донбас, а витрачати їх на модернізацію 

країни [11]. 

У випадку реалізації агресивного плану перспективи для Росії складаються дуже 

плачевно в силу того, що Кремль не розуміє, з ким і на яких умовах він грає. Одночасно 
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подальший рух «рашизму» за межі «ЛНР-ДНР» в їхніх сьогоднішніх кордонах 

призводить до посилення санкцій, подальшого падіння цін на нафту, відмови Європи 

від російського газу і нафти. 

З іншого боку варіант для РФ в тому, щоб «повісити» Донбас на Україну з усіма 

його проблемами. Ця стратегія – блокуючий пакет з боку В. Путіна. Йому потрібно, 

щоб кілька мільйонів жителів «ДНР-ЛНР» «висіли вічним каменем» на Україні, і ми 

ніколи не могли розв’язатися з РФ [9]. 

Тому проблеми окупованих регіонів Донбасу та Криму повинні позиціонуватися 

таким чином, що не буде в Україні модернізації і якісних змін, поки «ЛНР-ДНР» будуть 

«навішені» на Україну. Питання про відрізання «гангренозних районів» України буде 

ключовим на порядку денному. Як уже згадувалося, найвигідніший сценарій для 

України – сценарій холодного миру, коли питання окупованих територій відкладається 

на невизначений час, поки не сформується новий світовий баланс сил, який буде 

здатний його розв’язати [9]. 

Загалом Україна ж отримує небачену в своїй історії зовнішню підтримку – 

фінансову, іміджеву, політичну. Так, можна скаржитися, що цього недостатньо, але не 

варто забувати, що нам взагалі-то ніхто і нічого не зобов’язаний. Також, можливо, 

серед величезних переваг України – скидання цивілізаційного баласту у вигляді 

кримчан та найбільших прихильників «російського світу» із Південно-Східного 

Донбасу. 

На наше глибоке переконання, у цьому конфлікті є ще один важливий вимір, від 

якого напряму залежить не тільки успіх у протиборстві з агресією Росії, а й саме 

виживання українського державного організму. Головна проблема України – це 

наскрізь прогнила система влади колишньої радянської номенклатури. Тотальна 

корупція насправді є не причиною проблем України, а всього лише наслідком роботи 

системи влади номенклатури, що окупувала країну з моменту визнання її незалежності 

в 1991 р. [6]. 

Що значить проросійський режим в Україні? Це означає корумпований режим. 

Корумпованість – це обов’язкова умова «проросійськості». Навіщо Москві потрібні 

корумповані режими? З такими режимами дуже легко будувати відносини: достатньо 

дати їм хорошу «нафтогазову ренту», підсадити на дешеві кредити, і такий режим сам 

буде триматися за владу, давлячи політичну конкуренцію. Такий режим буде сам 

робити все для того, щоб залишитися в кремлівському полі впливу. Режими, які не 

сприймають корупцію, існують в рамках політичної конкуренції, свободи слова і не 

можуть бути підконтрольні Москві, бо вони підконтрольні своїм виборцям. А одне 

відразу виключає інше.  

З цього випливає, що перемога у війні з Росією – це не тільки звільнення Криму і 

Донбасу, а перемога над корупцією, модернізація країни і як результат можливе 

повернення Криму і Донбасу. Україна зараз веде війну на два фронти. Перший фронт – 

на Донбасі проти бойовиків, другий – в тилу проти корупціонерів. Саме корупціонери і 

є справжньою «п’ятою колоною». Щоб не допустити московського реваншу в Україні, 

нам необхідно не випускати владу з-під контролю, перемогти корупцію, провести 

модернізацію країни і, найголовніше, зміцнювати громадянські свободи і розвивати 

політичну конкуренцію, побудувати ефективні системи державного управління в усіх 

сферах суспільного буття, що в свою чергу напряму впливатиме на зміцнення 

геополітичного статусу України як в регіоні зокрема, так у і світі загалом [5]. 

Звідси випливає наша стратегія: дієвий, реформаторський, професійний 

легітимний уряд; важливо зберегти основну територію, щоб мати базу для реваншу; усі 

сили повинні бути кинуті на зміцнення безпеки України; необхідний повноцінний 

військовий союз з США як з реальним актором, що здатний швидко реагувати на 
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ситуацію в Україні; швидко забезпечити купівлю нового озброєння, щоб підвищити 

боєздатність армії тощо. 

