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АНОТАЦІЯ 

Даниленко С. А. Відкритість та прозорість влади: механізм регулювання 

взаємодії зі ЗМІ на регіональному рівні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (281 – 

Публічне управління та адміністрування). – Одеський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, Одеса, 2018. 

У дисертаційному дослідженні запропоновано вирішення актуального 

наукового завдання щодо теоретичного обґрунтування механізму регулювання 

взаємодії влади зі ЗМІ на регіональному рівні у процесі забезпечення відкритості 

та прозорості й розробці рекомендацій щодо його запровадження в практичну 

діяльність органів публічної влади. 

Аналіз наукових підходів щодо формування комунікативних парадигм в 

умовах формування інформаційного суспільства засвідчив, що ефективність 

публічного управління залежить значною мірою від рівня взаємодії, відкритості 

та прозорості органів публічної влади в інформаційному середовищі. В той же 

час, усунення існуючих інформаційно-комунікативних проблем пов’язане з 

потребою досягнення ідентичності між об’єктивними та суб’єктивними 

факторами публічного управління, де найважливішу роль відіграє інформаційна 

взаємодія, входження України в світовий інформаційний простір. Таким чином, 

зростає потреба в розробці нових інформаційних відносин, розширення 

можливостей впровадження та використання інформаційно-комунікативних 

технологій в управлінській діяльності. Все це вимагає наукового обґрунтування 

сформованих підходів із позиції розвитку теорії державного управління. 

Доведено, що в сучасних умовах ефективність публічного управління 

залежить ступеню впровадження демократичних принципів відкритості та 

прозорості у діяльність органів публічної влади. Влада та ЗМІ повинні 

створювати середовище рівноправного діалогу, знаходити шляхи зближення 
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різних соціальних груп. Ця функція є особливо необхідною у суспільстві, яке 

намагається створити відкритий діалог між суб’єктами і об’єктами управління.  

Визначено, що ефективна взаємодія органів публічної влади, ЗМІ на основі 

демократичних принципів відкритості та прозорості можлива лише за умови 

зміни характеру інформаційних зв’язків між ними. Підтвердженням цьому є 

об’єктивна потреба постійних змін та розвитку, які вступають у протиріччя з 

існуючими бюрократичними традиціями владних структур та їх презентації у 

ЗМІ. На заміну жорсткої ієрархії, централізованого управління та захисту вузьких 

інтересів треба зробити вибір на користь постійній взаємодії владних структур із 

ЗМІ. Нові інформаційні відносини дозволяють забезпечити діяльність владних 

структур, зорієнтованих на випередження, генерування та реалізацію нових ідей. 

Виявлено, що розвиток нових інформаційно-комунікативних моделей і 

конвергенція мультимедійних технологій із традиційними ЗМІ змінили звичну 

систему взаємодії органів публічної влади та ЗМІ: сучасні споживачі 

інформаційного контенту не тільки характеризуються помітно більшою 

активністю щодо запропонованого ЗМІ-продукту, але й самостійно вступають у 

процес створення та поширення цього контенту. Формування нового 

інформаційного простору на початку 90-х років ХХ ст. спричинило початок 

процесу принципової зміни моделі інформаційної взаємодії влади та ЗМІ, яка 

сьогодні втілилась у модель саме взаємодії, а не інформаційного управління з 

боку держави. З’явилися елементи двосторонньої комунікації між владою та ЗМІ, 

які отримали можливість артикулювати свої запити щодо влади. Сьогодні в 

українській державі сформувалися механізми впливу (хоча й в окремих випадках) 

на прийняття державних управлінських рішень за допомогою висловлення 

громадської думки через ЗМІ. Впровадження нової моделі взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ може істотним чином впливати на характер процесів 

публічного управління.  

Дослідження медіа-простору свідчить, що медіа-простір сьогодні фактично 

ще тільки формується як самостійний національний простір. Але він активно 

впливає на суспільну думку як міцний засіб інформації, як фактор розвитку 
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здібностей особистості. Його розвиток відбувається під впливом демократичних 

тенденцій та змінюється внаслідок економічних і соціальних трансформацій 

українського суспільства. Роль власника (засновника) ЗМІ, як регулятора процесів 

у медіапросторі, є невизначеною. Об’єктивні зміни соціальної структури 

суспільства, яке відмовилося від командно-адміністративної системи управління, 

перехід ЗМІ до горизонтального структурування в умовах становлення 

інформаційного суспільства, посилили роль ЗМІ як особливого соціального 

інституту.  

Сучасний розвиток світової медіа-системи ґрунтується на гармонійному 

синтезі двох ключових модифікаційних процесів: становленні нових медіа та 

оптимізації традиційних ЗМІ за допомогою перспективних інформаційно-

комунікаційних технологій. Встановлено, що в якості інститутів, які беруть 

участь у генерації управляючих впливів на систему медіа-простору, доцільно 

виділити: по-перше, органи публічної влади та управління; по-друге, власників; 

по-третє, різні корпоративні та недержавні структури, які мають можливість 

вплинути на ситуацію в медіа-просторі. 

У другому розділі проаналізовано та розкрито чинні нормативно-правові 

акти, що регламентують відкритість та прозорість публічних органів влади, 

запропоновано інноваційні інструменти управління пов’язані із розробкою 

правових механізмів забезпечення інформаційної відкритості та прозорості 

публічних органів влади, а також організаційної діяльності структур публічного 

управління щодо налагодження процесу інформаційної взаємодії на місцевому 

рівні; узагальнено зарубіжний досвід використання правових та економічних 

механізмів функціонування ЗМІ, які сприяють процесу інформування суспільства, 

громадському контролю за діяльністю влади, а також – підготовці адекватного 

управлінського інструментарію, який ефективно регулюватиме статус суб’єктів 

інформаційної взаємодії. 

Встановлено, що на етапі становлення української держави недосконалість 

забезпечення прозорості в діяльності органів публічної влади є однією з перешкод 

на шляху демократичного розвитку нашої держави, тому є важливою необхідність 
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того, щоб засади відкритості та прозорості влади стали складовими механізмами 

формування інформаційного суспільства в Україні.  

В Україні законодавство, присвячене цим важливим напрямкам, набуло 

свого активного розвитку в 90-х роках минулого століття, коли було ухвалено 

принципові акти, які сформували основу інформаційної діяльності в країні. Однак 

й сьогодні залишається низка невідрегульованих, з точки зору права, проблем. 

Так, законодавство не стало системою документів, де базові документи мали 

супроводжуючі. Все це передбачає подальший розвиток законодавства про ЗМІ. 

Для цього необхідно підвищити рівень виконання діючих нормативно-

правових актів, що регламентують відкритість та прозорість органів публічної 

влади, запровадити уніфіковані стандарти та форми висвітлення діяльності 

публічних органів влади у ЗМІ. Однак усі ці заходи не справлятимуть достатнього 

впливу на ситуацію без активної громадянської позиції широких верств населення 

та конструктивної роботи громадських організацій та аналітичних центрів. Тому 

розробка правового механізму забезпечення інформаційної відкритості та 

прозорості публічних органів влади, а також розробка адекватного управлінського 

інструментарію сприятиме врегулюванню процесу інформаційної взаємодії влади 

та ЗМІ, особливо на регіональному рівні.  

Проведення аналізу організаційної діяльності структур публічного 

управління щодо налагодження процесу інформаційної взаємодії на 

регіональному рівні засвідчило недостатнє володіння загальною медійною 

ситуацією навколо управлінських структур. Нечітке розмежування функцій між 

структурними підрозділами, неузгодженість горизонтальних взаємодій, 

дублювання функцій, а також недостатнє володіння загальною медійною 

ситуацією навколо органу управління, створюють передумови для численних 

помилок у проведенні якісної взаємодії зі ЗМІ. 

Протиріччя й конфлікти у сфері взаємодії органів публічної влади та ЗМІ 

можуть й повинні бути вирішені за допомогою відпрацювання адекватного 

управлінського інструментарію суб’єктів системи інформаційної взаємодії та 

учасників інформаційних відносин. За умови високоякісного менеджменту 
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результатом такої діяльності стане: підвищення якості надання інформаційних 

послуг органами публічної влади; задоволення потреб громадськості у доступі до 

інформації; формування позитивного іміджу влади, як ефективної, прозорої та 

відповідальної; підтримка громадянами урядових дій, зростання рівня довіри до 

органів публічної влади; зрозумілість діяльності влади для громадян. 

Організаційні перетворення повинні впроваджуватися за узгодженою 

програмою, яка формалізується у вигляді Концепції управління інформаційної 

діяльності органу публічної влади. У цьому програмному документі необхідно 

окреслити очікувані результати у вигляді показників ефективності інформаційної 

взаємодії. Якість організаційних процесів буде залежати не тільки від 

опрацювання програми та її реалізації, але й від готовності органів публічної 

влади до реорганізації складових інформаційно-комунікаційного процесу. 

Вивчення зарубіжного досвіду в сфері правового та економічного 

регулювання діяльності ЗМІ свідчить, що влада в країнах демократії не може 

безпосередньо керувати медіа-простором та використовувати його в своїх цілях. 

Виявлено, що ЗМІ виконують функцію не лише інструменту інформування 

суспільства, але й контролю з боку суспільства за діяльністю влади. Органи 

публічної влади зберігають певну можливість регулювати та контролювати 

процеси у сфері ЗМІ.  

Визначено, що головною умовою ефективного функціонування ЗМІ на 

регіональному та національному рівні є державне регулювання медіа-сфери, що 

здійснюється у таких стратегічних напрямках: вирівнювання національного та 

регіонального рівнів ЗМІ: кожному з них необхідний баланс між державно- та 

бізнес-орієнтованими медіа; фінансова підтримка місцевих ЗМІ, об’єктивно 

нездатних функціонувати як бізнес-суб’єкт; вдосконалення нормативно-правової 

бази для забезпечення повноцінного економічного існування ЗМІ, які мають 

статус комерційних підприємств. 

Узагальнення зарубіжного досвіду використання правових та 

організаційних механізмів функціонування ЗМІ сприятиме інформуванню 

суспільства, а також – громадському контролю за діяльністю влади. 
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У третьому розділі проведено ситуаційний аналіз взаємодії регіональної 

влади зі ЗМІ на прикладі Одеської обласної державної адміністрації; 

проаналізовано процес підвищення технологічної забезпеченості інформаційної 

відкритості органів публічної влади, який зумовлений сучасними процесами, що 

відбуваються у нашій країні та вимагають принципово нових підходів щодо 

розвитку інформаційних ресурсів; обґрунтовано концептуальні підходи до 

формування діалогової моделі взаємодії органу публічної влади та ЗМІ, яка 

сприятиме забезпеченню відкритості та прозорості влади в Україні та розроблено 

проектні рекомендації з основних напрямків удосконалення інформаційної 

взаємодії органів публічної влади та ЗМІ України. 

Досвід європейських країн підтверджує, що при розробці стратегії 

розбудови мережі цифрового телебачення необхідно володіти всіма 

технологічними й економічними параметрами. Це сприятиме Україні активізувати 

своє входження до європейського інформаційного простору.  

У короткостроковій перспективі в Україні триватиме процес поступового 

відключення аналогового мовлення. Поступове та позонне вивільнення 

аналогового ресурсу, завдяки перерахунку частот під цифрові формати зможе 

захистити ринок медіа і рекламний ринок від значних потрясінь. Збільшення 

видатків телеканалів змусять їх також підвищувати якість передачі даних і змісту 

контенту Під час впровадження цифрового телерадіомовлення на території 

України необхідним є дотримання таких принципів країн Європейського Союзу 

як плюралізм інформації (різноманітність контенту) і запобігання концентрації 

медіа-власності. 

Для подальшого планомірного впровадження ефективної взаємодії зі ЗМІ 

необхідне формування комунікаційної стратегії, яка тісно пов’язана з кодексом 

культури та етики, аналізом цільових аудиторій, на які необхідно  спрямовувати 

свої дії, а також вибором комунікаційних каналів.  

Зазначена стратегія покликана сприяти підвищенню ефективності 

публічного управління, вивченню тенденцій громадської думки, оперативному 
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реагуванню на актуальні теми, формуванню діалогової моделі взаємодії органу 

влади зі ЗМІ. 

Розробка діалогової моделі взаємодії органів публічної влади та ЗМІ 

значним чином залежить від впровадження ефективних механізмів публічно-

приватного партнерства у вигляді національного оператора суспільного мовлення 

передбачає активну участь держави та комерційних структур, які мають чималий 

досвід у наданні різного виду комунікаційних і телевізійних послуг. 

Відзначено, що запропонований механізм взаємодії бізнес-структур, органів 

влади та суспільства щодо розвитку суспільного мовлення на всіх рівнях дозволяє 

більш комплексно та результативно переорієнтувати суб’єкти взаємодії з 

вирішення поточних завдань на реалізацію стратегії соціального партнерства, на 

залучення регіональних і муніципальних співтовариств, а також – громадських 

некомерційних організацій в процес модернізації стратегії соціального розвитку 

відповідного адміністративно-територіального утворення. 

Запропонований механізм взаємодії бізнес-структур, органів публічної 

влади та суспільства щодо розвитку суспільного мовлення в регіонах України 

дозволяє більш комплексно та результативно переорієнтувати суб’єкти взаємодії з 

вирішення поточних завдань на реалізацію стратегії соціального партнерства, на 

залучення регіональних і муніципальних співтовариств, а також громадських 

некомерційних організацій у процес модернізації стратегії соціального розвитку 

відповідного адміністративно-територіального утворення. 

Проактивна комунікаційна стратегія та регламент дій суб’єктів органу 

влади, відповідальних за комунікаційну взаємодію зі ЗМІ, – інституціалізують  

механізм регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ як певну послідовність  

процесів досягнення мети, що носить об’єктивний причинно-наслідковий 

характер. Таким чином, механізм регулювання взаємодії може розглядатися як 

процес, входом якого є мета комунікування, а виходом – довіра населення до 

органу влади та публічність/популярність ЗМІ. 

Механізм регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ, як регламент дій 

суб’єктів забезпечення відкритості та прозорості публічної діяльності в процесі 
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розроблення та реалізації комунікаційного процесу у межах життєвого циклу 

інформації, має забезпечити ефективність управління системою комунікаційних 

взаємовідносин між двома інститутами 

У висновках наведено результати теоретичного узагальнення та 

запропоновано результати вирішення наукового завдання, що полягає полягає в 

обґрунтуванні механізму регулювання взаємодії влади зі ЗМІ на регіональному 

рівні у процесі забезпечення відкритості та прозорості й розробці рекомендацій 

щодо його запровадження в практичну діяльність органів публічної влади.  

Теоретичну базу дисертації складають історико-філософські, компоративно-

аналітичні дослідження, що склали емпіричну основу для обґрунтування 

доцільності впровадження діалогової моделі взаємодії органу публічної влади зі 

ЗМІ. Саме ця модель може істотним чином визначити подальший характер 

процесів публічного управління та є оптимальною моделлю управління 

складними інформаційно-комунікативними процесами, які складаються в умовах 

взаємодії правової демократичної держави та розвинутого громадянського 

суспільства 

Ключові слова: принципи відкритості та прозорості влади, процес 

взаємодії органів публічної владі та ЗМІ, медіа-простір, правовий та 

організаційний механізми взаємодії, механізм регулювання, технологічне 

забезпечення інформаційної відкритості, діалогова модель, інституціалізація. 
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The dissertation proposes, first, the solution of the urgent scientific problem 

regarding the theoretical revealing of the regulation mechanism of interaction between 

the public authorities and the media at the regional level while ensuring openness and 

transparency, and, secondly, the development of recommendations on its introduction 

into the practical activities of public authorities. 

An analysis of scientific approaches to the formation of communicative 

paradigms in the context of the the information society's formation has shown that the 

effectiveness of public administration depends to a large extent on the level of 

interaction, openness and transparency of public authorities in the information 

environment. At the same time, the elimination of the existing information and 

communication problems is related to the identity between the objective and subjective 

factors of public administration, where information interaction and Ukraine's entry into 

the world information space play an important role. Thus, there is a growing need to 

develop new information relations, to expand the possibilities for the introduction and 

use of information and communication technologies in management activities. It 

requires a scientific grounding of the developed approaches from the point of view of 

the public administration theory. 

It is proved that under contemporary conditions the effectiveness of public 

administration depends on the degree of implementation of democratic principles of 

openness and transparency in the activities of public authorities. The public authorities 

and the media should create an environment for equal dialogue, find ways of 

convergence of various social groups. This function is notably needed in a society that 

tries to create an open dialogue between the subjects of administration and management 

entities. 

It is determined that the efficient interaction of public authorities andthe media on 

the basis of democratic principles of openness and transparency is possible only under 

changes of the nature of information communication between them. This is confirmed 

by the objective need for constant change and development, which contradicts the 

existing bureaucratic traditions of governmental structures and their presentation in the 

media. To replace the rigid hierarchy, centralized management, and the protection of 
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narrow interests, it is necessary to make a choice in favor of the constant interaction of 

governmental structures with the media. New information relations provide activity of 

governmental structures oriented to outrunning, development and implementation of 

new ideas. 

It is revealed that the development of the new information and communication 

models and the convergence of multimedia technologies with traditional media have 

changed the accustomed system of interaction between the public authorities and the 

mass media: modern consumers of informational content are characterized not only by 

greater activity in relation to the proposed mass-media product, but also enter 

independently into the process of this content development and distribution. The 

development of a new information space in the early 90's of the twentieth century led to 

the beginning of the process of fundamental change in the model of information 

interaction between the public authorities and the media, which is transformed 

nowadays into the model of interaction, not the information management by the state. 

The elements of bilateral communication between the public authorities and the media 

have appeared which made it possible to articulate their requests to the government. 

Today, in the Ukrainian state, the mechanisms to impact the decision-making process 

(though only in some cases) through the expression of public opinion by means of the 

media have been formed. The introduction of a new model of interaction between the 

public authorities and the media can have a significant impact on the nature of public 

administration process. 

The study of the media space shows that it has not in fact been formed as an 

independent national space. It actively influences public opinion as a solid means of 

information, as a factor in the development of personality abilities. Its development is 

under the influence of democratic tendencies and it changes as a result of economic and 

social transformation of the Ukrainian society. The role of the owner (founder) of the 

media as a regulator of various processes in the media space is not defined. The 

objective changes in the social structure of the society, which abandoned the command-

administrative system of governance, the transition of the media to horizontal 
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structuring in the context of the information society formation, strengthened the role of 

the media as a special social institution. 

The contemporary development of the world media system is based on the 

harmonious synthesis of two key modification processes: the formation of the new 

media and the optimization of traditional media through the improved information and 

communication technologies. 

It is testified that among the institutions involved into the development of 

controlling influence on the system of media space there are: firstly, the bodies of public 

authority and administration; secondly, the owners; and thirdly, various corporate and 

non-state structures that have an opportunity to influence the situation in the media 

space. 

