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1. Види та функції засобів масової інформації. 

Політична сфера суспільства потребує більшою мірою, ніж інші, спеціальних 

засобів інформаційного обміну, встановлення та підтримки постійних зв’язків між 

суб’єктами політики. Сама природа політики потребує опосередкованих форм 

спілкування та спеціальних засобів комунікації між різними носіями влади, державою та 

громадянами.  

Види політичної комунікації: 

- горизонтальна; 

- вертикальна. 

Основні етапи інформаційного процесу: 

- отримання; 

- добір; 

- тлумачення; 

- коментування; 

- поширення інформації. 

Засоби масової інформації (ЗМІ, мас - медіа) є спеціалізованими установами для 

відкритого, публічного передавання будь-якої інформації будь-яким особам за допомогою 

спеціального технічного інструментарію. Це форми розповсюдження інформації, 

спрямовані на охоплення необмеженого кола осіб, соціальних груп та організацій з метою 

оперативного інформування їх про події, явища в світі, конкретній країні, певному регіоні, 

а також мобілізації об’єктів свого впливу на виконання спеціальних соціальних функцій. 

Характерні риси ЗМІ: 

- публічність (необмежене, неперсоніфіковане коло споживачів); 

- наявність спеціальних технічних засобів; 

- непряма, розділена в часі та просторі взаємодія комунікаційних партнерів; 

- непостійний характер аудиторії; 

- переважна односпрямованість впливу від комунікатора до реципієнта. 

До ЗМІ належать друкована, аудіовізуальна, електронна преса, масові довідники, 

кіно - , відео - , аудіо - носії інформації, супутникові, кабельні, комп’ютерні мережі – усе, 

що може нагромаджуватися й передавати важливу для суспільного життя інформацію. 

 Це дає підстави виділити види ЗМІ: друковані (газети, журнали, довідники) та 

недруковані (радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис, Інтернет). 

ЗМІ – не лише засоби оперативного повідомлення інформації в різні куточки світу, 

це найбільш ефективний спосіб впливу на свідомість та емоції людей. 



Оскільки йдеться про владний потенціал мас – медіа, неможливо обійтись без 

такого поняття, як свобода преси. 

З появою перших газет виникла проблема свободи преси, яка стає предметом 

полеміки, а згодом і загострюється у XVIII ст. у роки Французької буржуазної революції. 

У ці часи була сформульована демократична буржуазна концепція свободи преси, 

яка ґрунтувалась на трьох основних тезах: 

- відокремлення новин від коментарів; 

- відкритість урядової інформації; 

- відсутність цензури. 

Свободу преси в сучасних умовах варто розглядати як свободу діяльності ЗМІ, 

оскільки поняття преси у ХХ ст. радикально змінилось. 

Отже, свобода ЗМІ є життєво необхідною умовою не лише для волевиявлення 

людьми своїх думок і прагнень. Без її реалізації не можна говорити про побудову 

громадянського суспільства, гарантування конституційності демократичного ладу. 

Існують дві основні доктрини свободи ЗМІ: 

- західноєвропейська (на базі французької Декларації прав людини і 

громадянина); 

- північноамериканська (на базі американського «Білля про права»). 

Ці доктрини осучаснились, пройшовши шлях від ліберального максималізму до 

соціальної відповідальності. Однак цей процес ще й досі не завершився. Свідченням цього 

є проблеми «папарацци» та «орал – гейт», що активно дискутувались громадськістю після 

загибелі британської принцеси Діани та скандального процесу Б.Клінтон – М.Левінські. 

Існує ще доктрина «свободи преси» – авторитарна, коли мас – медіа можуть 

говорити про те, що дозволяє влада (комунізм, націонал – соціалізм, радикал – 

конфесіоналізм). Проте це вже, певна річ, мало поєднується зі словом «свобода» взагалі. 

Мас – медіа є невід’ємною складовою механізму функціонування демократії, її 

ціннісних і нормативних засад. Саме ЗМІ можуть допомогти індивіду вийти за межі його 

безпосереднього життєвого досвіду і включитись в політичну діяльність. 

Історія становлення та функціонування мас – медіа виокремила основні концепції 

ЗМІ: 

- авторитарна – сформувалась у ХVІ – ХVІІ ст., визначила основне покликання 

преси – підтримка і сприяння політиці уряду та служіння державі; 

- «правдива» - кінець ХVІІ ст., ґрунтувалась на свободі волі та декларувала 

наступні цілі преси: інформування, продаж, сприяння дозвіллю, контроль за 

діями уряду; 

- тоталітарна – кінець ХІХ – початок ХХ ст. (Й.Сталін, А.Гітлер, Й.Геббельс, 

Мао Цзедун), передбачала необхідність ведення ідеологічної боротьби з 

ворогом; 

- концепція соціальної відповідальності преси – середина ХХ ст., виходила з 

таких цілей мас – медіа: інформування, продаж, сприяння дозвіллю, 

переведення конфліктів у план дискусії. 

