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Нове безпекове середовище, серед 
іншого, відчуває асиметричні загрози 
безпеці, які часто називають гібридною 
віи� ною або застосуванням тактики сірої� 
зони. В тои�  час, як за останнє десятиліт-
тя подібну тактику застосовували різно-
манітні нерегулярні зброи� ні формуван-
ня, дії� Росіи� ської� Федерації� восени 2014 
року проти свого сусіда Украї�ни, відзна-
чили початок нової� ери для міжнародно-
го порядку. В ціи�  статті досліджуються 
дії� та рішення, прии� няті Організацією 
Північноатлантичного Договору (НАТО) 
внаслідок незаконної� та нелегітимної� 
анексії� Криму в 2014 році та відпо-
відь НАТО на нову зміну середовища в 
євро-атлантичному регіоні. Від зміцнен-
ня свого звичаи� ного оборонного стано-

вища та наращування можливостеи�  для 
стримування, до покращення стіи� кості 
окремих краї�н-союзників та прии� няття 
заходів посилення свої�х спроможностеи�  
захисту від кібер-загроз – НАТО продов-
жує пристосовуватися до нових викли-
ків євро-атлантичніи�  безпеці.      

НАТО в середовищі гібридної 
війни 

Гібридна віи� на не є новим явищем. 
Віи� ськовии�  стратег Колін Греи�  не пого-
джується з тим, що цеи�  вид віи� ни є новим, 
та стверджує, що людство завжди застосо-
вувало асиметричні підходи для викори-
стання слабкостеи�  ворога. Нові технології�, 
такі як кібер-атаки, по суті не змінюють 

НАТО В НОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ1  

Барбора Маронкова
Центр інформації та документації НАТО

Нове безпекове середовище, серед іншого, відчуває асиметричні загро-
зи безпеці, які часто називають гібридною війною або застосуванням 
тактики сірої зони. В той час, як за останнє десятиліття подібну 
тактику застосовували різноманітні нерегулярні збройні формуван-
ня, дії Російської Федерації восени 2014 року проти свого сусіда України, 
відзначили початок нової ери для міжнародного порядку. В цій стат-
ті досліджуються дії та рішення, прийняті Організацією Північноат-
лантичного Договору (НАТО) внаслідок незаконної та нелегітимної 
анексії Криму в 2014 році та відповідь НАТО на нову зміну середовища 
в євро-атлантичному регіоні. Від зміцнення свого звичайного оборон-
ного становища та наращування можливостей для стримування, до 
покращення стійкості окремих країн-союзників та прийняття захо-
дів посилення своїх спроможностей захисту від кібер-загроз – НАТО 
продовжує пристосовуватися до нових викликів євро-атлантичній 
безпеці.      

1 Disclaimer: погляди, які висловлені автором в ціи�  статті є особистими та необов’язково відображають 
офіціи� ну політику НАТО.
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природу асиметричних діи�  та віи� ни. Вони 
просто додають новии�  вимір.2

В історії� людства ми можемо знаи� ти 
багато прикладів навмисного перекру-
чення інформації�, щоб ввести в оману 
ворога: один з наи� древніших прикла-
дів – це троянськии�  кінь, принесении�  
в дар греками місту Троя. Ідея цього 
подарунку полягала в чистому обмані, 

для отримання стратегічної� переваги. 
В енциклопедії� з історії� пропаганди та 
мовленнєвого впливу, провідні авто-
ри з публічної� дипломатії� представля-
ють десятки конкретних досліджень, 
починаючи з XVI ст. аж до сьогодні, з 
наглядними прикладами застосування 
пропаганди, дезінформації� та введен-
ня в оману – під час Реформації� в Євро-
пі, Французької� революції�, Першої� та 
Другої� світових воєн, та ганебної� пропа-
гандиської� тактики, яку використовува-
ли нацисти та Радянськии�  Союз.3

Дієго Руї�з Палмер, посадовець НАТО, 
пише в свої�и�  статті для Оборонного 
коледжу НАТО наступне: 