The second chapter analyzes and discloses current legal acts regulating the 

openness and transparency of public authorities, proposes innovative management tools 

related to the development of legal mechanisms for ensuring information openness and 

transparency of public authorities, as well as organizational activities of administrative 

structures in the process of setting up information interaction at the local level; 

generalizes foreign experience in using legal and economic mechanisms of media 

functioning, which promote the informing of the society, public control over the activity 

of the authorities, as well as the development of adequate managerial tools that will 

effectively regulate the status of subjects of information interaction. 

It is revealed that at the stage of the Ukrainian state-building, the imperfection in 

the provision of transparency in the public authorities is one of the obstacles to the 

democratic development of our state; therefore, it is imperative for the principles of 

openness and transparency of power to become the constituent mechanism of the 

information society development in Ukraine. 

In Ukraine, the legislation devoted to these important areas, has become "active" 

in the 90-s of the last century, when the basic acts that formed the basis of information 

activities in the country were adopted. However, today there is a number of 

unregistered, in terms of law, problems. So, the legislation did not become a system of 
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documents, where the basic documents had the accompanying ones. This implies the 

further development of legislation on the media. 

To do this, it is necessary to increase the level of the existing regulatory acts on 

openness and transparency of public authorities' implementation, to introduce the 

unified standards and forms on the coverage of their activities in the media. However, 

all these measures will not have a sufficient impact on the situation without the active 

citizenship of the population and the constructive work of public organizations and 

think tanks. Therefore, the development of a legal mechanism for ensuring information 

openness and transparency of public authorities, as well as the development of adequate 

managerial tools will help to regulate the process of informational interaction between 

the authorities and mass media, especially at the regional level. 

The analysis of the organizational activity of public structures regarding the 

process of informational interaction at the regional level has proved the lack of 

awareness on media situation around the managerial structures. The unclear separation 

of functions between the structural units, inconsistencies in horizontal interactions, 

duplication of functions, and lack of awareness on the media situation around the 

governing body, create the prerequisites for the numerous mistakes in conducting high-

quality interaction with the mass media. 

The contradictions and conflicts in the sphere of cooperation between the public 

authorities and the media can and must be resolved by the development of adequate 

administrative tools of the subjects of the system of information interaction and 

participants of information relations. Under the conditions of high-quality management, 

the result of such activity will be in: improving the quality in providing information 

services by public authorities; responding the public needs for access to information; 

developing a positive image of the government as an effective, transparent and 

responsible one; supporting government actions by the citizens, increasing of trust to 

public authorities; making government activity understandable for citizens. 

Organizational transformations should be implemented according to the agreed 

program, which is formalized as the Concept of information management of the public 

authority. This program document should outline the expected results in the form of 
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indicators of the effectiveness of information interaction. The quality of the 

organizational process will depend not only on the elaboration of the program and its 

implementation, but also on the willingness of the public authorities to reorganize the 

components of the information and communication process. 

Studying foreign experience in the field of legal and economic regulation of the 

media activity shows that the authorities in democratic countries can not directly 

manage the media space and use it for their own purposes. 

It was found out that the media function not only as a tool for informing the 

society, but also for the civic control over the activities of the authorities. The public 

authorities retain some opportunity to regulate and control media process. 

It is determined that state regulation of the media sphere at the regional and 

national levels is carried out in the following strategic areas: the equalization of the 

national and regional levels of mass media: the balance between the state and business-

oriented media is necessary for each of them, the main condition for the efficient 

functioning of the media at the regional and national levels is determined; financial 

support for the local media, which is objectively incapable to function as a business 

entity; improvement of the regulatory framework for ensuring the full economic 

existence of the media, which have the status of commercial enterprises. 

The generalization of foreign experience in using legal and organizational 

mechanisms for the functioning of the media will promote public awareness, as well as 

public control over the activities of the authorities. 

In the third section a situational analysis of the interaction of regional authorities 

with the media was conducted taking the case of the Odessa Oblast State 

Administration; the process of technological level improvement in information 

openness of public authorities, which is conditioned by modern processes in our country 

and demands fundamentally new approaches to the development of information 

resources is analyzed; the conceptual approaches to the formation of a dialogue model 

of interaction between the public authorities and the mass media are revealed, which 

will promote the openness and transparency of the authorities in Ukraine; the 
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recommendations on the main directions of improvement of information interaction 

between the public authorities and the mass media of Ukraine are developed. 

The experience of the European countries confirms that while developing the 

strategy on a digital television network, all technological and economic parameters must 

be possessed. This will support the Ukraine's accession to the European information 

space. 

In the short term, the process of gradual disconnection of analogue broadcasting 

will continue in Ukraine. The gradual and zone-based release of an analogue resource, 

thanks to the conversion of frequencies to digital formats, will protect the media market 

and the advertising market from the significant shocks. The increasing of the costs of 

the TV channels will also improve the quality of data transmission and content essence. 

While introducing digital broadcasting in Ukraine, it is necessary to respond the 

principles of the European Union as pluralistic information (content diversity) and to 

prevent the concentration of the media ownership. 

For further systematic implementation of effective interaction with the media, the 

formation of a communication strategy, which is closely linked to the code of culture 

and ethics, the analysis of the target audiences to which it directs its actions, as well as 

the choice of communication channels, are necessary. 

The mentioned strategy is intended to increase the efficiency of public 

administration, study of public opinion trends, prompt reaction to current topics, and 

development of a dialogue model of interaction between the public authority and the 

media. 

The development of a dialogue model for the interaction between the public 

authorities and the mass media largely depends on the introduction of effective 

mechanisms of public-private partnership as a national public service broadcaster, 

which involves the active participation of the state and commercial structures with the 

considerable experience in providing various types of communication and television 

services. 

The proposed mechanism of interaction between the business structures, public 

authorities and the public regarding the development of public broadcasting in the 
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regions of Ukraine allows more complex and effective reorientation of the interaction 

actors from the solving of current problems to the implementation of the social 

partnership strategy, involving regional and municipal communities, as well as public 

non-profit organizations in the process of modernization of the strategy of social 

development of the corresponding administrative-territorial units. 

The proactive communication strategy and regulations on the authorities' activity 

responsible for communication with the media institutionalize the mechanism for 

regulating the interaction of the authorities with the media as a certain sequence of 

processes in achieving the goal, which has an objective-outcome output. Thus, the 

mechanism of regulation of interaction can be considered as a process, the input of 

which is the purpose of communication, and the output is the public confidence in the 

authority and the publicity/popularity of the media. 

The mechanism of interaction regulation between the governmental body and the 

media as a regulations of the activities of the subjects which ensure the openness and 

transparency of public activities in the process of developing and implementing the 

communication process within the lifecycle of information should ensure the effective 

management of the system of communication relations between the two institution. 

In the conclusions the findings of the theoretical generalization are presented; the 

results of the scientific task solution, which is in the revealing of the mechanism of 

interaction regulation between the authorities and the media at the regional level in the 

process of ensuring openness and transparency are presented; the recommendations on 

its introduction into the practical activities of public authorities are proposed. 

The theoretical base of the dissertation consists of historical and philosophical, 

comparative and analytical researches, which formed the empirical basis for the 

expediency of the dialogue model of interaction between the public authority and the 

mass media introduction. This model that can significantly determine the further nature 

of the process of public administration and is an optimal model of management of 

complex information and communication process, which is formed under the conditions 

of interaction of a legal democratic state and developed civil society. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю впровадження 

принципів відкритості та прозорості в діяльність органів публічної влади, 

дотримання яких забезпечує розширення участі громадськості в процесах 

визначення цілей розвитку суспільства та ухвалення рішень, сприяє досягненню 

соціальної стабільності, підвищує ефективність управління й рівень довіри 

громадян до влади. В умовах демократичних перетворень саме засоби масової 

інформації (ЗМІ) є одним із головних посередників у процесі обговорення 

важливих державних рішень. Складність та протиріччя процесів, які відбуваються 

у сучасному українському суспільстві, зумовлюють зменшення діалогової 

взаємодії владних структур і ЗМІ, скорочення каналів зворотного зв’язку, що, у 

свою чергу, призводить до зниження рівня довіри громадськості до влади. Такий 

стан обумовлюється тим, що у переважній більшості органи влади сприймають 

принципи відкритості та прозорості лише як просте інформування, доведення до 

відома громадян прийнятих рішень, але не як необхідну умову спільних зусиль 

щодо вирішення проблемних питань.  

Ефективна взаємодія органів публічної влади та ЗМІ на основі принципів 

відкритості та прозорості потребує зміни характеру інформаційних зв’язків між 

ними. Підтвердженням цьому є об’єктивна необхідність постійних змін та 

розвитку суспільства, які спонукають до виникнення протиріч з усталеними 

бюрократичними традиціями владних структур та їх висвітленням у ЗМІ. На 

сучасному етапі вітчизняного державотворення в умовах здійснення 

інституційних реформ це органічно пов’язується з необхідністю відпрацювання 

нової стратегії взаємовідносин між державою та суспільством, побудованих на 

основі принципів демократичного врядування, які передбачають діалогові 

партнерські відносини. Це потребує наукового обґрунтування інноваційних 

підходів у системі сучасного публічного управління в аспекті формування нового 

типу взаємодії влади та ЗМІ.  
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Теоретичним підґрунтям дослідження проблем взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ стали розробки світових і вітчизняних науковців, а саме: теорії 

зв’язку мас-медіа і демократії Д. Кіна; моделей комунікативної взаємодії влади з 

інститутами громадянського суспільства та їх вплив на суспільні процеси             

Є. Тофлера, Г. Лассуела; комунікативних аспектів інформації В. Бебика,                

С. Бронікової, Б. Дзюндзюка, В. Королька, Н. Костенко, О. Литвиненка,                          

Г. Почепцова, І. Слісаренка, С. Чукут. Питання теорії та практики впровадження 

принципів відкритості та прозорості в управлінській сфері розглядається у працях 

як українських, так і зарубіжних учених, зокрема: В. Бакуменка, Л. Гонюкової,  

М. Іжі, А. Колодій, Т. Мотренка, П. Надолішнього, Н. Нижник, І. Парубчака,        

Л. Приходченко, О. Оболенського, В. Ребкала, В. Токовенко, С. Телешуна,           

В. Юрчишина. Проблеми взаємодії органів публічної влади та ЗМІ розкриті у 

наукових дослідженнях: І. Колосовської, Ю. Падафет, О. Порфімович, О. Швець; 

відкритості владних інституцій та технології інформаційної взаємодії у процесі 

прийняття управлінських рішень: Я. Гонцяж, Н. Гнидюк, І. Ібрагімової; 

визначення шляхів оптимізації взаємодії влади і засобів масової інформації у 

працях О. Бабінової, Н. Дніпренко, О. Д’якової, О. Радченка, Ю. Работи, 

А. Серанта.  

Віддаючи належне фундаментальним та прикладним працям у галузі теорії 

та практики державного управління, присвячених питанням взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ, слід зазначити, що значна кількість проблемних питань – 

механізми регулювання окресленої взаємодії, забезпечення принципів відкритості 

та прозорості влади у процесі взаємодії зі ЗМІ – залишається сьогодні остаточно 

не вирішеними. Актуальність зазначених вище проблем, недостатня 

розробленість теоретичних та практичних питань визначили вибір теми 

дисертаційного дослідження, зумовили його мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в рамках науково-дослідних робіт Одеського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України протягом 2010-2013 років за темами: «Публічно-
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приватне партнерство як необхідна складова розвитку держави в умовах 

демократичних реформ» (номер державної реєстрації 0111U000250), у межах 

якого автором як виконавцем було визначено та узагальнено механізми реалізації 

партнерських відносин між публічним і приватним сектором в інформаційній 

сфері, обґрунтовано запровадження механізму взаємодії органів публічної влади, 

бізнес-структур і суспільства щодо розвитку цифрового мовлення в регіонах 

України; «Сучасні підходи до використання ресурсного потенціалу регіонального 

управління» (номер державної реєстрації  0113U001740), де особистий внесок 

автора як виконавця полягав у розробці алгоритму забезпечення інформаційної 

відкритості органів публічної влади.  

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в обґрунтуванні 

механізму регулювання взаємодії влади зі ЗМІ на регіональному рівні у процесі 

забезпечення відкритості та прозорості органів публічної влади й розробці 

рекомендацій щодо їх запровадження в практичну управлінську діяльність 

України. 

Завдання для досягнення мети дослідження є такими: 

– узагальнити теоретичні підходи до визначення сутнісних характеристик 

принципів відкритості та прозорості у взаємодії органів публічної влади зі ЗМІ; 

– дослідити архітектоніку медіа-простору в Україні та встановити основні 

риси функціонування моделі інформаційної взаємодії влади зі ЗМІ;  

– визначити напрями вдосконалення організаційно-правового механізму 

взаємодії органів публічної влади зі ЗМІ в Україні; 

– узагальнити закордонний досвід взаємодії влади зі ЗМІ з точки зору 

можливості його застосування в українській практиці; 

– провести ситуаційний аналіз взаємодії регіональної влади зі ЗМІ на 

прикладі Одеської обласної державної адміністрації; 

– обґрунтувати концептуальні підходи до формування процесної моделі 

механізму регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ та розробити проектні 

рекомендації з основних напрямків удосконалення їх інформаційної взаємодії в Україні. 
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Об’єкт дослідження – процес забезпечення відкритості та прозорості 

органів публічної влади. 

Предмет дослідження – механізм регулювання взаємодії органів публічної 

влади зі ЗМІ на регіональному рівні у забезпеченні відкритості та прозорості їх 

діяльності.  

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження було використано 

сукупність взаємодоповнюючих загальних і спеціальних методів: метод 

системного аналізу – при дослідженні сутності демократичних принципів 

державного управління, організаційного та правового механізмів забезпечення 

взаємодії органів публічної влади та ЗМІ, формуванні теоретико-методологічної 

бази дослідження; метод порівняльного аналізу – для визначення загальної 

тенденції становлення та розвитку процесу взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ, метод структурно-логічного моделювання використовувався у розробці 

нової моделі взаємодії органів публічної влади та ЗМІ, запровадження якої 

сприятиме забезпеченню відкритості та прозорості влади в Україні; метод 

комплексного аналізу – для формулювання наукових визначень, висновків, які 

виносяться на захист. 

Інформаційна база формувалася на основі соціологічних досліджень, 

чинних загальнодержавних і регіональних програм. Теоретичну та методологічну 

базу дослідження становлять фундаментальні положення теорії державного 

управління, публічної політики, регіонального розвитку, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячених питанням правового та 

організаційного забезпечення інформаційної відкритості та прозорості влади, а 

також – нормативно-правові акти, що регламентують відносини в інформаційній 

сфері. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у 

теоретичному обґрунтуванні механізму регулювання взаємодії влади зі ЗМІ на 

регіональному рівні в Україні й розробці рекомендацій щодо його запровадження 

в практичну діяльність органів публічної влади з метою забезпечення їх 

відкритості та прозорості. 
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А саме:  

вперше: 

– розроблено концептуальний підхід до формування процесної моделі 

механізму регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ, який полягає у визначенні 

інструментів, спроможних максимально сприяти структурам громадянського 

суспільства в залученні їх до управлінської діяльності. Пропонована модель 

дозволяє визначити принципи комунікаційної взаємодії; мету та завдання; функції 

суб’єктів, відповідальних за комунікаційні зв’язки; ресурсне забезпечення 

взаємодії;  

удосконалено: 

– понятійний апарат науки державного управління в аспекті досліджуваної 

наукової проблеми, зокрема уточнено, розширено поняття “інформаційна 

взаємодія органів публічної влади та ЗМІ” як перспективного напряму 

подальшого демократичного розвитку суспільства, орієнтованого на громадські 

інтереси, покликаному забезпечувати активний стиль спільних дій органів 

публічної влади та ЗМІ у вирішенні конкретних проблем, веденні партнерського 

діалогу, заснованих на принципах відкритості та прозорості;  

– підходи до дослідження процесу формування інформаційного простору в 

Україні, пов’язані із запровадженням новітніх технологій суспільного мовлення, 

що дозволило виділити послідовність його розвитку; 

дістали подальшого розвитку: 

– методичні підходи щодо комплексного аналізу закордонного досвіду 

взаємодії влади зі ЗМІ у частині визначення стратегічних напрямків підтримки 

держави ефективного функціонування засобів масової інформації. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні теоретичні 

положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи мають практичне 

спрямування та можуть бути використані для вдосконалення системи публічного 

управління шляхом забезпечення відкритості та прозорості влади через 

впровадження механізму регулювання взаємодії зі ЗМІ на регіональному рівні та 

наданні конкретних пропозицій для підготовки нормативно-правових документів 
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із питань інформаційного забезпечення роботи органів публічної влади, а також 

розробки навчально-методичних матеріалів та методичних рекомендацій із 

дисциплін в галузі “Публічне управління та адміністрування”, що стосуються 

даного питання.  

Окремі висновки та результати дослідження були використані: 

Міністерством оборони України при розробці Положення про Департамент преси 

та зв’язків із засобами масової інформації (акт про впровадження від 15.03.2012);  

Міністерством оборони України при розробці Інструкції про порядок допуску 

журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти Міністерства 

оборони України (акт про впровадження від 29.11.2012);  Державним агентством 

з питань електронного врядування України при розробці Концепції розвитку 

електронної демократії в Україні та Плану заходів з реалізації першого етапу її 

виконання (довідка про впровадження від 09.10.2017 № 748/01); Одеською 

обласною державною адміністрацією при розробці Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Одеській області на 2012-2015 роки (акт про 

впровадження від 01.11.2013 № 07/04-20/617.1); Одеською обласною державною 

адміністрацією при розробці Положення про структуру та функціональні 

обов’язки працівників, які пов’язані з діяльністю в інформаційній та видавничій 

сферах (акт про впровадження від 06.11.2013 № 03-01-21/1302/03); Одеською 

обласною державною адміністрацією при розробці Положення про управління 

комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації 

(акт про впровадження від 05.17.2017); Військовою академією (м. Одеса) в 

навчальному процесі при підготовці та викладанні курсів лекцій (акт про 

впровадження від 17.08.2017); Національним університетом «Одеська юридична 

академія» у процесі розробки навчальних курсів: «Теорія масової комунікації» та 

«Вступ до спеціальності» для науково-методичного забезпечення навчального 

процесу (довідка про впровадження від 21.11.2013 № 3333-3).  