Функції ЗМІ: 

- інформативна – інформування громадян про найважливіші для них і влади 

події; 

- освітня – доповнює діяльність спеціальних навчальних закладів; 

- критики й контролю – реалізація її спирається на громадську думку і закон; 

- артикуляції та інтеграції – сприяє об’єднанню та згуртуванню суспільних 

інтересів, є умовою для формування впливової опозиції; 

- мобілізації – спонукає людей до певних політичних дій (або свідомо 

бездіяльності); 

- інновації – виявляється в ініціюванні політичних змін шляхом постановки 

важливих проблем перед владою і громадськістю; 



- оперативна; 

- формування громадської думки з ключових питань суспільного життя; 

- зворотного зв’язку; 

- футурологічна. 

Один із найважливіших засобів політичного впливу ЗМІ – добір інформації. 

Принципи, за якими добираються теми публікацій і передач: 

- важливість для громадян; 

- неординарність; 

- новизна фактів; 

- політичний успіх; 

- високий суспільний статус. 

Структура ЗМІ в кожній країні можу бути різною. Головне полягає в тому, щоб усі 

вони мали рівні права, а інформаційний простір не був надмірно монополізований. Лише 

тоді можна говорити про інформаційну владу як справді рівноправну четверту владу 

поряд із законодавчою, виконавчою та судовою. 

 

2. «Четверта влада». ЗМІ як засіб формування громадської думки. 

В демократичному, правовому суспільстві влада поділяється на законодавчу, 

виконавчу та судову. Однак глобальна інформатизація суспільства, широке 

впровадження нових інформаційних технологій (телебачення, комп’ютерних мереж, аудіо 

– та відео-систем) зробили актуальними розмови про інформаційну, «четверту» владу. 

Під інформаційною владою розуміють здатність власників інформації шляхом 

отримання, селекції, тлумачення, компонування та розповсюдження інформації впливати 

на формування суспільної свідомості, спонукати суб’єктів політики та економіки до дій у 

заданому напрямі. 

Інформаційна влада може реалізовуватись через спеціалізовані засоби 

передавання інформації, які забезпечують єдність волі, цілісність та 

цілеспрямованість дій великої кількості людей.  

Ці засоби називають мас – медіа, або засобами масової інформації (ЗМІ) чи 

засобами масової комунікації (ЗМК). 

Найважливішим принципом демократичної організації мас – медіа є плюралізм 

влади в суспільстві та плюралізм власне ЗМІ. 

Плюралізм мас – медіа може ґрунтуватись на наступних формах організації 

ЗМІ: 

- комерційній; 

- державній; 

- суспільно – правовій. 

Зрозуміло, ідеальних форм організації ЗМІ не існує. Раціональним є оптимальне 

співвідношення різних форм залежно від особливостей певної країни у поєднанні з 

ефективним контролем за діяльністю ЗМІ, здійснюваним на правових засадах.  

У більшості країн світу є спеціальні органи загального контролю за ЗМІ, що 

стежать за виконанням етичних і правових, норм, прийнятих у даному суспільстві, - у 

Франції – Вища рада по аудіовізуальній комунікації, у Великобританії – спеціальна 

комісія з самоконтролю, в Україні – Національна рада з телебачення та радіомовлення. 

Масова комунікація пов’язана з видами діяльності на основі використання знаків та 

символів. 

Ідеологеми, державна та політична символіка, правила етикету, мова жестів, 

дорожні знаки містять необхідну для соціалізації індивіда інформацію. 

В сучасному світі роль ЗМІ постійно зростає. 

У правовому демократичному суспільстві гілки влади мають бути незалежними. У 

протилежному випадку виникають ситуації, коли гілки влади конфліктують одна з одною, 

використовуючи власні друковані органи. 



З науково-дослідницької точки зору це можна назвати прикладами горизонтальної 

політичної комунікації, з погляду так званої традиційної демократії – нонсенсом. Також 

виділяють вертикальну політичну комунікацію. Якщо в першому випадку мають на увазі 

процеси обміну інформацією на рівні «індивід – індивід», «суспільна група – суспільна 

група», «держава – держава», то в другому – передбачається обміни між суб’єктами 

політики різної ваги: «держава – індивід», «суспільна група – держава». 

Концепції функціонування мас – медіа: 

- авторитарна; 

- «правдива» концепція; 

- тоталітарна; 

- концепція соціальної відповідальності преси. 