«Хоча неясність середовища прита-
манна віи� ні, ворожі дії� в новіи�  ері 

асиметричних воєн проявляють, чи 
не повсюдно, складне поєднання 
суб’єктів, наративів, тактик та техно-
логіи� , а також неоднозначну взаємо-
дію між місцевим, регіональним та 
міжнародним контекстами, в яких 
вони відбуваються.»4 

І хоча окремі елементи асиметричної� 
віи� ни вже застосовував Талібан в Афга-
ністані, Хезбола в Лівані, та ІДІЛ в Іраку 
та Сирії�5, ці дії� застосовувалися нерегу-
лярними віи� ськовими угрупуваннями, 
із застосуванням асиметричної� тактики, 
щоб компенсувати неспівставність влас-
ної� сили з набагато більшою віи� ськовою 
міццю. 

Деякі експерти впевнені, що суб’єкти 
асиметричної� віи� ни використовують 
так званні «тактики сірої� зони». Такти-
ка сірої� зони повинна бути достатньо 
неоднозначною, щоб залишити об’єкт у 
стані невпевненості щодо того, як діяти 
у відповідь, пише Economist, у власному 
спеціальному виданні The Next War6. Хол 
Брендс з Інституту дослідження міжна-
родної� політики у місті Філадельфія, 
стверджує, що тактика сірої� зони часто 
пов’язана з розповсюдженням дезінфор-
мації� та введенням в оману та застосо-
вується таким чином, що надто важко 
точно визначити відповідальну сторону. 
Успіх сірої� зони залежить від терпіння 
та здатності змішати разом всі інстру-
менти державної� влади, що набагато 
складніше зробити в плюралістичних та 
демократичних суспільствах.7

2 D. Van Puyvelde, Hybrid War – Does It Even Exist?, “NATO Review”, 2015,  
[www.nato.int/docu/review/2015/Also-in-2015/hybrid-modern-future-warfare-russia-ukraine/EN/ доступ: 
08 березня 2018].

3 N. J. Cull, D. Culbert, D. Welch, Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia: 1500 to the Present, ABC-
CLIO: 2003.

4 D. Ruiz Palmer, Back to the Future – Russia’s Hybrid Warfare, Revolutions in Military Affairs and Cold War Compari-
sons, “NATO Defence College Research Paper”, No. 120, October 2015.

5 F. G. Hoffman, Hybrid Warfare and Challenges, “JFQ”, Issue 52, first quarter, 2009.
6 Shades of Grey, “The Economist”, 27 січня 2018.
7 Shades of Grey, “The Economist”, 27 січня 2018.

«суб’єкти асиметричної війни 
використовують так званні 
«тактики сірої зони» 
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Розповсюдженість термінології� сучас-
ного середовища асиметричної� віи� ни 
вказує на сери� озність питання, необ-
хідність подальших експертних дослі-
джень, а також на відповідне прии� няття 
політик та стратегіи�  державними орга-
нами та інституціями, такими як НАТО.        

Нове пробудження

Новии�  момент ери гібридної� віи� ни 
виник тоді, коли державнии�  суб’єкт 
розпочав добре сплановану гібридну 
віи� ну взимку та навесні 2014 року проти 
власного сусіда – Украї�ни. З моменту 
незаконної� анексії� Криму «зеленими 
чоловічками», всі експерти та віи� ськові 
стратеги погодились, що нова гібридна 
віи� на настала та такою буде залишаться 
на невизначении�  час, до тих пір, поки не 
з’явиться ї�ї� нова форма.    

Тактикою Росіи� ської� Федерації� було 
введення «зелених чоловічків» (тобто, 
росіи� ських віи� ськових без розпізна-
вальних знаків) на Кримськии�  півострів, 
проведення фіктивного референдуму 
щодо приєднання Криму до Росії�, у поєд-
нанні з розповсюдженням пропаганди 
та дезінформації� про напади украї�н-
ських націоналістів на росіи� ськомовних 
громадян, як в Криму, так і на Донба-
сі, фальсифікація сучасної� історії�, та 
кібер-атаки у поєднанні з енергетичним 
шантажем.  

