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1. Коруц У. З. Проблемні питання визначення поняття ”гібридна 

війна” як елементу пропаганди війни / У. З. Коруц // Приват. та публіч. право. 

– 2020. – № 2. – С. 125-128. Проаналізовано застосування терміна «гібридна 

війна», який не закріплено в міжнародному праві та не визначено у вітчизняному 

праві, що є одним із найбільших недоліків із точки зору кримінальної протидії 

російській агресії. Указано на необхідність кримінально-правового регулювання 

терміна «гібридна війна» навіть шляхом включення його у вітчизняний 

Кримінальний кодекс. Можливо, не як самостійного злочину, але обов’язково як 

елемента пропаганди війни. Текст: http://pp-law.in.ua/archive/2_2020/26.pdf 

2. Кривонос С. Генерал Сергей Кривонос: «Мы получили от НАТО 

сигнал, что не останемся один на один с врагом» [Электронный ресурс] / 

Сергей Кривонос ; беседу вела Ольга Бесперстова // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. 

– 30 сент. – Электрон. данные. У контексті нещодавніх стратегічних командно-

штабних навчань «Об'єднані зусилля-2020», що відбулись в Україні, наведено 

матеріали інтерв’ю із заступником секретаря РНБО генерал-майором Сергієм 

Кривоносом, який поділився своїми враженнями про цю подію. Він, зазначив, що 

з точки зору представників НАТО, «зроблений великий практичний крок для 

подальшої взаємодії. Ми ж вважаємо, що отримали величезну підтримку як на 

військовому, так і на політичному рівні. І головне! – сигнал про те, що не 

залишимося один на один з ворогом». Генерал, зокрема, прокоментував реакцію 

російських пропагандистів на те, що конвертоплани «Osprey CV-22B», які 

перебувають на озброєнні Корпусу морської піхоти і Військово-Повітряних Сил 

США, демонстративно пролетіли над Києвом. Він також зауважив, що «із 

забезпеченням сучасною технікою у нас провал, м'яко кажучи». Генерал до того 

ж наголосив, що наші навчання стали чіткою і жорсткою відповіддю на 

російські військові навчання «Кавказ-2020», назвавши їх «черговим залякуванням 
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України та міжнародної спільноти» адже росіяни «відпрацьовували під час 

навчань можливі варіанти захоплення територій». Окрему увагу С. Кривонос 

приділив інформаційній війні «як одній зі складових гібридної війни. Відсутність 

в Україні державних засобів масової інформації, незалежних від олігархів, 

призводить до того, що всередині країни виникає маса всяких маніпуляцій та 

інсинуацій. При цьому у нас чимало проросійських ресурсів, які ведуть свою гру. 

Ми бачимо, як вміло вони маніпулюють нами і нашими політиками, як 

методично і системно створюють громадську думку в певних питаннях. Наші 

політики думають лише про те, як використовувати Україну для досягнення 

особистих цілей, отримання політичних і економічних дивідендів». Генерал 

наголосив, що «ситуацію, яка складеться після виборів, складно прогнозувати. 

Не виключаю, що суспільство може бути розколоте. Давайте все ж 

сподіватися, що народ цього не допустить. 2014 рік показав, що ми здатні в 

максимально короткі терміни об'єднатися і боротися з бідою». Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/357048-general-sergej-krivonos-my-poluchili-ot-nato-signal-

chto-ne-ostanemsya-odin-na-odin-s-vragom 

3. Кущ П. Операція ”Верифікація”: як нейтралізувати 

Росдезінформ / Павло Кущ // Уряд. кур’єр. – 2020. – 7 жовт. (№ 195). – С. 3. 

Йдеться про проблему боротьби з поширенням в українському інформаційному 

просторі дезінформації та шейків як складової гібридної війни, розгорнутої 

Росією проти України. Наведено конкретні приклади брехливої антиукраїнської 

інформації, яка постійно з’являється у соціальних мережах і друкованих 

виданнях, та запропоновано методи протидії інформаційній війні. Висвітлено 

практичний досвід Німеччини в сфері боротьби з маніпуляціями та ворожою 

пропагандою. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/operaciya-verifikaciya-yak-

nam-nejtralizuvati-rosd/ 

4. Перхач Р. Т. Мовні засоби маніпуляції в пресі: контент-аналіз 

[Електронний ресурс] / Р. Т. Перхач, А. О. Смирнова // Молодий вчений. – 2019. 

– № 10. – Електрон. дані. Виявлено цілі маніпулятивного впливу та сутнісні 

ознаки його використання в сучасних друкованих мас-медіа. У результаті 

проведеного аналізу відібраних статей виявлено основні методи та прийоми, 
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якими сучасні засоби масової інформації користуються задля впливу на 

свідомість населення.              Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/43.pdf 

5. У Раді зареєстровано законопроект щодо протидії інформаційній 

війні [Електронний ресурс] // Юрид. газ. – 2020. – 6 жовт. – Електрон. дані. 

Вказано, що у Верховній Раді України (ВР України) зареєстровано проект 

Закону № 4188 від 05.10.2020 "Про внесення змін до Закону України "Про 

телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні". 

Законопроектом пропонується заборонити вислови, які містять заперечення 

факту воєнної агресії Російської Федерації та окупації нею частини території 

України. Також запропоновано зобов’язати Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення у разі повторного допущення порушення 

звертатися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення 

телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги. 

Текст: https://yur-gazeta.com/golovna/u-radi-zareestrovano-zakonoproekt-shchodo-

protidiyi-informaciyniy-viyni.html 
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