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During last one and 
half years the Russian 
Federation has been pursuing 
aggressive policy, aimed at 
returning Ukraine under its 
control, disrupt its European 
development vector, weaken 
and split our country.  

Russia tries to achieve its 
ideological, political, economic 
and military strategic objectives 
via implementation of the 
«hybrid war» concept, designed 
to veil its responsibility for 
fueling and supporting the 
conflict in Donbas, while 
blaming Ukrainian authorities. 

Russia conducts «hybrid 
war» against Ukraine in a 
comprehensive manner, 
consisting of the following main 
elements:  

- ideological;
- informational;

- social and political;
- diplomatic;
- economical;
- conventional military and 

terrorist.
Despite the fact, that the 

term «hybrid war» is most 
widely used to identify Russian 
aggression, it can also be 
defined as «non-conventional», 
or «mixed» war.       The philosophy 
of such a war - «blurring» the 
characteristics of an armed 
conflict as well as employment 
of non-military assets, which 
differs it significantly from a 
war in classic understanding. 

Each of those “hybrid war” 
elements is not new. However, 
their balance, coherence, 
interconnection, dynamics as 
well as flexibility of employment, 
which we face, are unique. 

The very ideological 
foundation serves for dramatic 
increase of informational 
dimension of «hybrid war».  The 
letter not only supports the 
military dimension of Russian 
operation, but also serves as 
the aggressor’s self-sufficient 
mean to achieve its goals. 

Hybrid war against Ukraine and 
NATO response.

Трибуна експерта

Valentyn 
Levchyk
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maintain neutral position from 
supporting democratic reforms 
in Ukraine and its struggle 
against the aggressor.

But Russia has not been 
successful in the diplomatic 
direction.  It appeared to be 
incapable of preventing, above 
all, its diplomatic isolation and 
regime of sanctions, which was 
agreed and being consistently 
and persistently implemented 
by the EU, USA and some other 
countries. 

As the aggression showed, 
the impact on economic 
foundations of a society is an 
important element of the «hybrid 
war». Energy infrastructure 
has primarily become the 
object of special attention of 
the aggressor, as its capture 
or destruction not only inflicts 
significant economic losses, 
but also threatens stable life-
support system of society as a 
whole.

One of the main features 
of the military dimension of 
the «hybrid war» in eastern 
Ukraine is the large-scale 
actions of insurgent groups. 
The absence of Declaration of 
War as well as open aggression, 
determined Ukraine’s choice of 
the Antiterrorist Operation as 
being the most adequate way 
to respond to the threat. 

Informational theatre of 
operations the «hybrid war» 
is deployed by the Russian 
side in several directions 
simultaneously, depending on 
the target audience. 

Firstly, it’s Luhansk and 
Donetsk regions population in 
the conflict area. 

Secondly, Ukrainian 
population beyond the conflict 
area.  

Thirdly, Russian Federation 
domestic population.

And, fourthly, international 
community. 

The informational theatre 
of operations of the «cyber 
war» is closely overlapped 
with the social and political 
one. Russian main efforts are 
concentrated on the creation 
and support of so-called «fifth 
column» on our territory as a 
part of different pro-Russian 
political forces, movements 
and NGOs, supporting Russia’s 
imperial policy of the «Russian 
World» restoration.

The diplomatic front of the 
«hybrid war» has become the 
least successful for the Russia. 

Implementing foreign policy 
activities, using the rostrum 
of the UN Security Council, 
Russia is trying to impose 
its perception of events in 
Ukraine, to keep those who 
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The insurgents act in a 
way that Russia, as a subject 
of international humanitarian 
law, can not afford.  All the 
dirty work in the Donbas is 
shifted on them; the law of war 
is ignored as well as principles 
of morality and humanity 
during warfare.

Consequently, the military 
dimension of the conflict 
remains significant one and is 
viewed by Russia as a mean to 
resolve Ukrainian question. 

Military features of the 
conflict include: significant 
role of artillery, compared to 
other modern conflicts, in 
particular - its use by Russian 
troops from its territory, enemy 
employment of advanced 
electronic warfare assets, 
informational confrontation, 
etc. 

To be mentioned separately, 
Russia extensively employs 
modern UAVs and artillery 
reconnaissance means in the 
conflict zone.