Ще в лютому 2013 року, начальник Гене-
рального штабу РФ, генерал Герасимов 
зазначав, що роль застосування невіи� -
ськових засобів у досягненні політичної� 
та стратегічної� цілеи�  зросла, і що нові 
способи ведення конфлікту передбача-
ють широке застосування політичних, 

економічних, інформаціи� них, гуманітар-
них та інших невіи� ськових методів.8 

У лютому 2017 року, росіи� ськии�  міністр 
оборони С. Шои� гу заявив, що в зброи� -
них силах було створено підрозділи для 
ведення інформаціи� ної� віи� ни: “По суті, 
інформаціи� нии�  конфлікт є складовою 
загальних конфліктів. Виходячи з цього, 
Росія доклала зусиль для формування 
структур, які заи� маються цим питан-
ням.” Він додав, що ці дії� були набага-
то ефективнішими, ніж все, що Росія 
застосовувала до того, у «контр-про-
пагандистських» цілях.9 Як стверджує 
Руї�з Палмер, використання Росією 
гібридної� віи� ни – є поєднанням страте-
гічної� можливості та необхідності, які 
підлаштовані під сучасне середовище 
високого взаємозв’язку, таким чином є 
уразливими, що дозволяє використову-
вати змішані, здебільшого невіи� ськові 
засоби, для досягнення власних цілеи� , 
які б за інших умов були б абсолютно 
недосяжні, не вдаючись до руи� нівної� 
віи� ськової� сили.10

Події, які відбулись в Україні навес-
ні 2014 року, розбудили багатьох на 
Заході, та підтвердили те, про що 
країни-сусіди Росії, чи то Грузія, чи 
країни Балтії, намагалися донести 
протягом декількох років, що Кремль 
проводить політику конфронта-
ції та порушує міжнародне право, 
руйнує архітектуру глобальної та 
регіональної безпеки, та шукає шляхи, 
щоб розділити Європу та послаби-
ти транс-атлантичні структури. 
Президент Литви, Даля Грибаускай-
те протягом довгого часу чітко наго-
лошувала, що її країна знаходиться у 
вразливому стані по відношенню до 

8 Ген. В. Герасимов, «Військово-промисловий кур’єр», 27 лютого 2013.
9 My Truth against Yours, “The Economist”, 27 січня 2018.
10 D. Ruiz Palmer, Back to the Future – Russia’s Hybrid Warfare, Revolutions in Military Affairs and Cold War Compari-

sons, “NATO Defence College Research Paper”, No. 120, October 2015.
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власного сусіда: «Литва «вже зазнала 
нападу» з боку кремлівської пропаган-
ди та дезінформації», стала мішенню 
цілеспрямованої кампанії, яку вона 
вважає можливою ширмою для втор-
гнення в її країну.11 

Колишніи�  заступник Генерального 
секретаря НАТО, посол А. Вершбоу, 1 
травня 2014 року, в Вашингтоні, зазна-
чив в інтерв’ю, що анексія Криму Росією 
та очевидна організація заворушень на 
сході Украї�ни фундаментально змінили 
відносини НАТО з Росією.12 У лютому 
2015 року, він розвинув свою аргумен-
тацію далі: «Стосовно східного напрям-
ку, Росія розірвала книгу міжнародних 
правил. Росія повернулась до стратегії� 
політики сили, погрожуючи безпеці 
Украї�ни, Європи та глобальніи�  безпеці в 
цілому.”13

Відповідь НАТО на гібридну війну

У декларації� саміту в Уельсі, 5 вересня 
2014 року, НАТО описує гібридну віи� ну 
як широкии�  спектр відкритих та прихо-
ваних віи� ськових, напіввіи� ськових і 
цивільних заходів, що застосовуються у 
тісному взаємозв’язку.14

Керівники держав та урядів краї�н-чле-
нів НАТО визначили відповідь цієї� орга-
нізації� на гібридну віи� ну, закликаючи 
альянс до розвитку:

Необхідні інструменти та процеду-
ри для ефективного стримування та 
відповіді на загрози гібридної� віи� ни, 
та спроможності для підсилення наці-
ональних зброи� них сил. Це, також, 
включатиме посилення стратегіч-
них комунікаціи� , розробку сценарії�в 
віи� ськових навчань у світлі гібрид-
них загроз, та посилення координації� 
діи�  НАТО з іншими організаціями, у 
відповідності до прии� нятих рішень, 
з огляду на покращення обміном 
інформації�, політичних консультації� 
та координації� діи�  штабів.15