Система мас – медіа покликана сприяти формуванню свідомих громадян і 

домагатися масової підтримки політики соціальних перетворень у межах конституційного 

процесу побудови демократичної правової соціальної держави. 

Основою формування і ухвалення рішень у демократичних суспільствах є 

громадська думка. Громадськість (людська спільнота) має соціальну пам'ять, або 

культуру, соціальні інтереси і думку – погляди, судження, що реалізуються в розв’язанні 

соціальних проблем і в соціальному контролі за діями влади.  

Громадську думку розуміють як колективні оцінні судження індивідів, що 

належать до різних соціальних спільнот і які через ці судження виявляють своє ставлення 

до суспільних проблем і способів їх розв’язання. 

Громадська думка – відображення ставлення народу (в цілому або окремих 

спільнот) до влади, її діяльності, політики. Громадська думка створюється під впливом 

громадської свідомості, емпіричних знань, навіть забобонів, науки, мистецтва, політики, 

всіх джерел масової комунікації. Вона виступає посередницею між свідомістю та 

практичною діяльністю людей. 

Завдання, які виконує громадська думка в суспільстві: 

- оцінювання і контроль діяльності влади; 

- вплив на ухвалення владою рішень через поради щодо розв’язання 

тієї чи іншої суспільної проблеми; 

- участь в ухваленні соціальних рішень щодо розв’язання проблем, що 

зачіпають інтереси всього суспільства. 

Загалом громадську думку формують, з одного боку, власний практичний досвід 

людей, їхнє безпосереднє зіткнення з суспільними проблемами, а з другого – засоби 

масової інформації.  

При чому ЗМІ і формують, і виражають (озвучують) громадську думку. Чим вищий 

рівень довіри до ЗМІ, тим сильніший їх вплив на формування громадської думки. Цей 

вплив має бути не маніпулятивним, а гуманістичним.  

Принцип гуманістичного впливу мас-медіа на громадську думку сформулював 

Волтер Кронкайт (американський коментатор): «Не нав’язувати людям свого бачення 

новин, але змушувати їх думати, не давати політичним хитрощам цю думку приспати».  

 

3. Свобода слова та цензура. 

Сучасне життя протікає у шаленому темпі і нагадує собою вируючий потік. Якщо 

озирнутись на двадцяте століття, неможливо повірити, що стільки потрясінь, революцій, 

переворотів, відкриттів, тріумфів здатні вмістити в себе якихось сто років.  

За цей період і сама інформація чимало пережила: була забороненою, обмеженою, 

дозволеною, неконтрольованою. Нерідко відбувались занадто стрімкі переходи від 

«інформаційного голоду» в усіх сферах суспільного життя до необмеженої здоровим глуздом 

свободи інформації.  



Свобода слова має обмеження, адже кожна свобода, доведена до межі, може привести 

до розбещеності. Ще у Стародавній Греції були встановлені обмеження на підбурювання до 

заколоту чи бунту, наклеп, богохульство. 

Антиподом свободи слова є цензура. 

Цензура (від лат. censere - розглядати) – контроль офіційної влади за змістом, 

випуском та поширенням друкованої продукції, змістом і виконанням (показом) 

сценічних постановок, радіо- й телевізійних передач, а інколи і приватного листування з 

метою недопущення або обмеження поширення ідей та відомостей, які влада визнає за 

небажані чи шкідливі.  

Доцільність відкритих кордонів для інформації визначається багатьма чинниками: 

рівнем загальної культури суспільства, досвідом виділяти правдиву і не зовсім правдиву 

інформацію, політичною стабільністю, ступенем задоволеності зі сторони суспільства 

власним життям. 

 Якщо більшість чинників наявні - суспільство здатне сприймати і правильно 

використовувати інформацію, якщо ні - воно перетворюється на некерований натовп, якому 

для почуття щастя потрібно все більше і більше чуток.  

У вільному суспільстві люди не повинні допускати, щоб офіційна влада вказувала 

їм на те, які думки їм треба мати, чи визначала доктрини, які можна дозволити для їхнього 

сприйняття, і ті, про які їм не слід знати. Сказане стосується і самого народу. Ніхто з його 

середовища на має права обмежувати і утискувати думку інших.  

Люди повинні знати, що відбувається в світі, в країні. Але таке знання не завжди дає 

можливість встановити причини реальних подій і визначити їх наслідки. Лише грамотна і 

коректна позиція держави, щодо засобів масової інформації здатна не допустити масового 

відчаю і нігілізму в суспільстві. Суспільство має право знати, але як йому поводитись: 

помічати чи ігнорувати інформацію, залежить від кожної окремої людини.  

 


