
 

 

 
 

Міжнародний досвід протидії гібридним 

загрозам:   

законодавче регулювання та організації з 

питань стратегічних комунікацій 

 

 

 
Інформаційна довідка, підготовлена Європейським 

інформаційно-дослідницьким центром на запит  

народного депутата України  

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним 

депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. 

Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про центр на сайті 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 
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Європейський Союз, Північноатлантичний альянс  

1. Законодавство щодо протидії гібридним загрозам  

На початку квітня 2016 Єврокомісія ухвалила «Спільні принципи протидії гібридним 

загрозам — відповідь Європейського Союзу» (Joint Framework on countering hybrid threats a 

European Union response):1 

 У Спільних принципах наголошується на необхідності вироблення державами-

членами узгоджених механізмів реалізації стратегічних комунікацій для протидії 

дезінформації та публічного викриття гібридних загроз.  

 У документі зазначається, що важливо захищати об’єкти критичної 

інфраструктури (наприклад транспорт і телекомунікації), оскільки гібридні атаки 

можуть призвести до серйозних економічних або соціальних порушень. 

 Документ визначає, що діяльність у сфері стратегічних комунікацій передбачає 

тісну взаємодію з НАТО. Зазначається, що співпраця ЄС та НАТО дозволить обом 

організаціям більш ефективно реагувати на гібридні загрози. 

 Також у документі стверджується, що провокатори можуть систематично 

поширювати дезінформацію, у тому числі в межах цілеспрямованих кампаній у 

соціальних мережах, прагнучи радикалізації окремих індивідів та дестабілізації 

суспільства.  

 Стратегічні комунікації мають сповна використовувати соціальні медіа, а також 

традиційні візуальні, аудіо та інтернет ЗМІ.  

 Служби зовнішніх зв’язків Європейського Союзу, спираючись на діяльність 

оперативних робочих груп, повинні: (а) оптимізувати роботу лінгвістів, які вільно 

володіють мовами, що не є офіційними в ЄС; (б) оптимізувати роботу фахівців із 

соціальних медіа, які можуть проводити моніторинг інформації не з ЄС;  

(в) забезпечити цілеспрямовану комунікацію для реагування на дезінформацію.2  

У листопаді 2016 Європейський парламент прийняв Резолюцію «Стратегічні 

комунікації Європейського Союзу як протидія пропаганді третіх сторін» (EU strategic 

communication to counteract propaganda against it by third parties).3,4 Ухвалений документ 

ґрунтується на нормативних актах Європейського Союзу, прийнятих раніше. Зокрема, на 

Плані дій щодо стратегічних комунікацій (Action Plan on Strategic Communication).5 

Резолюція складається із преамбули та чотирьох розділів, що містять 59 пунктів: 

1. Стратегічні комунікації ЄС у контексті протидії пропаганді. 

2. Викриття російської дезінформації та пропаганди. 

3. Боротьба з інформаційними війнами ІДІЛ, дезінформацією та радикалізацією. 

4. Стратегія ЄС з протидії пропаганді6. 

Ключові пункти Резолюції «Стратегічні комунікації Європейського Союзу як протидія 

пропаганді третіх сторін»: 

 Стратегічні комунікації та інформаційна війна є не тільки зовнішнім аспектом ЄС, 

але й внутрішнім (пункт 2 Резолюції). 

                                                           
1 Joint Framework on countering hybrid threats a European Union response — http://bit.ly/2t0ywSh  
2 Світова гібридна війна: український фронт. За ред. В.П.Горбуліна — http://www.niss.gov.ua/articles/2431/   
3 European Parliament resolution of 23 November 2016 on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties — 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//EN  
4 Світова гібридна війна: український фронт. За ред. В.П.Горбуліна — http://www.niss.gov.ua/articles/2431/   
5 Action Plan on Strategic Communication — http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf  
6 European Parliament resolution of 23 November 2016 on EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties — 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//EN 

http://bit.ly/2t0ywSh
http://www.niss.gov.ua/articles/2431/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.niss.gov.ua/articles/2431/
http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//EN
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 Дезінформація та пропаганда є складовими частинами гібридної війни (пункті 3). 

 У пункті 6 підкреслюється, що «позитивні меседжі ЄС мають бути наступальними 

(offensive), а не захисними (defensive)». 

 У пунктах 7-14 викладаються аспекти інформаційного впливу Росії. Зокрема щодо 

роботи окремих фундацій та органів (наприклад «Россотрудничество»), 

телеканалів (RT), мультимедійних сервісів («Спутник»).  