Одержані результати можуть бути використані для подальших наукових розробок, 

зокрема з проблем запровадження демократичних принципів відкритості та прозорості в теорію 

та практику публічного управління, розвитку громадянського суспільства в Україні. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є завершеною 

самостійною науковою роботою, в якій за результатами проведених досліджень 

отримано нові теоретичні результати, що є належним теоретико-практичним 

підґрунтям для розв’язання важливого наукового завдання – обґрунтування 

механізму регулювання взаємодії органів публічної влади та ЗМІ на 

регіональному рівні, заснованого на принципах відкритості та прозорості. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження обговорювались на науково-практичних 

конференціях, семінарах, конгресах, зокрема: «Демократичне врядування в 

контексті глобальних викликів та кризових ситуацій» (м. Львів, 2009 р.); 

«Державне управління в Україні: проблеми державотворення, виклики та 

перспективи» (м. Одеса, 2010 р.); «Сучасна регіональна політика: формування, 

реалізація та розвиток публічної служби» (м. Одеса, 2010 р.); «Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи»  

(м. Одеса, 2011 р.); «Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика» 

(м. Одеса, 2011 р.); «Сучасні тенденції розвитку публічного управління: теорія та 

практика» (м. Одеса, 2012 р.); «Развитие частно-государственного партнерства в 

Республике Беларусь» (м. Мінськ, 2012 р.); «Реформування публічного 

управління: теорія, практика, міжнародний досвід» (м. Одеса, 2014 р.); «Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи» (м. 

Одеса, 2017 р.). 

Публікації. За результатами дослідження за темою дисертації опубліковано 

17 праць, у тому числі 6 у наукових фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному 

виданні, 10 публікацій апробаційного характеру.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг 

основного змісту дисертації становить 200 сторінок. Дисертація містить  

1 таблицю, 6 рисунків та 5 додатків. Список використаних джерел містить 267 

найменувань, з яких 18 іноземними мовами.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЗІ ЗМІ  

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІДКРИТОСТІ І ПРОЗОРОСТІ 

У розділі розкрито сучасний теоретичний контекст дослідження 

комунікативних парадигм, пов’язаний із необхідністю встановлення нового типу 

публічного управління, розробки стратегії діалогової взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ в умовах формування інформаційного суспільства. Визначене 

проблемне поле впровадження демократичних принципів відкритості та 

прозорості. Проаналізовано моделі інформаційної взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ в Україні в історичній ретроспективі. Доведено, що розвиток 

сучасного медіапростору України відбувається під впливом демократичних 

тенденцій та змінюється внаслідок економічних і соціальних трансформацій 

українського суспільства. 

 

1.1. Комунікативні парадигми в умовах формування інформаційного 

суспільства 

 

Активізація уваги наукових досліджень стосовно питань щодо управління 

суспільними відносинами за допомогою інформації та комунікації в цілому 

обумовлена необхідністю ефективного публічного управління в умовах 

формування інформаційного суспільства, яке залежить значним чином від рівня 

взаємодії, відкритості та прозорості органів публічної влади в інформаційному 

середовищі. Разом з тим, усунення існуючих інформаційно-комунікаційних 

розривів спричинене потребою досягнення ідентичності між об’єктивними та 

суб’єктивними факторами публічного управління. У цьому процесі провідну роль 

відіграють два фактори: інформаційна взаємодія та входження України в світовий 

інформаційний простір. 

Конструктивна інформаційна взаємодія влади та ЗМІ відкриває доступ до 

необхідних інформаційних ресурсів, інструментів і технологій. Наслідком цих 
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змін є нові форми масової комунікації, соціального спілкування, стилів мислення 

та способу життя, нові комунікативні парадигми. У класичному розумінні 

парадигма є системою основних наукових досягнень теорій, методів, згідно яким 

організовується діяльність, це теоретичний опис або модель постановки 

проблеми, прийнята за зразок вирішення завдань [16, с. 44]. 

Для аналізу та вдосконалення практики управління особливе значення має 

вихідна концептуальна модель, яка базуються на найважливішому принципі 

випереджального відображення дійсності, тобто на здатності людини отримувати 

первинну інформацію про майбутні події, дії, результати ще до того, як вони 

будуть реально сприйняті або здійснені. Цей принцип є вихідною позицією в 

управлінні, яке починається з процесу реального відображення дійсності.  

Сучасна комунікативна парадигма втілюється в конституційній демократії, 

що значно розширює межі свободи та незалежності людей, в тому числі – їх 

участі в процесах управління. Сьогодні влада в Україні асоціюється, в основному, 

з двома рівнями повноважень. Перший рівень – це владні інститути держави, 

другий – виборні органи місцевого самоврядування. Але поряд з владними 

структурами, ознаки громадянського суспільства втілюють незалежність від 

прямого державного управління та широку участь у соціальному контролі за 

діяльністю структур публічної влади в країні. 

Слід зазначити, що в сучасній Україні населення де-факто не є повноцінним 

учасником процесів публічного управління. За цих обставин процедури 

«суб’єктивації», придбання громадськістю необхідних ресурсів для управлінської 

діяльності містять в собі певні труднощі, які негативно впливають на загальний 

процес. Тому велика увага в сучасних наукових дослідженнях приділяється саме 

специфіки взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського 

суспільства, визначення напрямів її оптимізації  та формування ефективної моделі 

партнерства [93]. 

Сьогодні існує кілька вагомих підстав для нової комунікативної парадигми з 

домінантами партнерської взаємодії та відкритого діалогу: 
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1. До відкритого діалогу владу та ЗМІ наближають особливості 

сформованих економічних і соціальних відносин людей, організацій, спільнот, які 

були залучені до політичного та ринкового поділу. У кризових ситуаціях 

активізуються як конфлікти, так і імпульси до співпраці структур держави, бізнес-

співтовариств і громадських організацій. 

2. У сучасних умовах на етапі адміністративно-територіальної реформи в 

Україні, актуалізувалося питання щодо діалектичних, за своєю сутністю, протиріч 

у відносинах органів публічної влади та ЗМІ. Шляхи вирішення цього питання, як 

доводять науково-практичні дослідження, полягають у суміщенні інтересів і 

зусиль сторін на основі усвідомленого громадянського компромісу, нового 

«суспільного договору». 

3. Стрімкий розвиток медіа простору суттєво змінив суспільні зв’язки, 

інформаційний обмін, рівень відкритості, якість і кількість діалогових форм 

спілкування людей, соціальних груп і структур. У той же час, навіть потенційне 

розширення можливостей громадського контролю змінює статус урядових, 

регіональних структур влади, спричинюючи більш широке застосовування форми 

партнерства для зняття соціальної напруженості та спільного вирішення 

конфліктів. 

4. Нові ЗМІ, набуваючи мережевий характер, істотно видозмінюють 

зворотний зв’язок інститутів влади з населенням (місцевими громадами). Система 

територіального управління все більше стає двостороннім процесом, що 

уможливлює більш повний та ефективний моніторинг діяльності влади з метою 

забезпечення її легітимності. 

5. Інформаційне партнерство як базовий елемент відкритого діалогу 

різнорівневих структур влади та ЗМІ є перспективними для українських реалій, 

оскільки створюють додаткові сприятливі умови для формування інформаційного 

суспільства в Україні [126, с. 55]. 

Об’єктивні потреби суспільного розвитку на сучасному етапі органічно 

пов’язані з необхідністю встановлення нового типу державного управління – 
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публічного – розробки стратегії встановлення діалогової, партнерської 

інформаційно-комунікативної взаємодії публічних органів влади та ЗМІ. 

Важливим аспектом вивчення публічного управління є проблеми його 

типологізації. Беручи за основні критерії типологізації публічного управління 

рівень цивілізованості суспільства та рівень політичної культури, то можна 

виділити такі його моделі: американська; японська; європейська; соціалістична; 

країн перехідних або слаборозвинутих суспільств. Слід зазначити, що в межах 

цих моделей можна виділити інші моделі за різними критеріями набору та 

функціонування публічної служби. 

Аналізуючи американську систему державного управління, О. Шутенко 

виокремив наступні її ознаки: державне управління ґрунтується на президентській 

формі правління та бінарній партійній системі; пріоритет права та індивідуалізму 

у відносинах між державою та суспільством, застосування принципу: 

законодавство, управління та судочинство; несумісність адміністративно-

управлінських посад з іншими посадами; жорсткий механізм стримувань і 

противаг; децентралізація влади у прийнятті політичних рішень; обмежене 

втручання держави в економічну та соціальні сфери; найменший державний 

сектор економіки (10% від національного господарства) і найменші державні 

витрати (20 % від ВВП); екстраполяція принципів і методів приватного бізнесу на 

державне управління; висока мобільність і конкурентність працівників державної 

служби; високий ступінь свободи контролю керівників над підлеглими; високий 

рівень свободи та відповідальності управлінців за прийняття рішень; відкрита 

наймана система набору та підбору на державну службу [242]. 

Досліджуючи японську модель державного управління, яка ґрунтується на 

монархічній формі правління та партійній системі з домінуванням останньої,  

П. Крайнік визначив її характері ознаки: суспільна ієрархія, шанобливість, 

покірність та схильність до добровільного підпорядкування; повільне просування 

по службі, його залежність не від особистого успіху, а від певного вікового цензу; 

збереження пожиттєвого найму, відданість корпорації, корпоративним цінностям 

вважається позитивною рисою і всіляко заохочується в управлінській діяльності; 
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груповий принцип ухвалення рішень і груповий контроль; національне 

регулювання економіки, яке передбачає заохочення конкуренції між 

підприємствами; наявність сильних протекціоністських заходів у сільському 

господарстві та поміркованих в промисловості; найнижчий рівень соціального 

державного забезпечення, перекладання цієї функції на сім’ю; закрита система у 

формуванні управлінських кадрів, яка не передбачає вузької спеціалізації, а 

загальну підготовку та особисті якості [104, с. 323]. 

Вчені, які досліджували європейську модель державного управління, 

стверджують, що ця модель має всі форми державного управління, крім 

президентської, та ґрунтується, в основному, на партійній системі обмеженого 

політичного плюралізму. Для неї характерні такі риси:  закрита система державної 

служби (за винятком Великої Британії); кадрова, наймана і змішана системи 

набору державних службовців.  

На відміну від США – державне управління в цій країні має більший обсяг 

повноважень у економічній і соціальній сферах, що відображається у великому 

обсязі державних податків і державних видатків (30 – 45 % від ВВП). Еліта на 

вищих рівнях державної служби має високий престиж.  

Для соціалістичної моделі державного управління характерні такі ознаки: 

підпорядкованість державного управління партійному керівництву; відсутність 

судового та громадського контролю над адміністративними органами; 

централізоване директивне планування та централізоване державне постачання; 

централізоване управління економічною та соціальною сферами; «всесильність» 

державного апарату (апаратна держава); становлення панівного класу 

управлінських кадрів – номенклатури; освячення владної верхівки в масовій 

свідомості; високий рівень корумпованості державного апарату; репресивно-

каральна орієнтація державного апарату з діапазоном форм від відкрито м’яких до 

жорстких, завуальованих під прагненням навести порядок [41, с. 123]. 

В. Дзюндзюк визначає, що для державного управління перехідних 

суспільств характерні такі ознаки: кланово-корпоративний, а не партійний 

принцип формування державних органів; зрощування бізнесу та політики, 
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державного та приватного в державних установах і організаціях; залежність 

державних, політико-адміністративних органів від державного апарату;  надмірна 

централізація прийняття державних рішень, нечіткість і розмитість меж 

компетенції державних органів, внаслідок чого існує дублювання їх функцій; 

малоосвічена, корумпована державна бюрократія; закрита кадрова система набору 

державних кадрів; просування по службі залежить не від професійних чи 

особистих якостей, а від особистої відданості своєму начальству; відсутність 

ініціативи та ризику серед управлінських кадрів; мистецьке вміння імітувати 

бурхливу діяльність; високий рівень корпоративності та клановості; здатність 

консолідовано чинити опір змінам; зневажливе ставлення до мас [68, с. 96]. 

Отже, на сьогодні існує необхідність розробки нових відносин владних 

структур та ЗМІ, розширення можливостей впровадження та використання 

соціокомунікативних технологій в управлінській діяльності. Все це вимагає 

наукового обґрунтування сформованих підходів у системі публічного управління, 

заснованих на засадах розвитку інформаційного менеджменту. 

В управлінському аспекті цей процес передбачає такі основні кроки: зняття 

діалогових бар’єрів між структурами влади та ЗМІ; налагодження спільного 

інформаційного простору, а також спільних дій.  

Тому створення на державному piвнi інститутів та структур, відповідальних 

за розроблення, впровадження та дотримання вимог регламенту, процедури, а 

також – за визначення цілей, формулювання стратегії взаємодії, які відповідають 

демократичним вимогам сьогодення, повинні ґрунтуватися на глибинному 

сутнісному характері діалогової взаємодії, наявності внутрішніх та зовнішніх 

зв’язків, обов’язковій усвідомленості цих процесів. 

Запровадження зазначеного підходу в роботі opгaнів публічної влади є 

нагальним й практичним завданням публічного управління. Тому процес 

становлення та поширення інформаційної складової в публічному управлінні 

відбуватиметься i у подальшому, адже подолання відчуження особистості від 

влади, перетворення держави в соціально-відповідальний інструмент суспільства, 

що здійснює управління в інтересах громадськості на основі принципів 
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відкритості та прозорості влади, соціальної справедливості, злагоди та 

взаємовигідного партнерства, є основними ознаками інформаційного суспільства. 

Як слушно зазначає О. Сушинський, з метою формування на практиці 

перерахованих вище ознак, необхідна взаємодія влади та ЗМІ на засадах 

постійного діалогу між ними. Це пояснюється тим, що демократична система 

управління не здатна легітимно функціонувати поза процесами гласності, 

ігноруючи демократичні принципи своєї діяльності [222, с. 16]. 

І. Колосовська зазначає, що взаємовигідне  партнерство  між  державою  та  

інститутами  громадянського суспільства  можливе  лише  за  умов  паритетного  

діалогу,  тому  вкрай  актуальною  є проблема винаходу новітніх засобів 

комунікації і відповідної інтеракції. Для оптимізації функціональної  дієздатності  

громадянського  суспільства  ефективно  взаємодіяти  з державою воно має бути 

забезпечено відповідними законодавчими і контролюючими ініціативами та 

реальним правом моніторингу діяльності владних інституцій [93, с. 163]. 

Особливу роль на етапі становлення інформаційного суспільства 

відіграватимуть питання взаємодії влади з новими медіа відповідно до 

демократичних стандартів. Водночас, розвинута демократія передбачає нову 

форму взаємодії, а саме – діалогову, яка має забезпечити створення розвинутих 

інституціолізованих комунікацій, у тому числі, між владою та ЗМІ, на 

принципово нових партнерських засадах.  

На думку Д. Музи, в сучасному інформаційному суспільстві потоки 

соціальної інформації, що забезпечують «право людини на інформацію», – це не 

вертикальні потоки, а горизонтальні, взаємовигідні, які забезпечують всебічну 

громадську участь. Тож ефективність діяльності владних структур залежить від 

потреб, очікувань і думок громадян [126, с. 58]. 

Односторонні вертикальні зв’язки, що визначають право однієї сторони на 

генерування інформації, а іншої – лише на її споживання, характеризують 

тоталітарну модель суспільства. У демократичному суспільстві діалогова модель 

обміну інформацією забезпечує рівні горизонтальні взаємовідносини. Цей обмін 

найчастіше відбувається за допомогою ЗМІ, адже розвинута демократія 
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характеризується досконалим механізмом забезпечення зворотнього зв’язку (так 

званий «feet back») та наявністю чітко визначеного загальновідомого регламенту 

безпосередньої взаємодії з громадськістю. 

Із огляду на позицію С. Кулицького, основним критерієм інформаційного 

обміну є характер суб’єктно-об’єктних відносин із зворотнім зв’язком. Саме він 

визначає комунікацію, яка трактується як системний процес пізнання та дії, що 

об’єднує засобами спілкування та обміну інформацією всі структури суспільства з 

метою відтворення життєдіяльності людей, управління соціальним порядком, 

ретрансляції досвіду, підтримки та розвитку співробітництва, партнерства, 

широкого громадського діалогу [107, с. 117]. 

Принциповою для розуміння поняття «діалогова взаємодія» стала 

концепція, розроблена К. Вілером. На його думку, в результаті двостороннього 

інформаційного зв’язку інформація модифікується під впливом того, на кого 

спрямовується цей потік, в свою чергу, односторонній, прямий інформаційний 

потік не може враховувати потреби об’єкта-адресата [27, с. 37].  

Функції діалогової взаємодії в суспільстві розглядаються в теорії 

канадського вченого М. Маклюена, який запропонував нову концептуальну 

модель історичної динаміки суспільства, де визначальним для типу історичної 

формації є відповідний спосіб суспільної взаємодії, а зміна типу взаємодії 

спричинює зміну організації суспільного ладу [113, с. 267].  

Тобто, М. Маклюеном було виявлено новий критерій для історичної 

періодизації – взаємодії, згідно з яким, технології взаємодії є вирішальними для 

визначення типу суспільства. Зміна типу взаємодії зумовлює зміни у формуванні 

моделі суспільства, які, в свою чергу, спричинюють зміни базових стереотипів 

поведінки людини та всього суспільства. Зазначені зміни впливають на ЗМІ та, 

водночас, залежать від них, тобто моделі обміну інформацією, що icнyє в такому 

суспільстві на певному етапі.  

Отже, суттєві суспільні зміни можливі через трансформацію саме процесу 

взаємодії. Сучасне суспільство неможливе без інтенсивних інформаційних 

обмінів і розвитку інформаційних систем. У своєму розвитку воно неухильно і 
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стрімко рухається до такого типу суспільства, в якому знання та інформація 

стають все більш вагомим засобом реалізації влади, – інформаційного товариства. 

Інформаційні потоки поступово стають важелями управління суспільними 

процесами. 

Інформаційне суспільство як наукове поняття не має єдиного, 

загальновизнаного визначення. У книзі «Віртуальний новий світ», підготовленої 

до парламентської Асамблеї Ради Європи 1997 року, подано найкоротше 

визначення інформаційного суспільства – як «суспільства, заснованого на 

інформації» [131, с. 26]. Фактично, ця позиція і є основою практично всіх 

визначень, які розширюють й уточнюють поняття зазначеної форми суспільного 

устрою. 

У соціологічному словнику інформаційне суспільство потрактовується як 

суспільний устрій, основним чинником розвитку якого визнається здатність 

вирішувати проблеми ефективно, надійно та справедливо. Іншими словами, воно 

сприяє демократії, а також – відповідальності державних інституцій перед 

громадськістю [215, с. 273].  

В той же час, словник з політології тлумачить інформаційне суспільство як 

одне з найменувань постіндустріального суспільства, що характеризується різкою 

зміною і підвищенням ролі і значення інформаційних технологій [216, с. 312]. 

Інакше кажучи, інформаційне суспільство розвивається як концепція нового 

соціального порядку у застосуванні до соціальної структури й означає 

виникнення нового класу.  