Генеральнии�  секретар НАТО Й� енс Стол-
тенберг підтвердив, що: 

НАТО повинна бути готовою мати 
справу із будь-яким аспектом цієї� 
нової� реальності, незважаючи на 
и� ого походження. І це означає, що 
ми повинні уважно поглянути на те, 
як ми готуємося до стримування і, у 
разі необхідності, захисту від гібрид-
ної� віи� ни. Щоб бути готовими, НАТО 
мусить побачити та правильно проа-
налізувати те, що відбувається; поба-
чити шаблони за подіями, які вигля-
дають окремими та непов’язаними, 
та швидко визначити, хто за ними 
стої�ть та чому.16

На Варшавському саміті в липні 2016 
року, НАТО прии� няла стратегії� та плани 

11 M. Weiss, The President Who Dared to Call Putin’s Russia What It Is: A Terrorist State, “Daily Beast”, 18 березня 2016,  
[www.thedailybeast.com/the-president-who-dared-to-call-putins-russia-what-it-is-a-terrorist-state доступ: 09 
березня 2018].

12 Russia Now an Adversary, NATO Official Says, “CBS News”, 01 травня 2014,  
[https://www.cbsnews.com/news/russia-now-an-adversary-nato-official-says доступ: 08 березня 2018].

13 A. Vershbow, Meeting the Strategic Communication Challenge, “NATO Website”, 11 лютого 2015,  
[www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_117556.htm?selectedLocale=en доступ: 09 березня 2018].

14 Wales Summit Declaration, “NATO Website”, 05 вересня 2014,  
[www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm доступ: 07 березня 2018].

15 Wales Summit Declaration, “NATO Website”, 05 вересня 2014,  
[www.nato.int/cps/ic/natohq/official_texts_112964.htm доступ: 07 березня 2018].

16 J. Stoltenberg, Keynote Speech at Allied Command Transformation Seminar, 25 березня 2015,  
[www.nato.int/cps/ic/natohq/opinions_118435.htm доступ: 07 березня 2018].
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діи�  щодо ролі НАТО у протидії� гібрид-
ніи�  віи� ні. Першочергова відповідаль-
ність за відповідь на гібридні загрози 
або атаки покладається на краї�ну, яка 
стала ціллю. НАТО готова допомагати 
союзникам на будь-якіи�  стадії� гібридної� 
кампанії�. Альянс та союзники, як части-
на колективної� оборони, будуть готові 
протистояти гібридніи�  віи� ні. Північноат-
лантична рада може прии� няти рішення 
застосувати Статтю 5 Вашингтонського 
договору.17

З часу Варшавського саміту, НАТО зроби-
ла декілька важливих кроків у відповідь 
на гібридну віи� ну: 

1) НАТО здіи� снила наи� більше поси-
лення своєї� колективної� оборони після 
«холодної� віи� ни», через комплекс захо-
дів щодо зміцнення своєї� оборони та 
стримування. 

2) НАТО зробила кроки до покращення 
ситуативної� обізнаності та налаштування 
власної� системи раннього попередження. 
Мова и� де про розвідку, спеціальні знан-
ня та аналітичні здібності. НАТО посили-
ла координацію розвідувальних даних, 
шляхом створення спеціального відділен-
ня у штаб-квартирі НАТО в 2016 році.     

3) В сфері кіберпростору, було прии� ня-
то важливі рішення та започатковано 
деякі ініціативи. На Варшавському самі-
ті кіберпростір було визнано п’ятим 
оперативним простором в НАТО, поряд 
з морським, повітряним, наземним та 
спеціальними силами. Кібер оборона 
буде продовжувати інтеграцію в опера-
тивне планування та в операції� та місії� 
Альянсу. НАТО продовжує впроваджу-
вати Розширену політику НАТО щодо 
кіберзахисту та посилювати спромож-
ності НАТО з кіберзахисту, використо-

