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МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
В СИСТЕМІ ЗМІ 

У сучасних умовах можливості для реалізації конституційних прав гро-
мадян на інформацію та свободу слова значно розширилися, водночас суттєво 
зросли потреби потенційно активної частини суспільства в інформаційній 
взаємодії як всередині країни, так і з зовнішнім світом. Провідна роль у за-
безпеченні свободи слова та права на інформацію відіграють засоби масової 
інформації (далі – ЗМІ) – інститути громадянського суспільства, для яких ін-
формаційна діяльність є головним завданням і формою існування. Згідно зі 
ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних 1950 р. вільні й 
незалежні засоби масової інформації мають першочергову важливість для 
життя демократичного суспільства. 

Засоби масової інформації – це розгалужена мережа установ, що за-
ймаються збором, обробкою, поширенням інформації. До цієї мережі входять 
телерадіопрограми, газети, журнали, книжкові видавництва, радіо, інформа-
ційні агентства, кінодокументалістика тощо. Крім того, на сьогодні в україн-
ському суспільстві все активніше використовується Інтернет, який дозволяє 
органам публічної влади встановити зворотний зв’язок з громадянами. 

Преса, радіо і телебачення являють собою своєрідний «тріумвірат» ЗМІ, 
кожне з яких має низку особливостей щодо характеру і способів донесення ін-
формації до аудиторії. Однак поряд з наявністю специфічних властивостей усі 
види ЗМІ мають дещо спільне – це здатність донести до масової аудиторії більш 
чи менш оперативно словесно-понятійну та емоційно-образну інформацію. 

Характерними рисами ЗМІ є: публічність (необмежене, неперсоніфіко-
ване коло споживачів); наявність спеціальних технічних засобів; непряма, 
розділена в просторі та часі взаємодія комунікаційних партнерів; непостійний 
характер аудиторії; переважна односпрямованість впливу від комунікатора до 
реципієнта. Основним завданням ЗМІ є передача інформації споживачам, ко-
тра відбувається різними шляхами (преса, радіо, телебачення). 

Чинне конституційне законодавство України виокремлює дві групи 
ЗМІ: друковані (пресу) й аудіовізуальні (телебачення і радіомовлення). 

Відповідно до закону України «Про телебачення і радіомовлення» ауді-
овізуальний (електронний) засіб масової інформації – організація, яка надає 
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для масового приймання споживачами аудіовізуальну інформацію, передану 
у вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових електро-
нних пристроїв. 

Існує певна відмінність електронних ЗМІ від традиційних, яка полягає у 
великій оперативності поширення масової інформації та якісно новим спосо-
бом передачі інформації. При цьому, незаперечним є той факт, що діяльність 
саме аудіовізуальних ЗМІ нині відіграє найважливішу роль у сфері масової 
інформації. Найбільшими можливостями впливу на аудиторію володіють са-
ме радіо, телебачення, кіно та комп’ютерні технології.  

Першим, після друкованих ЗМІ, за часом появи є радіомовлення. Най-
більш характерною його рисою є те, що носієм інформації в даному випадку 
виявляється тільки звук, що дозволяє миттєво передавати інформацію на не-
обмежені відстані. Звідси можливість такої оперативності радіомовлення, ко-
ли повідомлення надходить майже одночасно з подією, про яку повідомляєть-
ся, чого неможливо в принципі досягти в пресі. 

Телебачення увійшло в життя у 30-ті роки ХХ ст., але стало рівнознач-
ним елементом системи масової комунікації тільки через декілька десятиліть. 
У подальшому воно розвивалося випереджаючими темпами і з другої поло-
вини ХХ ст. за низкою параметрів (інформація про події, культуру, розваги) 
висунулася на перше місце. 

На зламі століть приєднався й активно розвивається ще один тип кана-
лів інформації – всесвітня комп’ютерна мережа (представлена Інтернетом), у 
якій значне місце (поряд із соціальною) займає масова інформація. Це елект-
ронні версії і дайджести газет, так звані мережеві газети й журнали, радіо- і 
теле- «мовлення», сайти («сторінки») окремих журналістів, які оперативно 
змінюють свій зміст і отримуються користувачами в режимі реального часу. 
Належне представлення в мережі Інтернет національних інформаційних ре-
сурсів є одним з пріоритетних напрямів державної політики в сфері інформа-
тизації, задоволення конституційних прав громадян на інформацію.  

На основі проведеного аналізу можемо зробити наступні висновки: 
1. В умовах інформатизації суспільства засоби масової інформації віді-

грають велику роль, оскільки впливають на свідомість читачів, глядачів, слу-
хачів із тим, щоб спонукати їх діяти тим або іншим чином. 

2. Чинне конституційне законодавство України виокремлює дві групи 
ЗМІ: друковані (пресу) й аудіовізуальні (телебачення і радіомовлення). 

3. Останнім часом аудіовізуальні ЗМІ займають важливе місце серед за-
собів масової інформації. Це пояснюється у першу чергу тим, що інформація, 
розміщена в пресі, дуже швидко застаріває, а тому читацька аудиторія в по-
шуках самої актуальної інформації поступово змінює свій інтерес на електро-
нні ЗМІ. 
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