Енциклопедія державного управління трактує поняття відкритого 

інформаційного суспільства як одне з найменувань постіндустріального 

суспільства, й характеризується різкими демократичними змінами [78, с. 87]. 

Актуальність проблем, пов’язаних з формуванням інформаційного 

суспільства, привернула до них закономірний інтерес зарубіжних і вітчизняних 

науковців. Визначенню базисних понять, які характеризують інформаційне 

суспільство в цілому, присвячено низку робіт зарубіжних авторів, значна частина 

яких створена під впливом концепцій постіндустріалізму. Серед них слід 
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відзначити роботи Д. Белла (D. Bell), К. Вербаха (K. Werbach), Р. Кана                  

(R. Kahn), Ю. Масуди (Y. Masuda), М. Пората (M. Porat), Р. Реддіка                             

(R. Reddick), К. Робінсона (K. Robinson) [251, 267, 256, 260, 263, 265, 266]. 

Стрімкий розвиток і поширення нових інформаційно-комунікаційних 

технологій спричинює кардинальні зміни в інформаційній сфері й масовій 

комунікації. Їх революційний вплив зазнають державні структури та інститути 

громадянського суспільства. Як підкреслюється в Окинавській Хартії глобального 

інформаційного суспільства, інформаційно-комунікаційні технології стають 

важливим стимулом розвитку світової економіки. Вони є одним із найбільш 

важливих чинників, які забезпечують функціонування інформаційного процесу 

[134, с. 55]. 

Одна з найбільш цікавих і розроблених філософських концепцій 

інформаційного суспільства належить японському вченому І. Масуді. Основні 

принципи та особливості майбутнього суспільства презентовані в його книзі 

«Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство» [260].  

Приділяючи особливу увагу розвитку процесу масової взаємодії, І. Масуда 

припускає, що тенденції до її розвитку сприятимуть збільшенню  можливості 

отримання інформації, а також – підвищенню значення діалогової взаємодії між 

інститутами влади, ЗМІ та громадськістю. 

У цьому контексті, на думку іншого відомого американського науковця  

Л. Пая, особливого значення набуває зростання акценту на дискурсі в 

управлінській діяльності, а саме: здібності владних структур до інституційного 

спілкування з громадськістю за допомогою ЗМІ, що в значній мірі сприяє 

виконанню зазначених завдань [264, с. 11]. Дослідник висловив тезу, що однією з 

основних функцій діалогової взаємодії, інформаційного обміну між людьми є 

досягнення соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її 

елементу. І навпаки – відсутність свідомо орієнтованих дій сприяє інформаційній 

кризі.  

Сьогодні сучасна українська наука активно розробляє фундаментальні 

питання, присвячені проблемі діалогової природи управлінської діяльності, 
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підтвердженням цьому є чимало досліджень на зазначену тематику: Н. Гудими 

[45]. Б. Дзюндзюка [68-69], Г. Камаралі [221], Н. Костенко [102], І. Парубчака 

[139-141], Г. Почепцова [149-151], В. Різуна [205], В. Скалацького [210],                    

А. Чічановського [236], В. Шкляра [241], C. Ягодзінського [245], 

Так, C. Ягодзінський визначає особливості наукового дискурсу в умовах 

демократизації та інформатизації суспільства, аналізує сутність інноваційної 

складової в структурі сучасного наукового дискурсу [245, с. 307]. 

У свою чергу, В. Різун, дослідник проблем діалогової взаємодії, визначає 

роль інформаційного суспільства у контексті тeopiї масової комунікації – масова 

комунікація є організованим спілкуванням, має принципове значення для 

розуміння формування й розвитку масових, відкритих інформаційних процесів у 

суспільстві [205, с. 7].  

Не менш цікавим є дослідження Г. Камаралі, яка стверджує, що перехід до 

відкритого інформаційного суспільства вимагає підготовки людини до швидкого 

сприйняття й обробки великих обсягів інформації [221, с. 407]. Науковець 

визначає критерії, що характеризують відкритість як чинник демократичного 

розвитку суспільства. 

Дослідник В. Скалацький вважає, що перехід до інформаційного 

суспільства відбувається в умовах прискореного розвитку інформаційно-

комунікаційні технологій, які є сучасним, універсальним й багатофункціональним 

інструментом розвитку держави та суспільства в глобалізованому світі. На думку 

науковця, нерівний доступ до інформаційних технологій залежить від зростання 

поляризації сучасного суспільства на інтелектуальному, соціальному, 

економічному та політичному рівнях [210, с. 8].  

Вітчизняний науковець Н. Костенко показує, що на етапі становлення 

інформаційного суспільства в Україні продовжує існувати великий дефіцит 

діалогової взаємодії між органами публічної влади та громадськістю, в результаті 

якого відбувається комунікативний розрив [102, с. 181]. Дослідниця стверджує, 

що проблема пов’язана з двома аспектами: інформація все більшою мірою стає 

невід’ємним атрибутом управління; потоки інформації стають основним об’єктом 
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управління. У той же час, інформаційна взаємодія є одним із найважливіших 

чинників реалізації державного управління, забезпечення діалогу влади і 

суспільства за допомогою ЗМІ. Налагодження процесу тісної взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ можливе лише за умови дотримання певних 

організаційних принципів, а саме: єдності ланок владної (управлінської) вертикалі 

незалежно від їх інституціональної належності; субординації та координації 

компетенцій суб’єктів управлінського партнерства; паритету інтересів органів 

публічної влади, що належать до загальнодержавної системі управління; балансу 

керованості в умовах скоординованої взаємодії; сумісності управлінських 

практик; єдності інформаційного простору в межах управлінського партнерства; 

вільного вибору форм партнерства та його організації [102, с. 69-70]. 

І. Парубчак, досліджуючи особливості взаємодії органів публічної влади і 

ЗМІ та аналізуючи можливості підвищення ролі ЗМІ у процесі прозорості та 

відкритості дій влади, встановив закономірності росту потенційної активності 

населення до організованих форм участі у суспільних процесах внаслідок 

діяльності ЗМІ [141, с. 239]. 

Б. Дзюндзюк на основі концепції цифрового врядування визначив 

особливості механізму взаємодії органів влади з громадянами в умовах 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботу органів влади, а 

також віртуалізації суспільних відносин. Автор відзначає, що така взаємодія 

відбувається завдяки використанню інформаційних систем, технологій 

електронного уряду та інструментів кіберпростору [69, с. 123].  

Відомі дослідження особливостей процесу інформаційної взаємодії на 

основі управлінського партнерства: С. Бронікова [20-22], Я. Гонцяж [38],                            

О. Гриценко [41] – підкреслюють важливість налагодження тісних зв’язків через 

різнопланові дії з метою контролю над потоком інформації між владою і 

суспільством.  

У цьому контексті цілком очевидним є той факт, що органи публічної влади 

є інформаційним центром, в якому обробляється інформація як на зовнішньому, 

так і на внутрішніх потоках, тобто реалізується інформаційний процес. 
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Отже, в сучасних умовах взаємодія органів публічної влади та ЗМІ є 

процесом здійснення прийому, створення, збереження, передачі й використання 

суспільно важливої інформації. Разом з тим, інформаційна система є сукупністю 

механізмів, які забезпечують повне здійснення інформаційного процесу. 

Науковці Д. Галлін [34], В. Горовий [39], Л. Леонтьєва [108],                           

О. Литвиненко [110] та В. Різун [205] стверджують, що інформаційний процес має 

керований характер. Зовнішній потік інформації визначається взаємодією між 

суб’єктами управління, які діють ззовні. До них відносяться взаємодія органів 

публічної влади із ЗМІ та громадськістю. Суб’єкти публічного управління 

формують своє особисте інформаційне середовище, в якому циркулюють потоки 

інформації. Державні інституції є зовнішніми джерелами інформації публічного 

управління. Вхідний інформаційний потік публічного управління формується на 

основі інформації, яка надходить із зовнішнього середовища.  

Вихідний інформаційний потік спрямовується суб’єктами публічного 

управління в зовнішнє середовище та містить інформацію про свої управлінські 

можливості й інформаційні потреби. Інформаційна система публічного 

управління фільтрує інформаційний потік і відокремлює інформацію, необхідну 

для життєдіяльності суспільства, перевтілюючи її в необхідну для прийняття 

рішення форму. 

Як відзначає Н. Дніпренко, основним завданням органів публічної влади 

щодо формування інформаційних потоків є: формування адекватних 

інформаційних ресурсів для системи управління; оптимізація інформаційних 

потоків шляхом виключення дублювання інформації; ліквідація розриву під час 

запровадженням нових інформаційних технологій й формування медіа-ресурсі 

[73, с. 218]. 

Враховуючи вищезазначене, існує потреба наукового обґрунтування 

механізмів, які мають забезпечити процес взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ в умовах демократизації українського суспільства. Зазначений підхід 

спрямований на те, щоб за певною кількістю подій, що супроводжують явище, 

віднайти організаційні зв’язки, визначити їх тип і, керуючись організаційними 
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законами, зрозуміти процес, з’ясувати тенденції його розвитку і, за необхідності, 

надати рекомендації до його корекції. 

У цьому аспекті дослідницьку зацікавленість викликають проблеми 

регулювання відносин між владою та ЗМІ, які можна розв’язати за допомогою 

ефективної інформаційної взаємодії. Проблема якісних змін публічного 

управління перш за все пов’язана із необхідністю розробки механізмів, які б 

сприяли узгодженню інтересів суб’єктів та об’єктів управління на основі 

формування модусів оперативного обміну інформацією [83, с. 9]. 

Слід підкреслити, що вплив інформації залежить рівня її відповідності 

соціальним запитам аудиторії та регулярності подання. Крім того, велике 

значення має соціальний статус джерела інформації. Наприклад, ЗМІ, маючи 

статус офіційного джерела інформації, мають надавати громадськості тільки 

достовірну інформацію. Однак, істинність наданої інформації важко перевірити, 

тому для аудиторії набагато важливіше оцінювальна інформація, яка 

цілеспрямовано відображає домінуючі тенденції в суспільстві.  

Оцінювальна інформація багато в чому сприяє формуванню громадської 

думки, тому, як правило, вона контролюється та слугує політичним, ідеологічним, 

економічним та іншим цілям.  

Вплив інформації обумовлений також характеристиками масової аудиторії, 

які пов’язані з її неоднорідністю й анонімністю. За допомогою ЗМІ громадськість 

може підтримувати, формувати та зберігати прямі та непрямі комунікативні та 

соціальні зв’язки. Це, в свою чергу, має сприяти утворенню більш широкого, 

насиченого соціального середовища, розширенню соціально-комунікативного 

поля, а також – активізації участі громадськості в соціальних процесах, 

демократизації суспільства [41, с. 158].  

Крім того, згадані процеси сприяють формуванню у його учасників «власної 

думки», здатності до аналізу офіційної інформації, а також – розширенню 

соціального та комунікативного досвіду.  

На думку В. Горового, із появою на інформаційному просторі нових 

інтернет–ЗМІ, які характеризуються певною спрямованістю, багатоаспектністю 
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впливу (аудіотивне, візуальне, комплексне), варіативністю, нормативністю, а 

також наданням можливості забезпечувати зворотній зв’язок із аудиторією, 

з’явилися можливості взаємного впливу ЗМІ та влади на громадську думку. 

Взаємний вплив ЗМІ та влади на громадську думку пояснюються широким 

діапазоном тих основних функцій, які вони виконують, а саме: артикуляцією 

інтересів тих чи інших суспільних груп; агрегацією інтересів, внаслідок чого 

різноманіття інтересів, що існують у суспільстві, систематизується і певним 

чином спрощується; поширенням та передачею інформації між владними 

структурами; соціалізацією, що сприяє визнанню суспільством тих чи інших 

цінностей, орієнтирів, позицій щодо системи публічного управління [39, с. 8]. 

Як зазначає В. Горовий, посередницька роль ЗМІ полягає у представництві 

інтересів громадянського суспільства перед владою, допомозі суспільству їх 

формулювати і захищати, в той же час, ЗМІ є найважливішим інститутом 

громадянського суспільства, який забезпечує комунікативний дискурс. У цьому 

сенсі ЗМІ виступають як складна сукупність інститутів збору, аналізу, підготовки 

до розповсюдження тих чи інших відомостей, а також – технічних засобів із 

прийому, кодування та декодування сигналів [39, с. 10]. 

Разом із тим, ефективність поширення інформації, рівень її засвоєння 

залежать від характеру комунікатора, від якості та змісту самого повідомлення, 

від каналу передачі інформації, від характеристик аудиторії, від потреб у 

інформації суспільством. Необхідність задоволення цієї потреби зумовлює 

особливу роль мас-медіа в житті суспільства. Вони фактично виступають не 

тільки засобами інформування населення про поточні події, а й механізмом 

формування масової свідомості.  

В умовах формування інформаційного суспільства не можна забувати й про 

зміст процесу діалогової взаємодії, який пов’язаний зі створенням якісно нового 

інформаційного середовища на основі демократичних цінностей. Інформаційна 

сфера стає потужним засобом впливу і формування суспільної свідомості, а тому 

має великий вплив на стан політичної, економічної, оборонної та інших структур 

суспільства. Саме ці чинники впливають на той факт, що ЗМІ, як джерело 
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інформації, перетворюються на найважливіший елемент системи публічного 

управління [126, с. 57]. 

Аудиторія нових ЗМІ має принципову відмінність від традиційних. 

Більшість нових ЗМІ працюють за принципом «pull medium», який полягає у 

наступному: щоб отримати інформацію, її потрібно знайти та інтерпретувати. 

Зазначене завдання реалізується безпосередньо аудиторією, яка відчуває потребу 

в поданому для інтерпретації інформаційному контенті [91, с. 112].  

Таким чином, для доступу до інформації з теми, в інтернеті треба 

підключитися до мережі, потім на кількох різних інформаційних порталах 

відстежити основні посилання по темі, переглянути необхідну інформацію за 

останні кілька днів, знайти відповідні блоги, що ведуться безпосередньо з місця 

подій, ознайомитися з доступними аудіо-, відео- та фотоматеріалами, й порівняти 

отримані дані з інформацією авторитетних іноземних новинних ресурсів та 

інформаційних агентств. Цей інтерактивний пошуковий ланцюжок здійснює сам 

споживач, залежно від його рівня обізнаності, освіти та інформаційних запитів.  

На відміну від традиційних «push media» (друкованої преси, телебачення, 

радіо та ін), які фактично пропонують фіксований контент, нові ЗМІ беруть 

участь у створенні єдиної комунікативної віртуальної інформаційної взаємодії, 

яка сприяє розвитку масштабним дискусійним групам, об’єднаних вперше не за 

географічним принципом, а на основі спільності інтересів їх учасників.  

Важливим є результат аналізу, медіа-функції ЗМІ, проведений                           

Д. Яковлєвим. Науковець пов’язує медіа-функцію з удосконаленням публічного 

управління за допомогою нових ЗМІ, інтеграцією аудиторії в інфраструктуру, а 

також створенням медіа-контенту [246, с. 210]. 

Із цієї точки зору він проводить класифікацію віртуальних спільнот у 

системі інтерактивної інформаційної взаємодії на трьох основних рівнях:  

– елементарні віртуальні спільноти, що функціонують за принципом 

комунікаційних дискусійних груп, орієнтованих, у першу чергу, на інтерактивне 

обговорення актуальних державно управлінських процесів, які реалізуються у 
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форматі інтерактивних інформаційних порталів з функцією зворотного зв’язку, 

дискусійних форумів з можливістю поста і коментаря, чатів та ін;  

– творчі інтелектуальні спільноти, підтримувані медіа-аудиторією й 

орієнтовані на активне створення медіа-контенту сьогодні набувають різні 

формати – від інтерактивних онлайнових фан-спільнот до блогів та 

альтернативних аматорських інтернет-ЗМІ;  

– рольові спільноти, орієнтовані на анонімний інформаційний простір, де в 

режимі електронної взаємодії функціонують віртуальні дійові особи, які 

реалізуються у форматі різного за тематикою, спрямованістю онлайнового 

спілкування [246, с. 126]. 

Розвиток мережевих комунікаційних засобів спричинив появу 

різноманітності віртуальних об’єднань. Вони набувають все більшого значення 

для медіа як безпосередніх творців первинного контенту. 

Сучасні інтернет-видання принципово змінили систему взаємодії ЗМІ з 

аудиторією, вступивши в активну взаємодію зі своїми читачами, надали більш 

ефективні механізми впливу на суспільні інститути. Її розвиток ґрунтується на 

активному використанні численних користувачів каналів, створенні контенту в 

межах нових медіа-ресурсів. Ці зміни прослідковуються у підвищенні якості 

журналістики, а також – у неспроможності сучасних ЗМІ вносити зміни у 

традиційний інформаційно-комукаційний простір з урахуванням інтерактивної 

природи взаємодії зі споживачами інформації. 

На противагу традиційним медіа-носіям, нові ЗМІ забезпечують неможливу 

раніше швидкість генерації та передачі даних, низьку вартість створення 

контенту, мобільність і креативність його розповсюдження, а також – перевагу 

багатосторонньої комунікації з аудиторією [233, с. 7]. Все це призвело до 

трансформації «старих» ЗМІ, які у відповідь на успіх онлайнових конкурентів, 

намагалися забезпечити власну стійкість на медіа-ринку за рахунок модернізації 

основних елементів своєї інформаційної інфраструктури, в тому числі – за 

допомогою розробки додаткового онлайнового контенту та введення 

інтерактивних механізмів взаємодії з користувачем. 
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Концепція «нових ЗМІ» або «нових медіа» активно розробляється багатьма 

дослідниками: Н. Дніпренко [75], Д. Музою [126], А. Фогом [232], Ю. Шаровим 

[238] та ін. 

До цієї категорії сьогодні залучено новаторські мультимедійні інформаційні 

ресурси, які розвиваються на основі таких ключових творчо-технічних складових: 

дигіталізація; інтерактивність; належність до мережевого простору; конвергенція. 

Конвергенція, що дозволяє інтегрувати різні види інформаційного контенту 

з мультимедійними технологіями на базі єдиної цифрової платформи, є одним із 

центральних процесів трансформації сучасної медіа-індустрії та характеризує не 

тільки діяльність нових ЗМІ, а й процеси взаємодії старих і нових ЗМІ.  

В інфраструктурі нових медіа пріоритетними напрямками є інтернет-ЗМІ, 

онлайнове телерадіомовлення, що реалізовується в форматах веб-і подкастингу, а 

також стрімко розширюється багатофункціональна блогосфера, з популяризацією 

та зміцненням якої багато дослідників пов’язують перспективи сучасного 

розвитку громадянської журналістики або журналістської участі. 