вуючи останні наи� сучасніші технології�. 
Союзники по НАТО, також, прии� няли 
документ Зобов’язання з кібербезпеки 
(Cyber Defence Pledge). Завдяки цьому 
документу краї�ни-члени покращують 
кібербезпеку власних національних 
мереж та інфраструктури в першочер-
говому порядку. Кожен союзник буде 
дотримуватися відповідальності щодо 
покращення власної� стіи� кості та здат-
ності швидко та ефективно відповідати 
на кібератаки, в тому числі в гібридно-
му контексті. Під час зустрічі міністрів 
оборони краї�н-членів НАТО у люто-
му 2018 року, було прии� нято рішення 
створити новии�  Центр кіберопераціи�  у 
віи� ськовому штабі Об’єднаних зброи� них 
сил НАТО в Європі, з метою подальшого 
зміцнення кіберзахисту НАТО. 

4) На Варшавському саміті була прии� ня-
та Спільна декларація НАТО-ЄС. Подаль-
ше визначення 42 конкретних спільних 
заходів між НАТО та ЄС було анонсовано 
під час зустрічі міністрів закордонних 
справ краї�н-членів НАТО у грудні 2016 
року. Серед них співробітництво в сферах 
кіберпростору, віи� ськових навчань, стра-
тегічних комунікаціи�  та інше.   

5) В сфері віи� ськових навчань, віи� сько-
ві планувальники НАТО регулярно 
включають до навчань сценарії� гібрид-
ної� віи� ни. Кібератаки, відключення 
критичної� інфраструктури, розповсю-
дження дезінформації� також додаються 
в сценарії� віи� ськових навчань.   

6) Посилення спільної� стіи� кості через 
цивільну підготовленість є централь-
ним елементом стіи� кості союзників 
та ключовим інструментом реалізації� 
колективної� оборони альянсу. Хоча це 
залишається відповідальністю окре-
мих держав, НАТО може підтримува-

17 Warsaw Summit Communique, “NATO Website”, 09 липня 2016,  
[www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=en доступ: 07 березня 2018].
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ти союзників щодо оцінки, на ї�х запит, 
та, підвищення ї�х цивільної� готовно-
сті. НАТО прии� няла базові вимоги до 
національної� стіи� кості, які зосереджені 
на безперервності роботи уряду, безпе-
рервності роботи життєвонеобхідних 
служб, безпеці критичної� цивільної� 
інфраструктури та підтримці віи� ськових 
сил цивільними засобами.

7) НАТО розробила власну надіи� ну 
систему стратегічних комунікаціи� , яка 
реалізується всередині НАТО та вико-
ристовується для щоденного просуван-
ня політичних та оперативних пріори-
тетів. Окрім стратегічних комунікаціи�  
НАТО, окремі союзники створили влас-

ні національні системи та процеси, що 
відображають ї�хні національні реалії� та 
пріоритети. Надіи� ні та добре функціо-
нуючі стратегічні комунікації� є важли-
вим елементом у боротьбі з пропа-
гандою та дезінформацією. НАТО не 
використовує пропаганду у боротьбі з 
пропагандою, але використовує факти 
та інформацію. Докладаються досить 
сери� озні зусилля для активного доне-
сення інформації� про рішення та полі-
тику НАТО до широкого кола суб’єктів, 
а саме, журналістам, науково-освітнім 
колам, лідерам думок, представникам 
громадянського суспільства та широкіи�  
громадськості. Крім того, НАТО регуляр-
но залучає росіи� ські ЗМІ, у тому числі 
для висвітлення важливих подіи�  НАТО, 
таких як, наприклад, саміти НАТО та 
зустрічі міністрів закордонних справ та 
міністрів оборони краї�н-членів НАТО. 
Внаслідок дестабілізуючих діи�  Росії� в 
Украї�ні та інших краї�нах, НАТО створила 

спеціальну веб-сторінку, що називається 
«Розставляємо все на свої� місця» (Setting 
the Record Straight). Це публічнии�  доку-
мент, якии�  доступнии�  на веб-саи� ті НАТО, 
спрямовании�  на розвінчування багатьох 
давніх росіи� ських міфів про НАТО.