 Третій розділ Резолюції присвячений розгляду проблем інформаційної війни з ІДІЛ 

та протидії дезінформації й радикалізації. 

 У пункті 25 Європарламент закликає інституції ЄС проводити моніторинг джерел 

фінансування антиєвропейської пропаганди.  

 У пункті 26 Європарламент закликає інституції ЄС збільшити видатки на 

підтримку свободи ЗМІ у країнах-сусідах ЄС. 

 У пункті 35 Європарламент підкреслює, що «розпалювання ненависті, насильства 
або війни не може "ховатися" за ширмою свободи висловлення думок». 

 У пункті 39 Європарламент наголошує на існуванні різниці між пропагандою та 

критикою. Однак не розкриває ці поняття і не встановлює межі між ними.7 

2. Організації з питань стратегічних комунікацій та протидії гібридним загрозам 

У вересні 2015 розпочала роботу оперативна робоча група зі стратегічних комунікацій 

Європейського Союзу — East StratCom Task Force.8 Діяльність групи спрямована на:   

 роз'яснення ключових аспектів політики Європейського Союзу, створення його 

позитивного іміджу та протидія дезінформації; 

 ефективна комунікація та просування політики ЄС щодо Східного партнерства; 

 загальний розвиток медійного простору в країнах Східного партнерства та 

країнах-членах ЄС, що передбачає сприяння свободі ЗМІ;  

 вдосконалення механізмів, що уможливлюють передбачення, оцінку та 

реагування ЄС на дезінформацію, яка поширюється зовнішніми акторами9;  

 надання інформаційної підтримки делегаціям ЄС в Азербайджані, Вірменії, 

Білорусі, Грузії, Молдові, Україні; 

 оперативна група випускає щотижневий Огляд дезінформації на сайті  

https://euvsdisinfo.eu. 

У Фінляндії з вересня 2017 працює Європейський центр протидії гібридним загрозам 

(The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats).10 Рішення про створення 

фінського Центру було прийнято в квітні 2017 представниками країн НАТО та ЄС. 

Засновниками центру стали 12 країн: Фінляндія, Швеція, Норвегія, США, Франція, ФРН, 

Великобританія, Іспанія, Польща, Естонія, Латвія і Литва. Початковий річний бюджет 

Центру становить близько 1,5 млн €.11 

Метою Центру є протидія «новим загрозам, спрямованим на дестабілізацію ситуації в 

європейських країнах». Діяльність Центру спрямовано на:   

 проведення досліджень, аналіз гібридних загроз та методів боротьби з ними; 

 організація спільного навчання для країн-учасниць; 

                                                           
7 Д.Золотухін. Протидія інформаційній агресії Росії на рівні законодавчих актів: Резолюція Європарламенту — http://bit.ly/2mVqxzW 
8 Світова гібридна війна: український фронт. За ред. В.П.Горбуліна — http://www.niss.gov.ua/articles/2431/   
9 Questions and Answers about the East StratCom Task Force — https://goo.gl/aJS2xk  
10 The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats — https://www.hybridcoe.fi  
11 У Гельсінкі офіційно відкрили Європейський центр протидії гібридним загрозам — http://bit.ly/2mYstsk  

https://euvsdisinfo.eu/
http://bit.ly/2mVqxzW
http://www.niss.gov.ua/articles/2431/
https://goo.gl/aJS2xk
https://www.hybridcoe.fi/
http://bit.ly/2mYstsk


4 
 

 проведення консультацій на стратегічному рівні між учасниками ЄС та НАТО, 

залучення до діалогу урядових та неурядових експертів12. 

Розвиток спроможності НАТО у сфері стратегічних комунікацій є метою діяльності 

Центру передового досвіду з питань стратегічних комунікацій (The NATO Strategic 

Communications Centre of Excellence).13 Центр здійснює науково-аналітичну, навчально-

методичну та інформаційно-комунікативну діяльність. Ним розроблено низку 

спеціальних навчальних курсів зі стратегічних комунікацій; видається журнал 

«Стратегічні комунікації у сфері оборони» (Defence Strategic Communications);14 

здійснюються дослідження; проводяться конференції та семінари на теми: роль 

пропаганди в сучасному світі, російська інформаційна війна проти України, 

маніпулятивні техніки, перетворення соціальних медіа на зброю, практика НАТО щодо 

стратегічних комунікацій тощо.15 

 