Розробка нових механізмів, які сприятимуть діалоговому партнерству 

органів публічної влади та ЗМІ, має стати важливою характеристикою сучасного 

управлінського процесу. У такій системі реципієнти масової комунікації (читачі, 

слухачі, глядачі) повинні отримувати за допомогою ЗМІ необмежений доступ до 

інформації, а також – можливість здійснювати реальний вплив на процес 

публічного управління.  

Отже, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок,  що під час 

дослідження інформаційного середовища, інформаційних процесів публічного 

управління сьогодні вкрай важливо враховувати нові парадигми: синергетична; 

рефлекторна; мотиваційна; соціального психоаналізу та ін. [63, с. 23]. 

Практика засвідчує, що із запровадженням нових інформаційних технологій 

відбувається формування нової структури суспільства – так званої мережевої 

структури. У сучасних умовах інформаційна взаємодія органів публічної влади та 

ЗМІ є процесом щодо здійснення прийому, створення, збереження, передачі й 

використання суспільно важливої інформації. Разом з тим, інформаційна система 
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є сукупністю механізмів, які забезпечують повне здійснення інформаційного 

процесу. Це зумовлює потребу у визначенні сутнісних характеристик принципів 

відкритості та прозорості у процесі взаємодії органів публічної влади та ЗМІ, які 

зумовлюють участь громадськості у процесі ухвалення рішень шляхом 

співробітництва та діалогової взаємодії. 

 

1.2. Демократичні принципи публічного управління: відкритість та 

прозорість 

 

Важливі завдання щодо забезпечення доброго врядування в Україні, а саме: 

забезпечення посилення спроможності органів публічної влади з питань сталого 

розвитку, надання більш якісних послуг громадянам, подолання наслідків 

фінансової кризи та підвищення добробуту громадян, залучення громадян до 

активної участі у суспільному житті на місцевому та регіональному рівнях, 

підтримання діалогу влади та суспільства, забезпечення конституційного права 

громадян на інформацію та участь в управлінні державними справами, 

запровадження суспільного мовлення та світових демократичних стандартів до 

подання інформації, унеможливлення монополізму на інформаційні джерела, – 

вимагають послідовності здійснення реформ в інформаційній сфері. При цьому, 

удосконалення взаємодії органів публічної влади та ЗМІ пов’язані, перш за все, із 

дотриманням принципів доброго демократичного врядування: відкритості та 

прозорості [214, с. 114]. 

Принцип (від латинського «principium» – першооснова, основа) як поняття 

теорії відображає в системі публічного управління закономірності, відносини, 

взаємозв’язки між її елементами. Це специфічне поняття, яке відображає об’єктивні 

закономірності розвитку суспільства та держави. Принципи державного управління 

– фундаментальні, науково обґрунтовані та, найчастіше, законодавчо закріплені 

положення, на основі яких будується та функціонує система державного управління 

[65, с.219]. При цьому, вирішальне значення набуває розуміння сучасних 
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управлінських підходів у процесі взаємодії органів публічної влади, ЗМІ та 

громадськості.   

Науковий аналіз сучасних наукових підходів надає можливість зосередити 

увагу на процесу забезпечення демократичних принципів відкритості та 

прозорості у взаємодії органів публічної влади та ЗМІ, розгляд зазначеного 

процесу з точки зору удосконалення системи зв’язків з громадськістю.  

Окреслені питання порушені у роботах зарубіжних та вітчизняних 

науковців, зокрема: Я. Гонцяж [38], Н. Гудими [45], Н. Дніпренко [73-74],                 

М. Івоніна [81], С. Колоска [94], О. Комаровського [95], П. Манченка [116],                

Г. Пизіної [201], В. Попова [148], Г. Почепцова [149-151], С. Чукут [237]. 

Розкриття основного змісту інформаційної взаємодії влади та ЗМІ 

відображено у роботах: Г. Сергеєва [207], О. Совгирі [213], А. Сунгурова [219],  

Л. Тимофеєвої [223], М. Тулєнкова [228]. 

У згаданих дослідженнях підкреслюється, що ефективність публічного 

управління пов’язана із якістю діалогу між владою та суспільством за допомогою 

ЗМІ. Зазначені вище науковці зробили вагомий внесок у розуміння теоретичних 

та практичних аспектів публічного управління медійною сферою, проте поза їх 

увагою залишилися проблеми взаємодії публічних органів влади та ЗМІ в умовах 

формування інформаційного суспільства. Зміцнення авторитету та довіри 

громадськості до влади в умовах формування інформаційного суспільства 

залежить від формування нової інформаційної моделі публічного управління, яка 

побудована на діалоговій взаємодії органів публічної влади та ЗМІ.  

Дискусія щодо процесу взаємодії органів публічної влади та ЗМІ існує в 

українському просторі практично від початку проведення адміністративної 

реформи. Основна сутність дискусії – пошук відповіді на питання: чому владі не є 

достатньо відкритою та прозорою для суспільства, а ЗМІ – об’єктивними та 

чесними. 

Сучасні наукові розвідки присвячені впровадженню відкритості та 

прозорості у медіа-процеси, з’ясуванню закономірності та тенденції обміну 

інформації, та дискусії між владою та громадськістю. Складність та протиріччя 
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процесів, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, зумовлюють 

зменшення діалогової взаємодії владних структур і ЗМІ, скорочення каналів 

зворотнього зв’язку, що, у свою чергу, сприяє виникненню недовіри 

громадськості до влади.  

Разом з тим, незмінним пріоритетом адміністративної реформи 

європейських країн залишається забезпечення належного рівня відкритості, 

прозорості представників влади для громадськості, а також – суспільного 

контролю за діяльністю органів публічної влади. 

Необхідно зазначити, що проблематика прозорості та відкритості 

(транспарентності) перебуває у площині досліджень міжнародних неурядових 

організацій, таких як: Ttransparency International, Мережі ООН із питань 

державного управління (UNPAN).  

Дослідженню різних аспектів прозорості та відкритості присвячено чимало 

праць зарубіжних науковців, а саме: М. Івоніна [81], К. Худа [256], М. Баухра 

[250], С. Петровськи [262], Г. Пизіної [200], Д. Кауфмана [257], Д. Альта та  

Р. Лоурі [249]. Серед вітчизняних науковців поняття прозорості органів публічної 

влади досліджували: Е. Афонін [225], Т. Безверхнюк [13], Н. Грищенко [44], Н. 

Гудима [45], Н. Дніпренко [73-74], І. Ібрагімова [83], П. Надолішній [128], С. 

Саханєнко [206], Є. Тихомирова [224].  

Поняття прозорості та відкритості почало активно застосовуватися, коли в 

світі розпочався процес правової регламентації положень щодо забезпечення 

свободи слова, доступу до державних рішень, розповсюдження інформації 

органами влади, що знайшло відображення у прийнятих нормативно-правових 

актах багатьох демократичних країн світу.  

Подібне визначення, запропоноване ще у 1999 році, використовує Мережа 

ООН з питань державного управління (UNPAN): «відкритість» та «прозорість» – 

це доступ громадян до інформації, сприяння процесу прийняття управлінських 

рішень [45, с. 19]. 

В українському законодавстві найбільш повно положення щодо 

впровадження демократичних принципів відкритості та прозорості влади 
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регламентуються в Указі Президента України від 01 серпня 2002 року                          

№ 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності 

органів державної влади», Постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2002 року № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості 

виконавчої влади», Законі України від 09 січня 2007 року № 537-V «Про основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Законі 

України від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації», Законі України від 13 січня 2011 року № 

2939-VI «Про доступ до публічної інформації» [163, 176, 183, 187, 164].  

У зазначених актах закріплено важливий аспект правової регламентації 

положень щодо забезпечення свободи слова, доступу до державних рішень, 

розповсюдження інформації органами влади. 

Необхідно зазначити, що сам термін «прозорість» походить від англійського 

слова «transparency» й трактується у тлумачних словниках англійської мови 

(наприклад, Оксвордський словник) як певне явище в фізиці, або властивість бути 

легким для розуміння [128]. 

Ґрунтовні дослідження принципів прозорості та відкритості містять роботи 

американських науковців, які вбачають в них можливість формування 

максимально зрозумілого процесу управління та прийняття рішень, а також – 

залучення громадськості до процесу публічного управління, за допомогою ЗМІ. 

На їх думку, прозорість та відкритість можна вважати як комплексне поняття, що 

передбачає доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень, а 

також – формування прозорої та відкритої діяльності шляхом співробітництва та 

діалогової взаємодії. 

Порівнюючи різні підходи у трактуванні сутності прозорості та відкритості 

американський дослідник К. Худ пропонує їх як право та можливість 

громадськості доступу до державної інформації та інформації про органи 

публічної влади [260]. 
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Інший американський науковець – Д. Кауфманн потрактовує прозорість та 

відкритість як відкритий потік інформації, яка доступна для всіх зацікавлених 

сторін [258].  

Досить змістовним, на наш погляд, є також дослідження принципів 

прозорості та відкритості М. Баухр [250], який вважає складовими 

демократичного процесу публічного управління урядову відкритість, (government 

openness), захист інформаторів (whisleblower protection) і гласність (pablicity).  

Інші науковці: Д. Альт і Р. Лоурі [249], – вважають, що прозорість та 

відкритість проявляються у доступнішій та достовірнішій державній інформації. 

Відомими в науковому світі є також дослідження принципів прозорості та 

відкритості американської дослідниці С. Петровськи, яка вживає поняття 

«урядова прозорість», найважливішим елементом якої є саме рівень доступу до 

державної інформації [262]. У своїх роботах дослідниця виділяє декілька 

механізмів, які допомагають забезпечувати прозорість публічних органів: доступ 

до публічної інформації шляхом подання запитів, розкриття та розповсюдження 

інформації органами публічної влади, проведення відкритих зустрічей, 

інформування населення. 

Дослідження проблематики забезпечення відкритості та прозорості у 

діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування проводять і 

російські науковці. Так, Г. Сергеєв зауважує, що поняття прозорості та 

відкритості пов’язані із здійсненням громадського контролю, тобто можливістю 

громадян легально впливати на органи влади, інститути процедури, пов’язані із 

прийняттям рішень [207]. 

Г. Пизіна розглядає проблему відкритості та прозорості як базову 

характеристику влади, яка забезпечує розвиток демократії, громадянського 

суспільства шляхом відкритості виконавчої влади, процедури прийняття 

управлінських рішень і активізації  громадянського контролю над діяльністю 

органів публічної влади. Рівень запровадження принципів відкритості та 

прозорості залежить від зацікавленості суб’єктів та об’єктів управління. Таким 
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чином, науковець вбачає у відкритості та прозорості певне засадниче поняття, яке 

поєднує в собі низку інших [201]. 

Заслуговує також на увагу дослідження П. Манченка, який вважає 

прозорість та відкритість влади не тільки соціальним явищем, але й 

конституційно-правовим феноменом. Науковець зосереджує увагу на те, що 

змістом принципів прозорості та відкритості є не лише процес інформування 

громадян про діяльність органів влади, але й – конституційно-правові основи 

організаційної діяльності органів публічної влади, необхідні кожному 

громадянину демократичної держави [116]. 

Аналіз наукових праць вітчизняних дослідників свідчить, що у своїй 

більшості поняття «прозорість» вживається поряд з термінами: «відкритість», 

«гласність», «підзвітність», які іноді розглядаються як синоніми, що створюють 

деяку термінологічну невизначеність у розкритті сутності зазначених категорій. У 

той же час, поняття «відкритість» має ширше значення, ніж термін «прозорість», і 

передбачає ще два аспекти – «доступність» та «чутливе реагування», що є іншими 

характеристиками якості взаємодії органів публічної влади за допомогою ЗМІ з 

громадськістю.  

Цю думку поділяє науковець Є. Афонін, який вважає, що «відкритість» та 

«прозорість» (транспарентність) є основоположними властивостями влади, які 

спроможні забезпечити розвиток демократії, громадянського суспільства шляхом 

відкритості дій, процедури прийняття управлінських рішень та активізації 

суспільного контролю над владними інституціями [225].  

Водночас, Є. Тихомирова об’єднує термін «прозорість» із терміном 

«відкритість» як фактор демократичного розвитку, інструмент забезпечення 

підконтрольності влади, засіб підвищення активності громадян, а також – 

результат розвитку комунікацій між різними учасниками демократичного процесу 

[224, с. 41]. 

Із такої ж наукової позиції досліджує «відкритість» та «прозорість» 

дослідниця Н. Грищенко. На її думку, зазначені демократичні принципи є 
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головною умовою доступу до інформації про діяльність органів публічної влади 

[44]. 

У свою чергу. Н. Гудима розмежовує поняття прозорості та відкритості, 

розглядає їх як певні принципи функціонування органів публічного управління. 

Прозорість – встановлення владою умов, що забезпечують залучення громадян та 

інших суб’єктів управління до прийняття управлінських рішень, а відкритість – як 

обов’язок із забезпечення можливості вільного доступу громадян до здійснення 

управління державними справами [45, с. 13]. 

Окремі аспекти цієї проблеми знайшли своє відображення в роботах                   

Т. Андрійчук, яка розглядає принципи прозорості та відкритості в контексті 

взаємодії органів публічної влади із ЗМІ та громадськістю, а також – формування 

розуміння населенням усіх аспектів діяльності владних інституцій [7].  

У такому ж науковому контексті досліджує принципи прозорості та 

відкритості І. Ібрагімова. Дослідниця вважає їх основою для забезпечення діалогу 

влади з громадськістю на всіх етапах прийняття рішень і постійний доступ до 

інформації про діяльність органів державної влади та їхніх посадових осіб, 

відповідно до нормам чинного законодавства [83, с. 18].  

Продовжуючи думку вітчизняних науковців, необхідно зазначити, що 

зміцнення авторитету та довіри громадськості до влади в умовах формування 

інформаційного суспільства залежить від формування діалогової моделі взаємодії 

органів публічної влади та ЗМІ. Важливість питання обумовлюється тим, що 

сьогодні ЗМІ як соціальний інститут є не лише сукупністю організацій 

колективів, які виконують добровільно взяті на себе визначенні обов’язки 

відповідно правил норм суспільних очікувань.  

На думку Е. Гансової, ці правила, норми визначаються як статус людей, які 

забезпечують функціонування соціального інституту, який має різні трактування. 

Одним із трактувань зазначених норм та правил є визначення відносно стійких 

типів та форм соціальної практики, за допомогою яких забезпечується стійкість 

зв’язків та відношень у межах соціальної організації суспільства. Зазначені 

практики визначаються таким чином: по-перше, набором специфічних соціальних 
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норм-регуляторів відповідних типів поведінки; по-друге, інтеграцією у соціальну, 

ідеологічну та ціннісну структури суспільства, що дозволяє здійснити соціальний 

контроль над інституційними типами дій; по-третє, наявністю матеріальних 

засобів та умов, які забезпечують успішне виконання нормативних правил та 

здійснення соціального контролю. 

Інакше кажучи, соціальний інститут – це комплекс формальних і 

неформальних правил, принципів, норм та установок, які забезпечують стійку 

регламентацію, стабільне функціонування та соціальне регулювання поведінки 

значних за кількістю груп людей [35, с. 34-35]. 

Сьогодні соціальні інститути структурують повсякденне життя. Вони 

сприяють взаємодії між соціальними групами, визначають та обмежують набір 

альтернатив, якими послуговується кожна людина. Такий підхід дозволяє 

встановити зв’язки в системі «ЗМІ – влада». Складові цієї системи перебувають у 

своєрідній «площині», утвореній двома векторами, у якості яких виступають 

фундаментальні соціально-професійні парадигми, які визначають загальний 

характер взаємозв’язків. 

Перша парадигма – вплив, який розташовує владу над ЗМІ у вертикальній 

площині, визначає її право розглядати ЗМІ як об’єкт управління, а себе – як носія 

чи транслятора управлінських програм різного типу та рівня.  

Друга парадигма – інформування, яке забезпечує розташування влади у 

горизонтальній площині із ЗМІ. За таких умов, влада через ЗМІ вважає за 

необхідне надавати громадськості важливу для неї інформацію, а також – 

допомогу у висловлюванні думок.  

Третя парадигма – співучасть, розглядає владу як зацікавленого учасника, 

який разом із ЗМІ шукає вирішення складних життєвих проблеми. Головна ідея 

такого підходу допомагає владі у взаємодії із ЗМІ вирішити суспільно важливі 

питання. У такому аспекті, органи публічної влади та ЗМІ стають «модератором 

діалогу», що передбачає співпрацю влади та ЗМІ у процесі створення середовища 

рівноправного діалогу між різними соціальними групами, знаходити шляхи 

зближення різних соціальних груп. Ця функція є особливо необхідною у 
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суспільстві, яке намагається створити відкритий діалог між суб’єктами й 

об’єктами управління. Саме така позиція може об’єднати протилежні думки й 

установки, і, як наслідок, – допомогти знайти шляхи формування відкритого 

інформаційного суспільства [66, с. 145].  

Сучасна ситуація в Україні вимагає ефективності публічного управління, 

яка залежить від того, наскільки у діяльність органів публічної влади будуть 

запроваджені демократичні принципи взаємодії. Вирішальною при цьому 

залишається проблема управління суспільними відносинами за допомогою 

інформації, а саме – досягнення ідентичності між об’єктивними та суб’єктивними 

факторами публічного управління. 

Об’єктивні потреби суспільного розвитку на сучасному етапі органічно 

поєднані з необхідністю формування нового типу публічного управління, 

розробки стратегії взаємовідносин між владою та ЗМІ, заснованої на діалогових, 

партнерських інформаційно-комунікативних відносин.  

Це спричинює прискорення процесу задоволення владою та ЗМІ потреби 

громадянського суспільства у розробці нових форм взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ, у розширенні можливостей запровадження та використання 

соціокомунікативних технологій в управлінській діяльності з точки зору 

забезпечення відкритості та прозорості влади в умовах формування 

інформаційного суспільства [21]. 

Корисним для корегування управлінської діяльності є результати 

соціологічного опитування населення різних регіонів України та експертного 

опитування державних службовців, яке було проведено Інститутом досліджень 

регіонального розвитку України у жовтні 2015 року [136]. 

Отримані дані свідчать про те, що українська громадськість виступає за 

верховенство закону й вважає це необхідною умовою демократії.  

Причому, демократію українське громадянське суспільство розуміє як 

участь у прийнятті рішень разом з органами публічної влади – 54,4%, відкритість 

органів публічної влади – 59,7%, громадські ініціативи населення – 57,3%, 
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суспільний контроль за допомогою ЗМІ діяльності владних структур – 56,4% 

[136].  

Достатньо високий рівень потреби у відкритості владних структур, на жаль, 

мало співпадає з реальною участю громадян у діяльності зазначених структур. 