8) Протидія гібридним загрозам не 
може проводитись окремо, але у співп-
раці з іншими партнерами. Саме тому 
НАТО впровадила додаткові ініціативи 
спільно з іншими міжнародними орга-
нізаціями та суб’єктами, з метою покра-
щення ситуативної� обізнаності, обміну 
інформацією та передовим досвідом. 
Окрім спільних заходів, що випливають 
із Спільної� декларації� НАТО-ЄС, підписа-
ної� на згаданому саміті НАТО у Варшаві в 
липні 2016, НАТО також тісно співпрацює 
з Центром передового досвіду зі страте-
гічних комунікаціи�  НАТО, якии�  розта-
шовании�  у Ризі, в Латвії�, та Центром 
Передового досвіду НАТО з кіберзахисту, 
якии�  розташовании�  в Таллінні, Естонія. 
Крім того, НАТО є членом Європеи� сько-
го центру передового досвіду з проти-
дії� гібридніи�  віи� ні, якии�  нещодавно був 
створении�  в Гельсінкі, Фінляндія. НАТО 
надає допомогу та проводить консульта-
ції� з низкою краї�н-партнерів, які особли-
во постраждали від росіи� ської� гібридної� 
віи� ни та впливу дезінформації�, такими 
як Украї�на, Грузія та Молдова, та парт-
нерами, які мають досвід у побудові 
потужної� системи стіи� кості, такими як 
Фінляндія та Швеція. Подібна практи-
ка дозволяє створити платформи, що 
забезпечують практичнии�  обмін інфор-
мацією та передовим досвідом протидії� 
росіи� ськіи�  пропаганді, наприклад, Плат-
форма гібридної� віи� ни, яка створена між 
НАТО та Украї�ною.

9) Протидія гібридніи�  віи� ні, також 
відбувається в рамках співробітництва 
між Украї�ною і НАТО. У червні 2017 року 
була створена Платформа Украї�на-НАТО 
щодо протидії� гібридніи�  віи� ні з подвіи� -
ною метою: підвищити здатність НАТО 

«Протидія гібридним загрозам 
не може проводитись 
окремо, але у співпраці 

з іншими партнерами. 
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та Украї�ни виявляти гібридні загрози, а 
також посилити спроможність держав-
них інституціи�  бути більш підготовле-
ними до боротьби з гібридними загро-
зами та посилити ї�х стіи� кість у сферах 
цивільного захисту, захисту критичної� 
інфраструктури, стратегічних комуніка-
ціи� , захисту цивільних осіб, кіберзахи-
сту та боротьби з тероризмом. У жовтні 
минулого року в Польщі відбувся семі-
нар з питань кризового менеджменту. 
У и� ого роботі взяли участь понад 100 
представників з 22 краї�н-членів Альян-
су та заступник директора вищезгада-
ного Європеи� ського центру передово-
го досвіду з протидії� гібридніи�  віи� ні. В 
цьому році планується провести новии�  
семінар.

Як заявив Генеральнии�  секретар НАТО 
Й� енс Столтенберг на семінарі НАТО з 
трансформації� Альянсу, 25 березня 2015 
року в Будапешті: «Гібридна віи� на – це 

зонд, перевірка нашої� рішучості проти-
стояти і захищати себе. І вона може бути 
передумовою до більш сери� озного напа-
ду; тому що за кожною гібридною стра-
тегією стоять звичаи� ні зброи� ні сили, які 
підвищують тиск і готові використати 
будь-яку можливість. НАТО та ї�ї� парт-
нери повинні продемонструвати, що ми 
можемо і будемо діяти швидко, в будь-
якии�  час та скрізь, де це необхідно».    

Барбора Маронкова, з 01 березня 2017 року 
працює директором Центру інформації та 
документації НАТО в Україні. Вона почала 
працювати в НАТО у вересні 2006 року, на 
посаді програмного менеджера з питань 
публічної дипломатії на Західних Балканах. Вона 
також працювала в прес-службі НАТО та була 
виконуючим обов’язки голови секції преси та 
ЗМІ. До початку її роботи в НАТО, вона заснувала 
та очолила Словацький центр європейських та 
північноатлантичних справ.