Actions of Russian 
sabotage and reconnaissance 
groups, terrorist acts and 
guerrilla warfare methods 
employment became priorities 
for achievement of «hybrid war’ 
objectives.

NATO response
In contradiction with 

popular in majority of Ukrainian 
and European mass-media 
opinion about weak Western 
(and particular NATO) reaction 
on aggressive Russian actions, 
NATO actively responds to the 
challenges posed by Russia. 

At the NATO Wales Summit 
in September 2014, Allied 
leaders approved a Readiness 
Action Plan to ensure the 
Alliance is ready to respond 
swiftly and firmly to new 
security challenges. The plan 
provides a comprehensive 
package of measures to 
respond to the changes in the 
security environment in and 
near Europe. 

The Readiness Action Plan 
contains two pillars: 

Assurance Measures - 
increased military presence 
and activity for assurance and 
deterrence. 

Adaptation Measures - 
changes to the Alliance’s long-
term military posture and 
capabilities. 

As set out in the Wales 
Summit Declaration, assuran-
ce measures include the 
“continuous air, land and mari-
time presence and military 
activity in the eastern part of 
the Alliance... on a rotational 
basis”. 

As part of the Assurance 
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thousand ground troops 
supported by air, maritime and 
special forces, able to deploy 
within a few days. NATO is 
working to stand up the new 
force in early 2016. 

• Updating defence plans for 
Eastern Europe. 

• The pre-positioning 
of military equipment and 
supplies. 

• The improvement of NATO’s 
ability to reinforce its eastern 
Allies through preparation of 
national infrastructure, such 
as airfields and ports. 

• Enhancing NATO’s 
Standing Naval Forces with 
more ships and more types of 
ships. 

• The establishment of a 
multinational NATO command 
and control presence and 
reception facilities on the 
territories of the eastern Allies 
(Bulgaria, Estonia, Latvia, 
Lithuania, Poland, Romania) at 
all times, with personnel from 
Allies on a rotational basis, 
focusing on planning and 
exercising collective defence. 

• Raising the readiness and 
capabilities of the Headquarters 
Multinational Corps Northeast 
in Szczecin in Poland and 
enhancing its role as a hub for 
regional cooperation. 

Measure NATO has: 
• Increased from four to 

sixteen the number of fighter 
jets on air-policing patrols over 
the Baltics. 

• Commenced AWACS 
surveillance flights over the 
territory of eastern Allies. 

• Sent more ships on patrol 
to the Baltic Sea, the Black Sea 
and the Mediterranean. 

• Deployed ground troops to 
the eastern parts of the Alliance 
for training and exercises, on a 
rotational basis. 

• Conducted over 200 NATO 
and national exercises in 
Europe in 2014 and increased 
on 40% the intensity of exercise 
program in 2015. 

• Several Allies have also 
sent ground and air forces to 
Eastern Europe for training 
and exercises on a bilateral 
basis. 

Adaptation measures 
include: 

• Enhancing the NATO 
Response Force (NRF) to make 
it more responsive and capable. 
Taken together, the NRF land 
forces could constitute up to a 
division size force.

• As part of restructuring 
the NRF, the creation of a new 
quick reaction “Spearhead 
Force” (Very High Readiness 
Joint Task Force) of several 
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Урочисте відкриття 
Центру міжнародної без-
пеки та партнерства

1 липня 2015 року в 
рамках Літньої Академії 
«НАТО в умовах новітніх 
ризиків» на факультеті 
міжнародних відносин 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка відбулася презентація 
Центру міжнародної безпеки 
та партнерства.

Представляючи Центр, 
Надзвичайний і Повноваж-
ний Посол України, про-
фесор, завідувач кафе-
дри міжнародних відносин 
та дипломатичної служ-
би Маркіян Мальський 
відзначив, що основним за-
вданням Центру міжнародної 
безпеки та партнерства 
є дослідження сучас-
них проблем міжнародної 

безпеки, налагодження 
співробітництва з експерта-
ми та науково-дослідними 
установами, що займають-
ся вивченням міжнародних 
відносин. За результати 
своєї діяльності Центр вида-
ватиме дайджест, в мережі 
Інтернет, засобах масової 
інформації та соціальних ме-
режах публікуватиме резуль-
тати аналітичних досліджень 
та коментарі важливих 
подій і процесів у сучасних 
міжнародних відносинах,  
- розповів Маркіян 
Зіновійович.