Сполучені Штати Америки 

4 грудня 2014 року Палата представників Конгресу схвалила Резолюцію «Про рішуче 

засудження дій Російської Федерації під керівництвом В.Путіна, якими було 

впроваджено політику агресії проти сусідніх країн з метою політичного та 

економічного домінування» (H.Res.758 Strongly condemning the actions of the Russian 

Federation, under President Vladimir Putin, which has carried out a policy of aggression against 

neighboring countries aimed at political and economic domination)16 

В аргументаційній частині документа детально перелічуються основні аспекти 

агресивної політики РФ щодо України, Грузії та Молдови; міжнародні договори, які 

зазнали порушень внаслідок цих дій (Статут ООН, Будапештський меморандум); кроки, 

що підривають двосторонні відносини зі США (хакерські атаки на урядові мережі, 

порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності); а також 

елементи встановлення шляхом фальсифікації виборів у РФ авторитарного режиму під 

керівництвом В.Путіна (переслідування політичних опонентів, ліквідація незалежних 

ЗМІ, захоплення ключових секторів економіки).17 

В ухваленій резолюції конгресмени також закликали Президента США та 

Держдепартамент розробити стратегію виробництва і поширення новин та іншої 

інформації російською мовою в країнах зі значною часткою російськомовного 

населення.18 Члени Палати представників рекомендували використовувати для 

поширення інформації вже існуючі платформи, такі як «Голос Америки» і «Свобода / 

Вільна Європа», сприяти створенню приватних компаній за участі держави для випуску 

відповідного контенту і залучити до реалізації цього завдання уряди країн регіону. Крім 

цього, 4 березня 2015 було прийнято рішення про надання Наглядовою радою США з 

міжнародного мовлення (Broadcasting Board of Governors) 23,2 млн $ на програми 

російською мовою.19,20 

                                                           
12 The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats — https://www.hybridcoe.fi/about-us/  
13 The NATO Strategic Communications Centre of Excellence — https://www.stratcomcoe.org/  
14 Defence Strategic Communications — https://www.stratcomcoe.org/academic-journal-defence-strategic-communications  
15 Світова гібридна війна: український фронт. За ред. В.П.Горбуліна — http://www.niss.gov.ua/articles/2431/ 
16 H.Res.758 Strongly condemning the actions of the Russian Federation, under President Vladimir Putin, which has carried out a policy of aggression 
against neighboring countries aimed at political and economic domination — https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text  
17 Стенограма брифінгу речника МЗС України Є.Перебийноса — http://bit.ly/163tfcB  
18 Strongly condemning the actions of the Russian Federation, under President Vladimir Putin, which has carried out a policy of aggression against 
neighboring countries aimed at political and economic domination  — https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text     
19 Testimony on Ukraine before the House Foreign Affairs Committee — https://ua.usembassy.gov/testimony-ukraine-house-foreign-affairs-committee/  

https://www.hybridcoe.fi/about-us/
https://www.stratcomcoe.org/
https://www.stratcomcoe.org/academic-journal-defence-strategic-communications
http://www.niss.gov.ua/articles/2431/
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text
http://bit.ly/163tfcB
https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text
https://ua.usembassy.gov/testimony-ukraine-house-foreign-affairs-committee/
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У березні 2016 до Сенату було подано Законопроект «Про протидію інформаційній 

війні»,21 яким передбачалося створення комплексної стратегії боротьби з 

дезінформацією і пропагандою у світі, яку поширюють Росія та Китай. У законопроекті 

наголошувалося на необхідності координувати дії з країнами-партнерами, передусім 

тими, які є мішенню для операцій з дезінформації; міжнародними організаціями та 

іншими суб’єктами, такими як Європейський фонд на підтримку демократії (The 

European Endowment for Democracy), робоча група з питань стратегічних комунікацій 

Європейської служби (The European External Action Service Task Force on Strategic 

Communications) та ін.22  

Законопроект передбачав створення Центру інформаційного аналізу та реагування: 

 центр повинен бути створений не пізніше 180 днів після набрання законом 

чинності; 

 центром керуватиме Державний департамент; 

 центр буде здійснювати збір, обробку, інтеграцію та аналіз інформації, включаючи 

розвідувальні звіти, дані та аналітику з урядових установ США; 

 центр буде обробляти та поширювати «засновані на фактах описові та аналітичні 

матеріали контрпропаганди; розкривати дезінформацію, спрямовану проти США, 

їхніх союзників і партнерів»; 

 центр буде визначати поточні та нові тенденції у сфері пропаганди і дезінформації; 

 центр буде визначати країни і групи населення, найбільш чутливі до іноземної 

пропаганди та дезінформації.  