Діалогова модель взаємодії влади та ЗМІ підкріплена принципами прозорості та 

відкритості передбачає пріоритет суспільних інтересів з правом кожної 

особистості бути почутим. Свідченням тому є той факт, що більшість українських 

громадян не готові до того, щоб зробити наступний крок та бути залученим до 

роботи органів публічної влади. Низька активність громадськості у питаннях 

співробітництва з структурами влади певним чином залежить від роботи ЗМІ. 

Згідно з отриманими результатами дослідження, більшість ЗМІ працюють, перш 

за все, на себе, своє керівництво, комерційні структури. При цьому, 48,8% 

респондентів впевнені, що одним із факторів недовіри до ЗМІ є відсутність у них 

можливості впливати на рішення влади (7,1% опитаних вважає, що така 

можливість існує, 26,6% – існує лише в окремих випадках, 61,2% вважають, що 

такої можливості не існує взагалі) [136]. 

Більшість публічних службовців – 64% респондентів – не усвідомлюють 

відсутності відкритості та прозорості діяльності владних структур та не мають 

достатньо чіткого уявлення про систему заходів, які можуть сприяти вирішенню 

цієї проблеми. Це, в першу чергу, стосується як чіткого регулювання процедур 

прийняття управлінських рішень, так і безпосередньо інформаційної складової. 

Сьогодні значна частка публічних службовців готові до відкритості у відносинах 

із громадськістю, мають уявлення, про те, як це зробити. Головним завданням при 

цьому залишається навчити ефективному використанню інноваційних форм 

роботи [136]. 

На жаль, у переважній більшості владні структури сприймають принципи 

відкритості та прозорості лише як просте інформування, доведення до відома 

громадян прийнятих рішень, але не як необхідну умову сумісних зусиль щодо 

вирішення проблем. Про це свідчать такі соціологічні дані: 21,5% опитаних 

публічних службовців відзначають необхідність більш тісної співпраці з 
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громадянами та їх об’єднаннями; 15% представників органів публічної влади 

вважають важливим посилення громадського контролю за їх діяльністю.  

Отже, першим кроком у цьому напрямі повинна стати інформаційна 

діяльність органів публічної влади, яка передбачає формування позитивного 

відношення й впевненості у позитивному результаті чіткої взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ. Все це потребує наукового обґрунтування існуючих 

підходів у системі сучасного публічного управління в аспекті формування нового 

типу взаємодії влади та ЗМІ, створення механізмів, які дозволять населенню 

своєчасно приймати рішення. 

Дослідник Д. Адаір вважає, що ефективна комунікація передбачає 

спілкування на всіх рівнях, не зважаючи на ієрархію. Вона необхідна для 

підвищення довіри, для покращення розуміння дій влади, для управління в 

кризовий період. При цьому, незалежні за реальним статусом та об’єктивні ЗМІ 

не можуть бути інструментом влади, якій властиві окремі недемократичні риси й 

авторитарні методи управління. 

На думку науковця, домінування недемократичного типу взаємодії між 

владою та ЗМІ полягає у намаганнях влади підпорядкувати собі мас-медіа шляхом 

принципової зміни основних засад відносин між ними, що перешкоджає 

здійсненню прав і свобод громадян у повному обсязі [4, с. 45]. 

У випадку, коли ЗМІ виконують невластиву їм роль, представники влади та 

бізнесу використовують їх для підвищення власної значущості та впливу. Досить 

розповсюдженим є той факт, що переважній більшості для реальних власників 

ЗМІ медійний бізнес є не основним та пріоритетним, тобто володіння ним не 

передбачає отримання прибутку як основної цілі господарської діяльності. У 

наслідок цього, перед окремими ЗМІ ставляться завдання пов’язані не з 

інформуванням громадськості, а із задоволенням амбіцій та інтересів своїх 

власників. 

Зокрема, В. Петренко зазначає, що головними умовами уникнення 

негативних наслідків маніпулятивного використання потенціалу ЗМІ є: 

відкритість та прозорість для громадського контролю системи публічного 
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управління; наявність стабільних економічних можливостей діяльності ЗМІ й 

прозорість системи медіа-власності; приватизація тих ЗМІ, які перебувають у 

державній чи комунальній власності; створення ефективної системи суспільного 

телерадіомовлення [143, с. 89]. 

Важливе значення мають також такі фактори, як дотримання працівниками 

мас-медіа норм професійної журналістської етики та стабільний рівень суспільної 

уваги до процесів в інформаційній сфері. У сучасному інформаційному просторі 

України існує потреба у підтримці та збереженні відкритості та прозорості органів 

публічної влади. Інститути формування громадянського суспільства повинні 

забезпечувати виконання цих демократичних принципів саме через ЗМІ. 

Володіння інформацією стає однією із форм влади, яка визначає можливості 

контролю над людиною та суспільством.  

Відкритість та прозорість у діяльності органів публічного управління 

повинні розглядатися саме у контексті соціальної ефективності управлінської 

діяльності, а також можливості інститутів влади до змін, що відбуваються у 

суспільстві. У зв’язку з процесом ускладнення структури соціуму, соціальних 

зв’язків інформаційний простір стає багатомірним, і, як наслідок, – виникає 

потреба наукового обґрунтування можливостей ефективної інформаційної 

взаємодії між владою та ЗМІ.  

Формування відкритого інформаційного суспільства передбачає зміну ролі 

публічного управління, яке набуває свого оновлення та розуміння у контексті 

соціальної обумовленості, масштабності та ефективності. Оновлення системи 

публічного управління на основі формування єдиного інформаційного простору 

дозволяє на якісно новому рівні зводити взаємодію органів публічної влади та 

ЗМІ. Саме від цього виникає взаємозалежність спроможності та можливості 

участі громадян у реалізації державної політики, а також – формування легітимної 

влади, діалогової моделі взаємодії складових соціальної системи [42, с. 120]. 

Якісні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, 

демонструють нові вимоги до публічного управління. Публічне управління стане 
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соціально ефективним лише за умови дотримання: принципів прозорості 

прозорим та відкритості; соціально-інформаційних законів.  

Відкритість та прозорість (транспарентність) у діяльності органів публічної 

влади повинна розглядатися саме у контексті соціальної ефективності публічного 

управління, а також – спроможності інститутів влади до змін.  

Необхідність адаптації системи публічного управління до зміни соціальних 

умов поглиблюється вимогами постійного підвищення ефективності та 

результативності діяльності публічних службовців. Цей складний процес вимагає 

від публічних службовців прийняття відповідних управлінських рішень, а також – 

високої якості наданої громадськості інформації, адже велика кількість 

формальних та неформальних параметрів різко підвищують складність аналізу та 

моделювання ситуації під час прийняття управлінських рішень на всіх рівнях 

владних відношень. 

Ефективна взаємодія органів публічної влади та ЗМІ на основі 

демократичних принципів відкритості та прозорості можлива лише за умов зміни 

характеру інформаційних зв’язків між ними. Підтвердженням цьому є об’єктивна 

потреба постійних змін та розвитку, які вступають у протиріччя з існуючими 

бюрократичними традиціями владних структур та їх презентації у ЗМІ [27, с. 27].  

На сучасному етапі це органічно пов’язується з необхідністю формування 

нового типу публічного управління, відпрацювання нової стратегії 

взаємовідносин між державою та суспільством, побудованих на основі 

демократичних принципів публічного управління, які передбачають діалогові 

партнерські відносини. Позитивним прикладом такого процесу формування 

нового типу публічного управління слугують країни розвиненої демократії, у яких 

представники влади формують стійку систему відносин відповідних інститутів та 

структур, інформаційний код їх взаємодії. І навпаки, у сучасному українському 

суспільстві продовжує зберігатися авторитарна модель державного управління, за 

якої влада неспроможна адекватно відреагувати на важливі демократичні 

імперативи часу, а громадянське суспільство неспроможне самостійно, без 

допомоги влади, відповісти на цей виклик [254].  
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Сьогодні в Україні спостерігаються певні позитивні тенденції формування 

діалогової моделі взаємодії органу публічної влади зі ЗМІ, побудованій на 

принципах відкритості та прозорості. Ця модель характеризується утвердженням 

нових цінностей та постулатів у суспільстві. Важливо підкреслити, що завдяки 

взаємодії органів публічної влади та ЗМІ встановлюється та підтримується 

спілкування, взаєморозуміння, співробітництво, соціальне партнерство та 

активний діалог. Особлива роль ЗМІ, як важливого інституту та 

системоутворюючого елементу інформаційного простору, зумовлюється 

прогресивним процесом формування відкритого, діалогового суспільства. ЗМІ як 

важлива частина соціального контролю, інструмент утвердження у суспільстві 

культурних стандартів, є також компонентом системи взаємодії «багатоцільового 

призначення», інструментом впливу та формування суспільної думки, що 

здійснює вирішальний вплив на стан політичної, економічної, оборонної та інших 

структур суспільства [40]. 

Щодо окресленого вище концепту, то в сучасній науковій літературі існує 

різноманіття, навіть протилежність точок зору. Достатньо розповсюдженою є 

думка про те, що підпорядкувавши ЗМІ власним цілям, можна підпорядкувати 

громадську думку й суспільство у цілому.  

О. Совгиря вважає, що позиція впливу, відповідно якої обсяг негативної 

інформації у ЗМІ досяг на сьогодні своєї «критичної маси» та впливає на 

менталітет всього суспільства, його цінності, створюючи загрозу перетворення 

ЗМІ у постійне джерело соціальної напруги (деструкції) [213, с. 21]. 

Враховуючи цей чинник, дотримання демократичних принципів і правил 

взаємодії між цими суспільно-політичними інститутами, чітке визначення 

критеріїв взаємовідносин влади та ЗМІ, впровадження механізмів постійного 

громадського контролю над прозорістю прийняття рішень – повинні стати 

основним пріоритетом сучасного публічного управління. Лише за таких умов 

можливе реальне проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. 

Аналізуючи позиції сучасних дослідників щодо розробки нових шляхів і 

механізмів забезпечення відкритості та прозорості органів публічної влади, можна 
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констатувати, що дотримання принципів відкритості та прозорості є важливою 

умовою для подальшого демократичного розвитку суспільства. Сутність 

зазначених принципів можна обґрунтувати декількома науковими позиціями, 

розробленими вітчизняними та закордонними вченими. 

Найчастіше принципи відкритості та прозорості ототожнюють із 

можливістю громадськості до безперешкодного доступу до публічної інформації. 

Але такий підхід є досить обмеженим, адже фактично він робить акцент лише на 

визначенні рівня відкритості органів державної влади і місцевого самоврядування. 

Значна кількість науковців, разом з тим, розглядає принципи відкритості та 

прозорості як основу налагодження ефективної комунікації між громадськістю та 

органами публічної влади. 

На нашу думку, достатньо повним є підхід науковців, які розглядають 

демократичні принципи як концептуальне поняття, яке уособлює в собі такі 

категорії, як: прозорість, відкритість, гласність, громадську участь, а також 

визначають форми та способи функціонування органів публічної влади у 

демократичній державі. Запропонований підхід до аналізу сутності принципів 

відкритості та прозорості має комплексну ознаку.  

Звідси, враховуючи вищезазначене, можна сформулювати таке інтегративне 

визначення принципів відкритості та прозорості – це фундаментальні положення, 

які формують належний рівень розуміння й обізнаності громадян щодо різних 

аспектів діяльності органів публічної влади, а також забезпечують права та 

можливість громадськості доступу до інформації, участі у роботі публічних 

органів влади, впливу на прийняття рішень та контролю за діяльністю посадових 

осіб.  

Для забезпечення запровадження принципів відкритості та прозорості в 

управлінській діяльності застосовуються різноманітні механізми. Сутність 

демократичних принципів відкритості та прозорості, згідно з якими будується та 

функціонує система сучасного публічного управління, можуть змінюватися та 

наповнюватися новим змістом, при цьому, забезпечення принципів відкритості та 
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прозорості у діяльності органів публічної влади є складним системним процесом, 

що потребує постійного удосконалення [50].  

Ефективне інформаційне забезпечення публічного управління можливе 

лише за умови радикальної зміни цільових орієнтирів функціонування ЗМІ. 

Тільки тоді можна розраховувати на взаєморозуміння між владою і народом, на 

встановлення довіри до мас-медіа, на справедливість та ефективність рішень 

владних структур. Враховуючи вищевикладене, пропонуємо вважати, що: 

– відкритість і прозорість (транспарентність) у діяльності органів публічної 

влади залежить від спроможності цього інституту до інноваційних змін у системі 

публічного управління, а також – від якості інформаційної взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ; 

– в інформаційному суспільстві створюються нові форми соціального 

спілкування, інноваційні парадигми сучасного публічного управління, в той же 

час для ефективності публічного управління потрібен баланс цінностей та 

інтересів влади і суспільства;  

– формування інноваційної моделі публічного управління пов’язане з 

якістю інформаційного забезпечення, яке перетворюється на один із основних 

факторів підвищення ефективності адміністративної системи, врахування думки 

громадськості та прийняття управлінських рішень;  

– ЗМІ як елемент суспільної організації відіграють значну роль в 

артикуляції інтересів і потреб громадськості, тому є важливим інструментом 

підвищення ефективності публічного управління;  

– ефективна інформаційна діяльність у системі публічного управління 

побудована на діалоговій моделі взаємодії та дозволяє суб’єкту управління 

приділяти увагу функціонуванню та розвитку соціального об’єкту, враховуючи 

кожну конкретну ситуацію. 

Наступним етапом нашого наукового дослідження є розгляд моделі 

інформаційної взаємодії органів публічної влади та ЗМІ, що надасть змогу 

систематизувати уявлення про існуючу систему інформаційно-комунікаційного 

забезпечення публічного управління.  
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1.3. Моделювання інформаційної взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ 

 

Реалізація сучасних управлінських рішень вимагає розробки нової моделі 

інформаційної взаємодії органів публічної влади та ЗМІ, яка повинна бути 

заснована на якісно нових відносинах. Тенденції розвитку сучасного українського 

суспільства свідчать, що інформація сьогодні є потужним та ефективним 

ресурсом публічного управління. У межах сучасних демократичних перетворень, 

які відбуваються в Україні, більш коректно та доцільно говорити не стільки про 

процес управління, скільки про процес взаємодії, ефективність якої є запорукою 

стабільного та успішного суспільного розвитку.  

Ознаками нової інформаційної реальності є те, що принциповий формат 

інформаційної демократії визначається такими чинниками, як: прозорість; 

відкритість; публічність; наявність діалогових стосунків між громадськістю й 

органами публічної влади [28, с. 47]. 

Розробка нової моделі інформаційної взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ вимагає швидкої адаптації системи публічного управління до сучасних 

реалій. Разом з тим, особливі вимоги щодо якості інформації та комунікації, 

велика кількість формальних і неформальних параметрів – суттєво ускладнюють 

процес аналізу моделювання ситуації під час прийняття управлінських рішень на 

всіх рівнях владних відносин.  

У наукових дослідженнях, присвячених важливим аспектам 

функціонування моделі інформаційної взаємодії органів публічної влади та ЗМІ, 

розглядаються можливості удосконалення системи зв’язків влади з 

громадськістю, забезпечення відкритості та прозорості влади в умовах 

формування інформаційного суспільства.  

Особливостям інформаційної взаємодії органів влади та ЗМІ, відкритій 

комунікації, публічній сфері інформації присвячені праці: Б. Дзюндзюка [68-69], 

Д. Галліна і П. Манчіні [34], І. Дзялошинського [71], М. Кастельса [88],                        
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Н. Лумана [111], П. Мелюхіна [121], В. Петренка [143], В. Попова [148],                        

А. Чічановського [236]. 

Нові наукові підходи в системі публічного управління з позиції 

адміністративної реформи, формування сучасної моделі регулювання 

інформаційної сфери, а також – відкритості владних інституцій знайшли своє 

віддзеркалення у працях вітчизняних авторів: С. Бронікової [20-22],                            

Н. Дніпренко [73-74], С. Колоска [94], І. Парубчака [139-141], Г. Почепцова [151], 

С. Чукут [237] та ін. 

Необхідно підкреслити, що проблему формування моделі діалогової 

взаємодії органу публічної влади та ЗМІ в сучасних умовах не достатньо вивчено 

й узагальнено, особливо в аспекті визначення процесів взаємозв’язку та 

взаємовпливу під час формування інформаційного поля та змін простору 

інформаційної взаємодії. Об’єктивна потреба суспільного розвитку на сучасному 

етапі органічно пов’язана з необхідністю формування нового типу публічного 

управління, взаємодії між органами публічної влади та ЗМІ на основі діалогових і 

партнерських відносин. Якісні зміні публічного управління в Україні вимагають 

розробки нової інформаційної моделі з використанням соціокомунікативних 

технологій в управлінській діяльності.  

Реалізації сучасних управлінських рішень сприятиме формування 

ефективного моделювання інформаційного простору, нового якісного рівня 

суб’єктно-об’єктних відносин, пошуку ефективних комунікативних технологій.  

Сучасний етап розвитку публічного управління характеризується 

різноплановим розумінням поняття та класифікацій моделей взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ. У науковій галузі модель є одним з центральних засобів 

теорії пізнання, а моделювання застосовується за умови неможливості чи 

ускладненості дослідження оригіналів у природному середовищі для визначення 

їx характеристик, оптимізації управління та користування об’єктами для 

перевірки наукових гіпотез тощо [17, с. 18]. Під час дослідження інформаційного 

середовища, інформаційних процесів публічного управління сьогодні важливо 

враховувати нові парадигми: синергетична; рефлекторна; мотиваційна; 
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соціального психоаналізу та ін. Практика засвідчує, що із запровадженням нових 

інформаційних технологій відбувається формування нової структури суспільства 

– мережевої структури.  

На думку М. Кастельса, саме мережі є основою нової соціальної морфології 

суспільства, а розповсюдження «мережевої» логіки впливає на результати 

процесів, пов’язаних із виробництвом, повсякденним життям і владою [88, с. 412].  

В інформаційному середовищі, яка має розвинену інформаційну 

інфраструктуру, вважає дослідник Л. Цимбал, навіть локальна подія може здобути 

глобальний масштаб всупереч традиційним канонам інерційності соціальних 

систем. У той же час, сучасне моделювання інформаційного простору повинно 

враховувати технології моніторингу й аналітики, а також – вимоги оперативності, 

які необхідні для ефективного публічного управління [234, с. 76 ].  

Практика моделювання інформаційних процесів дозволяє організовувати 

інформаційний обмін як у вертикальному, так і горизонтальному вимірі, 

створювати систему управління інформаційним простором. Це є реальною 

необхідністю, адже сьогодні у світі сформовано активний, значний за обсягом, 

інформаційний простір, який утворюють ЗМІ [33, с. 213]. 

