
Протидія негативному впливу інформаційної пропаганди  

В епоху стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 

незаперечним фактом є те, що засоби масової інформації мають величезний 

вплив на особистість та, дуже часто, повністю,формують суспільну думку. 

Однак, останнім часом в інформаційному просторі України 

спостерігається низка негативних явищ, що створюють загрози національній 

безпеці України.  

Сьогодні на території нашої держави здійснюється психологічний тиск 

з боку іноземних та вітчизняних засобів масової інформації, що ведуть так 

звану «інформаційну війну» проти України, з метою поширення неправдивих 

відомостей про події, що дійсно відбуваються в державі, розпалювання 

міжнаціональної ворожнечі,денаціоналізації українців. 

  З метою протидії негативному впливу інформаційної пропаганди 

іноземних та вітчизняних засобів масової інформації та об’єднання 

українського суспільства навколо ідеї української державності Рада 

національної безпеки і оборони України прийняла Рішення «Про заходи 

щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері 

інформаційної безпеки України», яке введено в дію Указом Президента 

№449/2014 від 01.05.2014, у якому зазначила «що останнім часом Російська 

Федерація поширює недостовірну, неповну, упереджену інформацію про 

Україну, через що намагається маніпулювати суспільною свідомістю в 

Україні та за її межами».  

Тому виникла необхідність розроблення комплексу заходів, 

спрямованих на вдосконалення нормативно-правового забезпечення та 

попередження й нейтралізації потенційних і реальних загроз національній 

безпеці в інформаційній сфері, зокрема: 

    - розроблення Кабінетом Міністрів України і внесення на розгляд 

Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до деяких законів 

України щодо протидії інформаційній агресії іноземних держав, 

передбачивши, зокрема, визначення механізму протидії негативному 

інформаційно-психологічному впливу, в тому числі шляхом заборони 

ретрансляції телевізійних каналів, а також щодо запровадження для 

іноземних засобів масової інформації системи інформування та захисту 

журналістів, які працюють у місцях збройних конфліктів, вчинення 

терористичних актів, при ліквідації небезпечних злочинних груп; 

    - розроблення і впровадження комплексних заходів організаційного, 

інформаційного і роз'яснювального характеру щодо всебічного висвітлення 

заходів з реалізації державної політики у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки та посилення контролю за додержанням законодавства з питань 

інформаційно-психологічної та кібернетичної безпеки; 

    - вжиття заходів щодо забезпечення поширення у світі об'єктивних 

відомостей про суспільно-політичну ситуацію в Україні, зокрема, шляхом 

створення відповідного медіа-холдингу для підготовки якісного 

конкурентоздатного інформаційного продукту. 



Прийняття та реалізація Рішення в умовах негативного інформаційного 

впливу позитивно вплине на забезпечення інформаційного суверенітету 

України,  сприятиме захисту національного інформаційного простору. 

 

Дніпровське районне 

управління юстиції  

у м. Києві 
 