У травні 2016 цей законопроект було внесено до Палати представників під назвою 

Законопроект «Про боротьбу з іноземною дезінформацією та пропагандою».23 У грудні 

2016 положення Законопроекту «Про боротьбу з іноземною дезінформацією та 

пропагандою» були включені до проекту Закону «Про національний оборонний 

бюджет» (National Defense Authorization Act 2017).24 На основі прийнятих положень при 

Державному департаменті було створено Глобальний центр взаємодії (Global Engagement 

Center).25 

У липні 2017 Конгрес США завершив процедуру голосування за новим законом, що 

посилює санкції відносно Росії.26 Документ під загальним заголовком «Протидія 

супротивникам Америки за допомогою закону про санкції» містить три розділи, які 

присвячені обмежувальним заходам проти Ірану, Росії та Північної Кореї. Відповідно до 

статті 256, не пізніше ніж через 90 днів після дати набрання чинності закону і щорічно 

після цього Президент США представляє відповідним комітетам і керівництву Конгресу 

звіт про втручання урядом РФ або будь-якою іншою російською особою у будь-які 

вибори або кампанію в будь-якій країні Європи чи Євразії протягом попереднього року, 

в тому числі шляхом прямої підтримки будь-якої політичної партії, кандидата, 

лобістської кампанії тощо. 

16 січня 2018 сенатори США (Marco Rubio, Chris Van Hollen) представили проект закону, 

який передбачає санкції щодо країн, які здійснюють втручання у вибори США:27 
                                                                                                                                                                                                      
20 Світова гібридна війна: український фронт. За ред. В.П.Горбуліна — http://www.niss.gov.ua/articles/2431/   
21 Countering Information Warfare Act of 2016 – https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2692/text       
22 Світова гібридна війна: український фронт. За ред. В.П.Горбуліна — http://www.niss.gov.ua/articles/2431/   
23 Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act — https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/3274/actions  
24 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017 — https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2943/text  
25 Global Engagement Center — https://www.state.gov/r/gec/  
26 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text  
27 Rubio, Van Hollen Introduce Legislation to Deter Foreign Interference in American Elections — http://bit.ly/2DD4VCX  

http://www.niss.gov.ua/articles/2431/
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2692/text
http://www.niss.gov.ua/articles/2431/
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/3274/actions
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2943/text
https://www.state.gov/r/gec/
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text
http://bit.ly/2DD4VCX
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 У законопроекті міститься вимога запровадити додаткові санкції проти Росії, 

якщо вона знову зробить спробу втручання в електоральний процес у США.  

 Крім Росії, до числа країн, здатних втручатися у внутрішні справи іншої держави, 

також увійшли Китай, Іран та Північна Корея. 

 Передбачається, що визначати ступінь втручання іноземних держав у вибори 

буде Директор національної розвідки США. 28  

 Законопроект забороняє іноземним урядам або агентам, що діють від їхнього 

імені: використовувати соціальні мережі та традиційні ЗМІ для поширення 

неправдивої інформації; купувати рекламу, щоб впливати на вибори; блокувати 

чи іншим чином перешкоджати доступу до інфраструктури виборів.29  

 

Французька Республіка 

У листопаді 2017 керівництво Вищої ради з аудіовізуальних засобів (Conseil supérieur de 

l'audiovisuel)30 заявило, що буде вести постійний перегляд програм, які транслюватиме 

російський телеканал Russia Today у Франції. Крім цього, Рада з аудіовізуальних засобів 

проводить моніторинг діяльності сайту російського агентства новин Sputnik.31  

На початку січня 2018 Президент Франції Еммануель Макрон заявив про підготовку 

законопроекту, спрямованого на боротьбу з поширенням неправдивої інформації в 

періоди виборчих кампаній. Новий законопроект уможливить закриття за рішенням 

суду акаунтів в Інтернеті, видалення інформації сумнівного змісту та обмеження 

доступу до окремих сайтів. Текст законопроекту поки не було представлено.32 

 

 

                                                           
28 New bill targets Russia, others for future election interference — http://cnn.it/2G5jlKD  
29 Rubio, Van Hollen Introduce Legislation to Deter Foreign Interference in American Elections — http://bit.ly/2DwquWv  
30 Conseil supérieur de l'audiovisuel — http://www.csa.fr  
31 Le CSA promet de surveiller «constamment» la chaîne russe RT — http://bit.ly/2DZNk5U  
32 Макрон оголосив війну фейковим новинам — http://bit.ly/2mYiHGQ  
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