Сучасне українське суспільство перебуває на новому етапі свого розвитку, 

вкрай суперечливому та неоднозначному: постіндустріальне суспільство 

змінюється інформаційним, однією з основних характеристик якого є його 

глобальний характер. Сьогодні акцент робиться не на процес управління, а саме 

на процес взаємодію органів публічної влади і ЗМІ, ефективність якої є 

запорукою стабільного та успішного розвитку провідних світових держав. При 

цьому, сьогодні важливою є саме інформаційна взаємодія, як один з найбільш 

перспективних напрямів подальшого розвитку сучасних демократій. 

Ситуація 80-х років минулого століття на території України підтвердила 

повноцінне функціонування моделі інформаційного управління: переважна 

більшість інформаційних ресурсів за часів існування Радянської України мала 

пропагандистську функцію, спрямовану на формування чітко сформульованих 

ідеологічних постулатів у суспільній свідомості.  
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У межах моделі інформаційного управління реалізовувався механізм 

впровадження зверху вниз (від держави до суспільства) певного контенту, що мав 

таку специфіку: відповідність ідеологічним установкам держави (цензура 

інформації); дозованість (як у сенсі малого обсягу наданої про події інформації, 

так і в сенсі заборони на висвітлення певних тем і подій); низький рівень 

оперативності інформації; обмежене число комунікаційних каналів; відсутність 

інтерактивності («гарячих ліній», прямих ефірів, голосувань у режимі реального 

часу тощо) [237, с. 98]. 

Вищезазначена специфіка була безпосередньо пов’язана з інформаційним 

напрямком роботи держави й була спрямована, в першу чергу, на контроль за 

отриманою суспільством інформацією. Таким чином, можна стверджувати, що 

протягом зазначеного історичного періоду існувала одностороння комунікація, 

яка відбувалася за допомогою повністю контрольованих владою ЗМІ.  

Із точки зору державного управління, в такому суспільстві мала місце 

уніполярна система інформаційної взаємодії, адже існуючий на той час 

специфічний інформаційний зворотній зв’язок від суспільства до влади, 

фактично, використовувався виключно в інтересах самої держави та державного 

управління суспільством [241, с. 15].  

На думку Д.Галліна та П. Манчіні, інтереси суспільства в подібній системі 

комунікацій не враховувалися, а отже, були практично відсутніми, що 

підтверджує факт існування уніполярної інформаційної моделі взаємодії влади та 

ЗМІ [34, с. 45, 65]. Разом із тим, наявна асиметрична комунікація між владою та 

ЗМІ, тому що формально канал інформаційної зворотного зв’язку все ж існував.  

Наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст. ситуація в Україні, яка існувала 

у складі СРСР, докорінно змінилася: державою запропоновано концептуально 

інша модель інформаційної взаємодії з ЗМІ, сутність якої полягала у відмові від 

тотального контролю за інформаційним полем і наданні можливості створення та 

розвитку незалежних від влади інформаційних ресурсів [211, с. 156]. Саме у цей 

період було створено такі незалежні від державної влади медійних джерел, як 

телепрограми «Взгляд», «Гарт» і низки друкованих ЗМІ. До того ж, засновниками 
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багатьох ЗМІ стали редакційні колективи, які були провідниками, в більшості 

випадків, незалежної від влади інформаційної політики на шпальтах своїх видань. 

У різних регіонах України також інтенсивно створювалися електронні та 

друковані ЗМІ, альтернативні державним. Це було свідченням того, що в 

радянській державі (а пізніше – і в незалежній Україні) з’явилася масова та 

серйозна альтернатива державним інформаційним джерелам, утворилося 

конкурентне поле на інформаційному ринку.  

Саме тоді сформувався інформаційний простір, який набув такі нові 

характеристики: деідеологізація і відсутність тотальної цензури з боку держави; 

відсутність обмежень на інформаційне висвітлення заборонених раніше тем і 

подій; оперативність одержуваної суспільством інформації про події як у самій 

державі, так і поза її межами; різке збільшення кількості доступних населенню 

інформаційних каналів; широке впровадження інтерактивних методів комунікації 

(наприклад, «телемости» з США (Познер – Донахью); прямі ефіри з можливістю 

населення висловлювати в режимі реального часу свою точку зору, інтерактивні 

голосування в прямому ефірі та ін.); сегментація ЗМІ за змістовним наповненням; 

комерціалізація ЗМІ та пов’язана з цим процесом орієнтація на інформаційні 

запити з боку ЗМІ; децентралізація ЗМІ, які здійснювали інформаційний вплив на 

суспільну свідомість [219, с. 16].  

Формування нового інформаційного простору спричинило початок процесу 

принципової зміни моделі інформаційної взаємодії влади та ЗМІ, яка сьогодні 

втілилась у модель саме взаємодії, а не – інформаційного управління з боку 

держави.  

З’явилися елементи двосторонньої комунікації між владою та ЗМІ, які 

отримали можливість артикулювати свої запити щодо влади. До того ж, ЗМІ 

отримали можливість надавати результати публічних оцінок діяльності 

представників влади. В українській державі сформувалися механізми впливу 

(хоча й в окремих випадках) на прийняття державних управлінських рішень за 

допомогою висловлення громадської думки через ЗМІ [34, с. 68, 77].  
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На наш погляд, принциповий критичний момент системи інформаційних 

відносин аналізованого періоду – зворотній зв’язок між владою та ЗМІ набув 

досить специфічного характеру.  

Це пояснюється тим, що різні групи впливу отримали можливість 

використовувати (артикулювати) свої інтереси на рівні державної влади 

опосередковано, через маніпулювання суспільною свідомістю (за допомогою 

підконтрольних їм ЗМІ). Окрім того, суспільство стало своєрідним ресурсом у 

взаємовідносинах держави та груп впливу, які апелювали до «громадської 

думки», сформованій ними ж самими. 

Саме ці історичні фактори, які, фактично, стали механізмами боротьби за 

отримання впливу над громадською думкою, а, отже – громадського впливу через 

контрольовані та неконтрольовані владою ЗМІ, на наш погляд, стали причиною 

розв’язування широкомасштабних інформаційних війн у сучасний період 

державотворення в Україні.  

У процесі формування моделі інформаційної взаємодії між владою та ЗМІ 

з’явилася проміжна ланка, в інтересах якої і використовувався існуючий механізм 

взаємодії у згаданий історичний період [59, с. 111]. 

Сьогодні існує обмеження доступу до основних інформаційних ресурсів 

опозиційним до діючої влади політичним і громадським силам, що призводить, 

певним чином, до одіозності висвітлення основних подій у державі та за 

кордоном. Також продовжує існувати маніпулятивний вплив держави на 

суспільну свідомість в інтересах влади. Окрім того, існує певна конкуренція в 

українському інформаційному просторі між чинною владою й альтернативними їй 

політичними, громадськими силами, що сприяє можливості повноцінної участі 

опозиції в політичній боротьбі і, як наслідок, – збільшення рівня відкритості та 

прозорості політичних процесів в Україні.  

Наукові експерти сучасності відзначають тенденцію підвищення 

привабливості для значної частини активного населення неконтрольованих 

державою ЗМІ (наприклад, інтернет-ресурсів), що надають можливість отримання 

альтернативної та незалежної від держави інформації, з одночасним зниженням 
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рівня інтересу до контрольованих владою ЗМІ [218, с. 63]. Але все ж таки, 

стверджувати, що в Україні існує ефективна та повноцінна взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ в інформаційному аспекті передчасно. Більш того, можна 

констатувати про наявність тенденції формування протягом минулих років в 

нашій країні моделі асиметричної комунікації.  

Наявний зворотній зв’язок між органами публічної влади та ЗМІ 

використовується переважно з позицій аналізу ефективності та коригування 

процесу діалогової взаємодії. 

Існуюча сучасна модель взаємодії влади та ЗМІ в основному збалансована 

щодо радянської моделі та моделі початку 90-х років ХХ ст., а тому виявлені 

вище тенденції можуть спричинити відтворення моделі інформаційного 

управління суспільством зразка радянських часів [34, с. 102]. 

Із огляду на той факт, що переважна більшість підходів, які ґрунтуються 

лише на контролі, мають безперспективний характер, слід орієнтуватися на ті 

країни, що мають у своєму арсеналі широке розмаїття засобів та методів 

інформаційної взаємодії та мають істотно ширший спектр можливостей впливу на 

суспільну свідомість. Саме цей досвід сприятиме формуванню ефективного 

механізму адаптації до зовнішніх і внутрішніх інформаційних впливів в 

українських реаліях. 

Слід констатувати, що нова модель інформаційної взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ передбачає зміну ролей учасників комунікації. Адже за таких умов 

подача інформації здійснюється в двосторонньому напрямку, адресант може також 

впливати на відправника повідомлення, утворюючи тим самим зворотній зв’язок. 

Джерело інформації та реципієнт зрівнюються в своїх соціальних статусах та 

уможливлюється їх взаємовплив, а отже – стають рівноцінними. Це пояснюється 

тим, що сучасний споживач інформаційного продукту прагне до індивідуалізації та 

самореалізації, є критичним і мобільним, тож традиційні способи впливу є 

недосконалими та втрачають свою дієвість [127, с. 2]. 
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У подальшій перспективі нова модель взаємодії влади та ЗМІ повинна бути 

орієнтована на громадські інтереси, сприяти активному стилю дій у вирішенні 

конкретних проблем, ведені партнерського діалогу, відкритості та доступності.  

Зазначена модель є оптимальною моделлю управління. У результаті 

взаємодії відбуваються зміни стану не тільки об’єкта взаємодії – стану 

громадської думки, але й суб’єкта, який вступає у взаємовідносини. Ця модель є 

ефективною моделлю управління складними інформаційно-комунікативними 

процесами, які складаються в умовах взаємодії правової демократичної держави 

та розвинутого громадянського суспільства [59, с. 113]. 

На наш погляд, впровадження нової моделі взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ може істотним чином впливати на характер процесів публічного 

управління. Створення ефективного балансу між суб’єктами інформаційної 

взаємодії є запорукою стабільного та демократичного розвитку України на 

довгострокову перспективу. 

Демократичний процес в Україні безпосередньо пов’язаний із наявністю в 

країні інституту незалежних ЗМІ, а також – можливістю публічного та 

конкурентного змагання різних політичних ідей і платформ, що неможливо в 

умовах реалізації моделі інформаційного управління суспільством з боку 

держави.  

Отже, розробка нової моделі взаємодії влади та ЗМІ обов’язково сприятиме 

змінам якості інформаційно-комунікаційного забезпечення публічного управління 

у процесі розбудови України як сервісної держави. 

 

1.4. Архітектоніка медіа-простору в Україні  

 

В англомовній літературі поняття «медіа-простір» (Media space) стало 

використовуватися у 80-х роках минулого століття. Основа цього поняття – 

електронні умови, в яких групи людей можуть працювати разом, навіть якщо 

вони не перебувають одночасно в одному і тому ж місці. У медіа-просторі люди 

можуть створювати в реальному часі візуальні та звукові середовища, які 
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охоплюють фізично розподілені площі. Вони також можуть контролювати запис, 

доступ і відтворення зображень і звуків в цих середовищах. 

Сьогодні є досить поширеним є твердження, згідно з яким медіа-простір є 

сукупністю джерел, із яких люди отримують інформацію та змістовне поле, яке ці 

джерела формують. Існують більш деталізовані трактування зазначеного поняття. 

Так, наприклад, на думку Шкляра В., медіа-простір у вузькому сенсі –безліч 

зв’язків і взаємодій, він є відкритою системою відносин виробників і споживачів 

масової інформації [241, с. 23].  

Науковець Грицай С. вважає, що медіа-простір є соціальною системою, а всі 

його структурні елементи: телепростір, радіопростір, простір друку, Інтернет та 

ін., – взаємопов’язані та підпорядковуються загальним закономірностям розвитку 

медіа-простору. Дослідник вважає, що сучасний медіа-простір України на рівні 

мас-медіа є віртуальною реальністю, яка маніпулює суспільною свідомістю 

управління [40].  

Характеризуючи медіа-простір як мережеву соціальну систему, Юдіна Є. 

вказує, що медіа-простір є відкритою соціальною системою, яка створюється 

взаємозумовленою цілісністю відносин виробників і споживачів масової 

інформації, що передається через ЗМІ [243, с. 28]. Автор вважає, що в сучасному 

світі ЗМІ є не лише засобом передачі інформації, але й механізмом формування 

особливої реальності, який формує картину світу за межами чуттєвого досвіду 

індивіда. Цей феномен, який виникає в результаті взаємодії ЗМІ й аудиторії, 

визначається як «медіа-простір».  

На думку Юдіної Є., в структурі медіа-простору можна виділити такі 

елементи: мас-медіа, які є матеріальною, фізичною основою виробництва та 

передачі масової інформації; соціальні відносини агентів медіа-простору, 

пов’язані з виробництвом і споживанням масової інформації; інформаційний 

символічний продукт, у формі якого поширюється масова інформація. 

Щодо взаємозв’язку між цими елементами, то, на думку Є. Юдіної, 

сучасний медіа-простір є системою, організованою за мережевим принципом. Це 

підвищує його адаптивність, дає можливість гнучко реагувати на запити ринку. 
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Формування медіа-простору як єдиної мережі стає можливою завдяки Інтернету. 

Інтернет, з точки зору представлених в ньому контентів, є репрезентацією всього 

медіа-простору [243, с. 42].  

Архітектоніка медіа-простору, тобто його структура, сьогодні набула досить 

складну композицію, що відповідає запитам сучасних споживачів інформації. Всі 

структурні елементи медіа-простору підпорядковуються загальним 

закономірностям розвитку цілого. Елементи цього простору: радіопростір, простір 

друку, Інтернет та ін., – розрізняються за рівнем впливу та масовості, але всі вони 

пов’язані між собою. Зміни в одному елементі системи впливають на всі інші.  

Корисний матеріал для пошуку відповіді на питання щодо устрою медіа-

простору можуть дати наукові дослідження, в яких аналізується структура 

інформаційного простору. На думку Сталдера Ф., основою структури 

інформаційного простору є інформаційна інфраструктура та інформаційні ресурси [217].  

Інформаційна інфраструктура (англ. Information infrastructure) – система 

організаційних структур, що забезпечують функціонування та розвиток 

інформаційного простору суб’єкта та засобів інформаційної взаємодії. 

Інформаційна інфраструктура містить у собі інформаційні центри, системи 

зв’язку, а також забезпечує доступ споживачів до інформаційних ресурсів  

[80, с. 345]. 

Інформаційні ресурси (англ. Information resources) – в широкому сенсі – 

сукупність даних, організованих для ефективного отримання достовірної 

інформації, певний обсяг науково-технічної інформації (книги, журнали, описи 

винаходів та інші матеріали), якими володіє конкретна держава, район, галузь 

народного господарства, підприємство і т.д. Інформаційні ресурси мають 

здатність до тиражування залежно від суспільної потреби [76, с. 350]. 

У статті Сталдера Ф. «Екологія інформації: системний підхід до медіа-

середовища» викладено концепцію, згідно з якою базові елементи 

інформаційного середовища нематеріальні – це не ґрунт, будинки або будь-які 

«відчутні» форми речовини, а незбагненні інформаційні потоки, які створюють 

або транслюють медіа: інформація, яка використовується для міжособистісної 
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комунікації, для управління, для перевірки та переоцінки вже наявних даних і, 

нарешті, для виробництва нової інформації [217].  

Ще один автор, який досліджував структуру інформаційного простору, 

Манойло А., вважає, що основними структурними компонентами інформаційного 

простору є інформаційні поля та інформаційні потоки [115, с. 89].  

Автор зазначає, що основними структурними елементами інформаційного 

простору суспільства, на які має спрямовуватися публічне управління, є суб’єкти, 

що здійснюють масове інформування, а саме ЗМІ. Вони активно актуалізують свої 

інтереси в інформаційному просторі, генерують важливі в масштабах суспільства 

та системі його цінностей та інтересів інформаційні потоки. Разом із тим, 

основою медіа-простору є засоби виробництва та розповсюдження масової 

інформації, а також сама масова інформація. Щодо суб’єктів, які виробляють і 

споживають масову інформацію, а також регулюють процеси, які відбуваються в 

медіа-просторі, то вони взаємодіють із медіа-простором, але не можуть, на наш 

погляд, вважатися елементами самого медіа-простору. Однак, самі ці взаємодії, 

точніше, дії: виробництво інформаційного продукту, регулювання, поширення, 

споживання інформації – є важливими структуроутворюючими елементами 

медіапростору [115, с. 34].  

Взаємини між цими елементами зображені на рисунку (див. рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1  

Схема взаємодії елементів медіапростору [115, с. 34]. 
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Отже, підстави для структурування медіа-простору можуть бути різними. 

Наприклад, якщо в якості критерію взяти власника, то чітко виділяються 

державний медіа-простір, комерційний медіа-простір бізнесу та медіа-простір 

некомерційного сектора (цивільний медіа-простір).  

Із точки зору використовуваних технологій виділяються: простір 

традиційних медіа; простір нових медіа; простір інтегрованих медіа.  

Критерій, що стосується охоплюваної території, сегментується на: 

загальнонаціональний; регіональний; місцевий медіа-простір [108, с. 178]. 

Існують також й інші типологічні моделі медіа-простору, які передбачають 

умовні кордони, інформаційне поле, на якому поширюється конкретне ЗМІ 

(інформаційне поле «Першого національного телевізійного каналу», газети 

«Голос України», радіо «Ера»).  

Не менш важливим при цьому є також «інформаційне середовище» – це 

сукупність джерел інформації, яка належить конкретній аудиторії (окремій 

людині, родині, регіональній, професійній, національній чи іншій групі). Слід 

зазначити, що в медіапросторі окремого міста, регіону, країни функціонують 

певні конфігурації – «інформаційні поля» різних видань і програм, із яких кожна 

конкретна аудиторія формує своє «інформаційне середовище» – конкретні набори 

джерел інформації й обрані з них тексти. 

Сучасний медіа-простір України є, за своєю суттю, не стільки 

ретранслятором інформації, але й її виробником, у зв’язку з чим медіа-простір 

постає як складна, глобальна система, що самоорганізується, містить усі складові, 

які здатні генерувати інформаційні передумови та запити, здатні забезпечувати 

потреби в інформації всіма можливими комунікаційним засобами [40]. 

Сьогодні вітчизняний медіа-простір має п’ять рівнів.  

Перший, і найважливіший, – це електронні ЗМІ, які формують єдиний 

інформаційний простір. Як правило, вони контролюються політизованим 

капіталом або перебувають у власності держави. До цієї групи умовно належать і 

друковані центральні видання, їх значення не таке велике, як у національних 

електронних ЗМІ, однак для медіа-холдингів вони є необхідним додатковим 
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інструментом, який є досить ефективним під час проведення цільових кампаній. 

Другий рівень друкованих та електронних ЗМІ складають комерційні 

видання, теле- і радіокомпанії. До них належить вся ділова періодика, комерційні 

теле- і радіостанції, що транслюються в регіонах, але не є загальнонаціональними. 