Кандидат фізико-
математичних наук, до-
цент кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної 
служби Роман Вовк за-
значив, що «Центр при 
факультеті відкрився за-
вдяки директорові Центру 
інформації та документації 

Новини центру
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зультати діяльності НАТО на 
базі академічної спільноти. 
Ми будемо сприяти плідній 
співпраці Центрів й надалі».

Заступник директо-
ра офісу зв’язку НАТО в 
Україні Марк Опгенорт за-
значив, що «Офіс зв’язку з 
НАТО в Києві сфокусований 
на забезпеченні підтримки 
України в секторі безпеки й 
оборони. У ньому працюють 
десятки людей – професійні 
радники у сфері оборони, 
які займаються контролем, 
комунікацією та логістикою». 
«За останні декілька років 
наша співпраця стала 
ефективнішою. А відтепер 
поширення інформації 
про діяльність НАТО 
відбуватиметься завдяки 
ще одному каналу – Центру 
міжнародної безпеки і пар-
тнерства при факультеті 
міжнародних відносин 

НАТО в Україні Наталії 
Немилівській та співпраці з 
Центром НАТО в Києві. Ми 
продовжуємо багаторічну 
традицію проведення 
Академій, а відтак, створен-
ня Центру міжнародної без-
пеки та партнерства створює 
нові можливості проведен-
ня наукових досліджень для 
студентів та науковців на-
шого Університету, вишів 
України та інших країн світу, 
надає можливість зустрітися і 
поділитися враженнями, об-
думати сучасні проблеми й 
майбутнє».

«Один із найголовніших 
напрямів нашої роботи – 
це поширення об’єктивної 
та правдивої інформації 
про НАТО та його функції 
й завдання, - каже Ди-
ректор Центру інформації 
та документації НАТО в 
Україні Наталія Немилівська. 
Спілкування з молоддю, зо-
крема студентством з огляду 
на агресію, від якої потерпає 
Україна, є сьогодні надваж-
ливим завданням. А відтак, 
Центр міжнародної безпеки та 
партнерства в історично ба-
гатому й знаному Львівському 
університеті перетвориться 
на форум і місце, де можна 
буде обговорювати питан-
ня колективного захисту, ре-
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Львівського університету. 
Це ще один реальний крок, 
який сприятиме суспільному 
розумінню усіх актуальних 
проблем, пов’язаних із без-
пекою», - переконаний Марк 
Опгенорт.

Літня Академія НАТО 
«НАТО в умовах новітніх 
ризиків»

1 липня 2015 року у 
Львівському національному 
університеті імені Івана Фран-
ка відкрилася Літня Академія 
«НАТО в умовах новітніх 
ризиків». Організаторами 
заходу виступив Центр 
міжнародної безпеки та 
партнерства у співпраці 
з Центром інформації та 
документації НАТО в Україні 
при підтримці Міністерства 
закордонних справ України 
та Міністерства освіти і нау-
ки.

Відкриваючи Академію, 
ректор Львівського 
національного університету 
професор Володимир Мель-
ник наголосив на важливості 
таких заходів спрямованих 
на налагодження діалогу між 
науковцями та експертами у 
такій болючій для нинішньої 
України проблемі як безпека. 
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час виступу головну ува-
гу звернув на розвитку 
та поглибленні співпраці 
Збройних Сил України у 
військово-технічній сфері 
з країнами-членами Альян-
су, закликавши учасників 
до пошуку оптимальної 
моделі розвитку подальшо-
го співробітництва на бла-
го захисту національного 
суверенітету та територіальної 
цілісності України в умовах 
російської воєнної агресії.