Крім того, важливо послати сигнал Москві, що на Заході будуть перешкоджати 

будь-яким спробам Києва в майбутньому повернути Донбас силою, і що стабільний 

заморожений конфлікт є найбільш прийнятним варіантом для всіх сторін. Нарешті, 

дати сигнал Москві, що якщо у Східній Україні зберігається режим стабільного 

припинення вогню, то Вашингтон готовий домовлятися за новою системою безпеки для 

сусідніх з Росією країн, що зробить небезпечну і дорогу гонку озброєнь із Заходом 

набагато менш небезпечною і менш дорогою. Цей варіант тимчасово може бути 

прийнятний для нас, якщо ми хочемо вижити і закріпитися у складі західного блоку [9]. 

Що стосується власне США, то у них немає на сьогодні цілісної стратегії щодо 

України, на яку вони дивляться в рамках Східної Європи. Завдання України – 

запропонувати США стратегію, яка буде розширювати можливості Вашингтона в 

регіоні, а також прив’язати його бізнес-інтересами. У цьому контексті слід зазначити, 

що якщо Україна не буде пов’язана з США економічними інтересами, то не буде 

вибудувана система лобізму, не проводитиметься системна робота з сенаторами, то 

реальної допомоги від США доведеться чекати дуже довго [11]. 

Отже, що значить «українська дилема» саме для світової міжнародної системи? 

«Український прецедент» гібридної агресії Росії спричинив появу «українських 

уроків». Ці «уроки» лягли в основу руйнівної часткової кризи міжнародного права. Ця 

криза означає, що не право, а сила здебільшого регулює сьогодні ключові 

«геополітичні» відносини між державами. Росія випустила «джина» геополітики, чим 

практично зруйнувала комфортне безпекове середовище «постялтинського світу» 

зразка 1991–2014 рр. [13]. Світ різко поляризувався між тими державами і лідерами, що 

поважають міжнародне право, і тими, хто його зневажає. Росія порушила близько 300 

міжнародних угод і практично залишається безкарною [8]. Створений вкрай 

небезпечний механізм комплексного ігнорування основ міжнародного права. У такий 

спосіб не діяв навіть СРСР. 

Висновки. Таким чином, бачимо, що розв’язання Росією «гібридної війни» проти 

України несе в собі загрози демонтажу сучасної системи міжнародних відносин, що 

склалася після Другої світової війни. Те, що відбувається в Україні, є питанням базових 

принципів, які регулюють відносини між державами в ХХІ ст. Українсько-російське 

протистояння не є черговим локальним конфліктом, воно знаменує початок зміни 

«міжнародних правил гри». 

Відносно ж України вважаємо, що наша держава поступово з об’єкта, з 

майданчика глобального протистояння перетворюється на суб’єкт, на самостійний 

інструмент. Україна, як мінімум, має місію демонтажу новітньої «Російської імперії», 

як максимум – зацікавлена допомогти Росії здійснити переосмислення і «перезбірку», 

що дозволить народитися новій Росії. 

Є всі підстави вважати, що з точки зору світової еліти Україна є ідеальним 

плацдармом глобалізації в континентальній Європі. США може стати «точкою 

збирання» нової глобальної Європи та прискорити процеси інтеграції та глобалізації на 

континенті. Така Україна потрібна США як форпост глобалізації в Європі. Однак 

Україна тільки тоді стане повноцінним союзником США і ЄС, коли запропонує їм себе 

в якості гаранта безпеки – наглядача за порядком на території «постпутінської» Росії. 

Сюди входить і інтеграція російського населення в європейські цінності, руйнування 

наслідків роботи пропагандистської машини Кремля, і підтримка певного економічного 

рівня розвитку. 

Якщо Україна не покаже себе здатною в перспективі вирішити «російський хаос», 

у її західних партнерів буде далі залишатися мотивація домовлятися з В. Путіним або 
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будь-яким іншим російським політиком, що для України є неприйнятним. Щоб стати 

партнером Заходу, іншими словами, отримати доступ до його ресурсів, Україна 

повинна запропонувати абсолютно нову логіку дій. По-друге, головною метою зараз є 

безпека в Східній Європі аж до Уралу, відповідно, повністю «відгородитися» від Росії в 

принципі неможливо. 
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