
  
 

 

 

 

Разом проти дезінформації 
 

         Дезінформація у контексті російської агресивної війни проти України 

 

 

Що означає "дезінформація"? 

 
Дезінформація - це хибна або інформація,що  
вводить в оману , яка розповсюджується 
цілеспрямовано.  
Її слід відрізняти від помилкової або тої, що 
вводить в оману, яка створюється і поширюється 
помилково або без наміру ввести в оману.                                                                                                           

 
Дезінформація використовується національними 
та іноземними недержавними суб'єктами, а також 
іноземними державними суб'єктами з цілого ряду 
причин. Відправники дезінформації 
розраховують ввести в оману одержувачів і 
схилити їх до поширення хибної інформації, що 
вводить в оману. Якщо дезінформація 
поширюється іноземною державою з метою 
нелегітимного впливу на іншу державу, це 
гібридна загроза. 
 

Що означає дезінформація у 

контексті російської агресивної 

війни? 

 
Протягом багатьох років російський уряд  
використовує, зокрема, свої державні ЗМІ та 
нібито нейтральні, але контрольовані чи 
фінансовані Росією канали для поширення 
дезінформації та пропаганди, зокрема в 
Німеччині. З початку березня 2022 року набули 
чинності санкційні заходи ЄС проти кількох 
російських каналів, які під прямим чи непрямим 
контролем російського уряду сприяли 
пропагандистській підтримці військової агресії 
проти України. Нині російський уряд дедалі 
активніше використовує соціальні мережі для 
поширення дезінформації і пропаганди. 

 
У центрі уваги тут - зусилля російського 

уряду щодо виправдання агресивної війни 

проти України, яка суперечить 

міжнародному праву. З іншого боку, Кремль 

робить цілеспрямовані спроби ускладнити 

чи запобігти реакції міжнародної спільноти 

на війну та громадську підтримку України. 

 
Що робить федеральний уряд для 
боротьби з дезінформацією? 

 
Міністерство закордонних справ (AA), 

Федеральне відомство друку (BPA), а також 

Федеральне міністерство внутрішніх справ та 

вітчизни (BMI) та підпорядковані ним відомства 

здійснюють моніторинг інформаційного 

простору на предмет хибної чи недостовірної 

інформації.

 
 
 
 

Мета - зробити суспільство 

небезпечним, вплинути на формування 

громадської думки, приховати і 

відвернути увагу від своєї діяльності, 

надати емоційність спірним дебатам і 

посилити соціальну напруженість, 

викликати недовіру державним 

інститутам і діям уряду. 



 
 
 

Федеральний уряд проводить активну, 
засновану на фактах і орієнтовану на цільові 
групи комунікацію про поточну ситуацію та 
вжиті заходи. Окрім відповідних заходів 
реагування, таких як виправлення 
дезінформації, основна увага приділяється 
профілактиці та підвищенню стійкості усієї 
держави та суспільства. 

 
Підвищення обізнаності суспільства про 
проблему "дезінформації" та посилення 
підтримки громадян у критичному вивченні 
інформації та джерел, особливо у соціальних 
мережах, є невід'ємною частиною цієї 
загальнонаціональної місії. 

 
Крім того, федеральний уряд обіцяє 

надання екстреної допомоги професіоналам 

ЗМІ-біженцям (JX-Fund) з України, Росії та 

Білорусі з метою зміцнення ЗМІ у вигнанні, 

які можуть самостійно висвітлювати події у 

своїх країнах. Відповідним журналістам 

мають бути надані терміново необхідні 

фінансові ресурси та робочі інструменти. 

 

На додаток до цього комплексного 
суспільного підходу до боротьби з 
дезінформацією, співпраця між федеральним 
урядом і федеральними землями, включаючи 
їхні муніципалітети, а також у рамках ЄС та з 
державами-партнерами є важливим 
елементом ефективної боротьби з 
дезінформацією. Крім того, федеральний 
уряд підтримує регулярний обмін думками з 
операторами соціальних мереж з метою 
просування прозорих правил у соціальних 
мережах та їх послідовного виконання 
операторами. 

Що Ви можете 
зробити? 

 
Критично оцінювати, а не передавати 

 
Неправдиві або повідомлення або 
зображення, що вводять в оману часто не

 
Люди стурбовані, але без злого наміру. У разі 
сумнівів така інформація сприяє зростанню 
невизначеності чи паніки. Чим емоційніша чи 
драматичніша інформація, тим більше вона 
поширюється. Ось чому важливо не брати 
участь у цьому та критично аналізувати 
новини. Тому не передавайте контент, не 
перевіривши його. Не поділіться контентом, 
який видається вам сумнівним. 

 
Перевіряйте джерела та відправників 

 
Завжди корисно порівняти сумнівну 
інформацію як мінімум із двома іншими 
джерелами. Поточний стан новин 
відображається у пропозиціях інформаційних 
каналів, щоденних та щотижневих газет. 

 
Ви можете знайти інформацію на офіційних 
сайтах федерального уряду та урядів земель. У 
разі кризи, наприклад, агресивної війни Росії 
проти України, ви також знайдете спеціальні 
сторінки з цієї теми. 

 

 
www.bundesregierung.de | www.bmi.bund.de | 

www.germany4ukraine.de 

 
Використання перевірки фактів та читання 
інформації 

 
Фото- та відеоматеріали із кризових районів 
також перевіряються відділами перевірки 
фактів багатьох ЗМІ. Незалежний 
дослідницький центр " Correctiv ", серед іншого, 
документує та аналізує поточну та міжнародну 
дезінформацію та дезінформацію про війну в 
Україні. 

 
Федеральний центр політичної освіти також 
надає велику інформацію про війну Росії проти 
України у своїй онлайн-пропозиції. 
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