У вітальному слові го-
лови Львівської обласної 
адміністрації Олега Си-
нютки прозвучало звер-
нення до різних поколінь 
щодо пошуку компромісу 
та взаєморозуміння. Основ-
ним лейтмотивом виступу 
стала необхідність поши-
рення та популяризації ідеї 
зміцнення обороноздатності 
України через інтеграцію до 

У своєму виступі професор 
Мельник закликав учасників 
Літньої Академії до діалогу 
та дискусій та вироблен-
ня практичних результатів 
у сфері зміцнення безпе-
ки та наближення нашої 
держави до інтеграції у 
ПівнічноАтлантичний Альянс. 

В урочистому відкритті 
взяв участь Начальник 
Академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Са-
гайдачного генерал-лей-
тенант Павло Ткачук. Під 
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євро-атлантичної системи 
колективної безпеки. І саме 
це є одним з ключових за-
вдань Академії.

Говорячи про важливість 
проведення таких заходів, 
директор Центру інформації 
та документації НАТО в 
Україні Наталя Немилівська, 
звернула увагу присутніх 
на важливості залучення 
активної молоді до проце-
су поширення правдивої 
інформації про Альянс. Така 
активна позиція, отримання 
найактуальнішої інформації 
щодо діяльності Організації 
повинні стати запорукою 
усвідомлення реального стану 
речей у сфері співробітництва 
між Україною та НАТО.

На завершення урочи-
стого відкриття Надзвичай-
ний та Повноважний посол 

України, Директор Центру 
міжнародної безпеки та пар-
тнерства професор Маркіян 
Мальський відзначив високу 
активність та потенціал Цен-
тру у сфері аналізу та наукових 
досліджень безпекової про-
блематики. У своєму виступі 
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він закликав учасників до 
дискусій та полеміки на акту-
альну для нашої держави те-
матику.

Під час першого пленар-
ного засідання було обгово-
рено комплекс ключових пи-
тань сучасного глобального 
міжнародного порядку. Мо-

дерував засідання доцент ка-
федри міжнародних відносин 
та дипломатичної служби Ігор 
Іжнін, який загострив увагу 
учасників на складності та 
контроверсійності ситуації, 
що склалася у сучасних 
міжнародних відносинах. З 
доповідями виступили Марк 
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бити механізм реагування з 
боку Альянсу на такі викли-
ки для національної безпеки 
держави та виробити алго-
ритм розв”язання цієї кризи. 
З цією метою було створено 
чотири групи: держава-агре-
сор, держава Х – член НАТО, 
Альянс та ОБСЄ.

В рамках програми 
Академії, студенти та ек-
сперти і доповідачі взяли 
участь у зустрічі з Прези-
дентом Республіки Польщі 
Броніславом Коморовським 
та Президентом України Пе-
тром Порошенком під час 
якої Президенту Польщі було 
вручено Диплом Почесно-
го доктора (Honoris Causa) 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка.

Опгенор (Заступник дирек-
тора Центру зв’язку НАТО в 
Україні), доцент Донецького 
національного університету 
Юрій Теміров.

2 липня, учасники Літньої 
Академії продовжили  обго-
ворення досвіду співпраці 
різних країн з Альянсом. 
Перед слухачами виступили 
Старший радник Посольства 
Грузії в Україні Олександр 
Кіпіані та доктор Вроцлавсь-
кого університету (Республіка 
Польща) Марцін Щидіч.

Учасники Академії почали 
підготовку до симуляційної гри 
в рамках програми Академії, 
завданням котрої стало 
проаналізувати особливості 
ведення “гібридної війни” 
проти держави Х- члена 
НАТО та спробувати виро-
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Після обіду учасники мали 
нагоду відвідати захід “ОБСЄ 
кафе”, організований Цен-
тром міжнародної безпеки 
та партнерства у співпраці 
із Секретаріатом ОБСЄ, де 
у неформальній атмосфері 
обговорити питання захи-
сту прав національних мен-
шин у різних регіонах світу 
та в Україні. У зустрічі взяли 
участь фахівці Організації 
з питань захисту прав 
національних меншин, а та-
кож спостерігачі Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ в 
Україні.

Після завершення робо-
ти Академії відбулося урочи-
сте нагородження учасників 
Академії сертифікатами 
учасника. У церемонії наго-
родження взяла участь Ди-
ректор Центру інформації та 
документації НАТО в Україні 
Наталя Немилівська та де-
кан факультету міжнародних 
відносин Бик Ігор Степано-
вич.
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