Третій рівень системи – це регіональні електронні та друковані ЗМІ. Вони, 

як правило, контролюються місцевими органами влади. Такий стан є не лише 

традиційним для України характером взаємин преси та влади, а й є показником 

важкої економічної ситуації, внаслідок якої регіональна преса завжди потребує 

підтримки органів публічної влади. 

Четвертим рівнем інформаційної системи є Інтернет. Глобальне 

комунікаційне середовище є величезним набором каналів інформаційного впливу 

на громадську думку. Відкриття та просування корпоративного або особистого 

сайту, неконтрольоване розміщення на ньому будь-якої інформації, необмежені 

можливості її тиражування – ці чинники перетворюють Інтернет на ефективний 

засіб зв’язку з громадськістю. 

П’ятий рівень управління інформаційним простором – полімедіа, які 

об’єднують різні канали мовлення ЗМІ, мають телеефір, мовлення в мережі 

Інтернет. Стрімкий розвиток має інтерактивне телебачення, яке передає мовлення 

на телевізори через спеціальні декодери, що дозволяють отримати пакети програм 

і фільмів, завантажувати Інтернет і численну сервісну інформацію [28]. 

Зазначені дані були б неповними, якби ми не згадали так звані позасистемні 

ЗМІ – радіостанції «Свобода», «Голос Америки», українську службу Бі-Бі-Сі та 

«Дойче Велле». Їх роль у сучасній інформаційній системі не надто велика. Хоча за 

джерелом фінансування та потенційному охопленням аудиторії їх можна віднести 

до першого рівня інформаційної системи, з професійних стандартів вони ближче 

до засобів інформації другої групи – комерційних ЗМІ. 

У світовій практиці, і, насамперед, у таких демократичних країнах: Канада, 

США, Німеччина, Франція, – система ЗМІ має складові: урядові ЗМІ, 

засновниками яких є державні органи; приватні ЗМІ, засновниками яких є 
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громадяни або юридичні особи, та громадські ЗМІ, що функціонують на кошти 

громадян та органів публічної влади, які виступають співзасновниками. 

Так, система ЗМІ США складається із урядових, приватних та громадських 

ЗМІ. Вже близько сорока років у цій країні діє система громадського телебачення 

Пі-Бі-Ес (PBS) – Служба громадського мовлення, яка здійснює культурно-

просвітницьке мовлення некомерційного характеру. Мета Пі-Бі-Ес – «служіння 

суспільному благу», створення альтернативи розважальним програмам 

комерційного американського телебачення [246].  

У Європі мовлення телеорганізацій типу Бі-Бі-Сі безпосередньо 

підтримується державою. Важливим фактором стабільності життя в Німеччині є 

те, що журналістів там важко підкупити, так як їх доходи високі. В їх публікаціях 

не зустрінеш резонування, увага зосереджена на аналізі інформації [127, с. 3]. 

Сучасна ситуація в Україні істотно відрізняється від країн Європейського 

Союзу насамперед тому, що в системі ЗМІ, особливо в телевізійному мовленні, не 

встановилися відносини власності, що значно ускладнює аналіз «державних», 

«громадських» і «приватних» телерадіокомпаній. Державні та приватні форми 

власності створюють основу регіональних державних і приватних телекомпаній, 

що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також приватного 

капіталу [29].  

Тобто, державними ЗМІ вважаються ті, які знаходять підтримку з боку 

державних структур, насамперед, – виконавчої влади (уряду). Суспільними 

вважаються ЗМІ, співзасновниками яких є органи публічної влади, а також інші 

юридичні особи та громадяни. Вони засновані на змішаних формах власності – 

державної та приватної. Приватними є ЗМІ, засновниками яких є громадяни та 

юридичні особи, за винятком органів публічної влади. 

Всі ЗМІ в Україні, незалежно від їх виду та форм власності, користуються 

рівними правами та несуть однакову відповідальність відповідно до чинного 

законодавства. Проте всі значні та впливові вітчизняні бізнесмени та бізнес-

структури найтіснішим чином пов’язані з державними інститутами, з політичною 

владою в країні. В цілому, нові власники ЗМІ утворюють могутню еліту, яка 
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використовує капітал, накопичений в інших галузях економіки, для захоплення 

стратегічних позицій в сфері ЗМІ. 

Ситуація, яка сьогодні існує в медіа-просторі України є наслідком 

політичних процесів, які відбувалися протягом проголошення незалежності 

України, тобто люди, які їх створювали, мали на меті створити власний імідж, 

захиститися від влади, досягти короткострокові результати на виборах тощо [40]. 

Середина 90-хроків ХХ ст. ознаменувалася формуванням потужні медіа, на 

основі яких вже потім виникали великі медіа-холдинги. Як правило, щоб вижити 

в складних політичних і економічних умовах, медіа-власники змушені були 

використовувати ЗМІ певним чином як захист від тиску влади, від тиску 

конкурентів та ін. Сьогодні зміна цієї ситуації можлива за умови 

переформатування взаємовідносин між медіа-власниками, топ-менеджерами та 

редакційними колективами [34, с. 242]. 

Нерівномірність розвитку сучасних ЗМІ залежить від багатьох умов: 

політичних, соціокультурних й економічних. Рівень розвитку сучасних ЗМІ та їх 

специфіка всебічного впливу на особистість вказує на те, що вони є одним із 

факторів практичної реалізації суспільного діалогу. 

Сьогодні в Україні відносини між органами публічної влади та ЗМІ 

перебувають у перехідному періоді розвитку від авторитарної до відповідальної 

свободи. Успішність такого переходу залежить як від готовності та активності 

самої влади, так і від ЗМІ. В останні роки у суспільства з’явилися можливості до 

більш зваженого конструктивного діалогу з владою. Таким чином, органи 

публічної влади демонструють рух до інформаційної відкритості. Для цього 

використовуються не тільки традиційні ЗМІ, але й можливості Інтернету. 

Наприклад, сервер Верховної Ради містить інформацію про депутатський корпус 

та його керівництво, склад комітетів та комісій, парламентські фракції та 

об’єднання, перелік майбутніх законопроектів. 

Електронна форма комунікації органів публічної влади з громадянами 

наближає владу до конкретної особистості, сприяє задоволенню публічного 

інтересу. Телеглядач і користувач Інтернету спроможні завдяки мережі 
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перетворитися із пасивних споживачів на активних співрозмовників із 

представниками влади, державними діячами, а у подальшому – перетворитися у 

співучасників медіа-демократії. Відкритість і прозорість органів публічної влади 

спроможний знизити рівень соціальної напруги у суспільстві [31]. 

Запровадження нових технологій у медіа-галузі, дозволили перетворити 

друковану пресу в інститут, який сьогодні охоплює своїм впливом практично все 

суспільство. Все це дозволяє демократичним структурам задовольняти різні 

запити громадян, які виступають за діалог із владою.  

Основними функціями ЗМІ на сучасному етапі державотворення є: 

інформаційна, комунікативна, нормативна, релаксаційна, креативна, інтеграційна 

й посередницька функції. Вони дозволяють суспільству накопичувати 

інформацію; сприяють спілкуванню, розвитку діалогу; забезпечують 

відповідальність за процес соціалізації особистості, засвоєння нею соціального 

досвіду знань, норм, суспільних ідеалів; зменшують напругу в суспільстві; 

сприяють адаптації до сучасного життя, а також допомагають встановлювати 

зв’язки між різними соціальними групами суспільства [114, с. 312]. 

Нові вимоги активного використання у медійній справі різних форм та 

методів господарювання, які є відповідними до ринкової економіки, маркетингу, 

менеджменту, логістики та ін., стосуються і друкованих ЗМІ. Ще на початку 90-х 

років ХХ століття ЗМІ презентувалися друкованими виданнями, газетами й 

журналами загального типу (лідерами за тиражуванням на той час були газета 

«Голос України» й журнал «Дніпро»). Сьогодні наші співвітчизники ЗМІ 

сприймають у якості телебачення й Інтернет-видань. Вони функціонують у всіх 

містах України та переважно є недержавними. 

У зв’язку з переходом до горизонтальної моделі, орієнтованої на ринкові 

відносини, кількість газетних видань постійно зменшується. Це пояснюється тим, 

що читач звертається не тільки до центральних друкованих видань, але й до 

регіональних та міських. До категорії читачів центральної преси сьогодні можна 

віднести підприємців, керівників, спеціалістів, студентську та учнівську молодь. 

Вони, найчастіше, є активними критиками ЗМІ й рівень довіри до ЗМІ є досить 
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низьким. Навпаки, аудиторія місцевих друкованих видань представлена 

робітниками й пенсіонерами, які цілком й повністю довіряють ЗМІ [151, с. 378].  

Ще однією особливістю розвитку друкованих ЗМІ в сучасній Україні стала 

їх диференціація не тільки за територіальною ознакою (загальнонаціональні й 

регіональні видання), але й за професійним напрямком (ділова преса, рекламна 

преса, аграрна преса, екологічні періодичні видання та ін.), віковим та гендерним 

особливостям (дитяча та юнацька преса, видання за гендерним типом та ін). 

На відміну від друкованих ЗМІ на початку 1990-х років ХХ століття в теле- 

та радіомовленні відбулися радикальні структурно-функціональні зміни. 

Легалізація різних форм власності, а також надання свободи слова сприяли 

зростанню кількості телеканалів. Головними тенденціями вітчизняного 

телерадіомовлення стала реорганізація державного телерадіомовлення й 

становлення комерційного мовлення. 

Сьогодні в Україні нараховується близько 400 комерційних телеканалів та 

понад 200 комерційних радіостанцій. Великі телеканали загальнонаціонального 

рівня: «Перший Національний», «1+1», «Інтер», «5-й канал», «СТБ», «ICTV», 

«Новий канал», «Україна»,  «112-й», «ТВІ», «НТН»; потужні радіостанції: 

«Національне радіо», «Промінь», «Ера» та ін.  

Одночасно поряд із вітчизняним теле- та радіомовленням на українському 

медіа-ринку працюють і закордонні компанії: «Свобода», «ВВС», «Голос 

Америки» та ін.  

Визначальною особливістю аудіовізуальних ЗМІ залишається безкоштовний 

доступ до комунікації, а також синхронна трансляція подій, на відміну від 

постійно зростаючих в ціні друкованих ЗМІ [100, с. 289]. 

Важливе місце в медіа-просторі України також посідають інформаційні 

агентства. Їх головною функцією є забезпечення оперативною інформацією 

редакцій газет, журналів, телебачення, радіомовлення, а також інших установ, 

організацій, приватних осіб, які є користувачами їх інформаційного продукту. 

Функціонування агентств орієнтоване на збір новин. Незважаючи на значні 

фінансові труднощі, нові агентства зуміли завоювати популярність й репутацію 
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надійного джерела оперативної інформації, а також коментарів, які не могли 

пройти через офіційні джерела.  

На Україні діє декілька сот різних інформаційних агентств. Найбільшими 

серед них є: «Укрінформ», «УНІАН», «РБК Україна». Саме вони сьогодні 

визначають ситуацію на ринку інформації. Основними рисами зазначених 

інформаційних агентств є їх швидкість збору інформації, обробка й 

розповсюдження інформації, реагування на технічні новинки, всеохоплююча 

мережа кореспондентів та представництв, великі фінансові можливості. 

Конкуренція між ними впливає на основні напрямки розвитку та удосконалення їх 

діяльності.  

Основними напрямками розвитку та удосконалення є нові технічні засоби 

передачі інформації: підвищення оперативності повідомлень за рахунок розробки 

та засвоєння нових технічних засобів передачі інформації; уточнення аудиторії та 

пошук «своєї» інформаційної аудиторії за проблемно-тематичною ознакою; 

максимальний облік потреб та інтересів споживачів інформації, посилення 

експертно-аналітичних служб у складі агентств, постійне оновлення 

інформаційного продукту в цілому; підвищення достовірності й надійності 

повідомлень за рахунок росту професійної майстерності й технологічних пошуків 

[89, с. 24]. 

Наприклад, основним напрямком діяльності інформаційного агентства 

«Укрінформ» є передача в режимі реального часу цілодобово про всі події в 

Україні. «Укрінформ» орієнтований на електронні ЗМІ, надає їм можливість 

швидко компонувати інформаційні блоки до кожного випуску новин (хоча він 

адресує їх також для багатотиражних газет). 

«УНІАН» пропонує найсвіжіші українські новини. Повідомлення 

оновлюються у процесі розвитку теми та надходження додаткової інформації. Цей 

продукт розрахований також на регіональних користувачів, яких цікавлять 

найактуальніші новини. 
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«Бізнес новини», «Надзвичайні новини» пропонують найсвіжіші новини за 

відповідними напрямками, також розповсюджуються цілодобово в режимі 

реального часу та розраховані на адресну аудиторію. 

Інші інформаційні агентства мають різні варіанти новин й адресовані 

конкретно визначеним користувачам, а саме – іноземним представництвам, 

владним структурам та адміністративним органам. Окрім важливих новин, вони 

комплектуються повідомленнями, які можуть зацікавити саме зазначену 

аудиторію. 

Адресністю також зумовлена тематична вибірковість є основою 

регіональних програм оперативної інформації. Як правило, в них акцентуються на 

події в регіонах, присутня детальна інформація із регіонів, яка відсутня в 

загальнонаціональних стрічках новин.  

Наприклад, регіональні інформаційні агенства: «Контекст-Причерноморье», 

«ZIK», «МедиаПорт», «Статус-кво», «Репортер», «Мост-Днепр», «Вікна-Одеса», 

«Букінфо», «Одесса-медиа», «Площа свободи», «Кіровоград pro.com», 

«Медіастар», «Николаевский курьер», «Гал-інфо», «Буг», «Полтавщина» та ін., – 

спроможні повністю задовольнити потреби регіональних ЗМІ у поточній 

інформації.  

Великі інформаційні агентства: «Укрінформ», «УНІАН», «Інтерфакс-

Україна», «УНН», «112.ua», «ГолосUA» є справжніми медіа-концернами, 

важливими структурними одиницями сучасного медіа-простору України. 

Сьогодні одним з найбільш перспективних напрямків взаємодії органів 

публічної влади із ЗМІ є розвиток і використання глобальних інформаційних 

мереж, й у першу чергу – Інтернету. Електронні ЗМІ є розвинутою галуззю, яка є 

якісною та оперативною інформацію для визначених цільових груп (молодь, 

офісні робітники та інше). Органи публічної влади мають можливість більш 

активно й оперативно задіяти особисті інтернет-сайти для інформування 

громадськості. Перелік інформації про діяльність органів публічної влади, які 

мають бути розміщені у мережі Інтернет, визначається Законом «Про доступ до 

публічної інформації» [164]. 
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На відміну від радіо- і телемовлення, головною функцією нових інтернет-

ЗМІ є виробництво й розподіл масової інформації. Вони здійснюють комунікації, 

які включають міжособистісну й публічну форми спілкування, індивідуальну і 

групову. 

Головними функціями інтернет-ЗМІ є соціальна, інформаційна, а також 

економічна функції, при чому: соціальна сприяє виникненню нових форм 

комунікативної поведінки в середовищі, де головними є горизонтальні зв’язки й 

відсутні територіальні й часові кордони; інформаційна передбачає інформаційні 

контакти, які відбуваються в режимі відкритості й вільного доступу; економічна, 

яка спрямована на отримання комерційного прибутку й має ефективний вплив на 

глобальну інформаційну інфраструктуру, стимулює її подальший розвиток. 

Особливістю розвитку інтернет-ЗМІ є те, що вони виникли в результаті 

еволюції традиційних ЗМІ, які поповнилися Web-сторінками або електронними 

версіями своїх друкованих радіо- і телевипусків. Інші, навпаки, виникли 

безпосередньо на базі мережевих технологій й функціонують виключно в мережі 

Інтернет. Такі ЗМІ називають мережевими, електронними або Web-виданнями. 

Серед найбільш популярних центральних інтернет-видань є «Українська 

правда», «Цензор.нет» та «Корепондент.нет». Так, наприклад, «Цензор.нет» 

упродовж тривалого часу посідає першу сходинку за кількістю переглядів по 

Україні, «Українська правда» вважається якісним й авторитетним інтернет-

виданням. До недавнього часу це ж можна було сказати й про «Кореспондент», 

проте після зміни власника видання продовжує існувати швидше за інерцією. 

Сьогодні український медіа-простір, в якому працюють електронні ЗМІ, є 

одним із найдорожчих у світі. На відміну від багатьох країн, де Інтернет має 

державні дотації, в Україні він до сих пір не отримує серйозної підтримки й немає 

податкових пільг, як інші ЗМІ, тому майже всі провайдери займаються 

комерційною діяльністю й продають свої послуги за досить високими цінами 

[211, с. 145]. 

Наявність загальнодоступних мереж Інтернету й послуг, які надаються за 

допомогою цих мереж, є першою необхідною умовою для того, щоб всі 
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громадяни мали можливість користуватися інформаційним продуктом 

електронних ЗМІ. Перешкодою для загального доступу є економічні обмеження, 

висока вартість послуг підключення до Інтернету й відсутність 

телекомунікаційного обладнання, а також – входження нових ЗМІ до сфери 

інтересів великого бізнесу.  

Особливість такої ситуації полягає в тому, що різні фінансові групи, які 

контролюють певні ЗМІ, мають різні інтереси й, відповідно, громадській 

аудиторії замість монологу влади пропонується на вибір декілька монологів 

бізнес-груп. Із цим пов’язаний активно обговорюваний останнім часом дискурс 

щодо незалежності ЗМІ: чи можуть вважатися незалежними газети, телевізійні 

канали чи Інтернет видання, які належать бізнес-еліті.  

Підтвердженням цьому є розвиток регіонального та місцевого медіа-

простору України. Так, характерною рисою одеського медіа-простору є існування 

медіа-холдингів, до складу яких, окрім кількох телеканалів, входять друковані 

ЗМІ, інтернет-сайти, FM-радіо, свої прес-центри чи інформагентства. На сьогодні 

тільки в місті Одеса зареєстровано 40 регіональних телерадіокомпаній, із яких в 

ефірі та за допомогою кабельного Інтернету транслюється 28 програм. Із 550 

зареєстрованих в Одеській області друкованих ЗМІ регулярно виходить близько 

третини. Також в Одесі практично неможливо встановити реальну кількість 

сайтів, близько півсотні яких регулярно входять у регіональну стрічку агрегатора 

«Укрнет». Можлива причина цього розмаїття – конкурентність на ринку ЗМІ. 

До цього, наявність власних кореспондентів, редакцій регіональних 

випусків практично всіх загальнонаціональних телеканалів і газет перешкоджає 

веденню обліку медіа-простору. Існуючий ринок новин перенасичений носіями 

інформації, на відміну від самої інформації. При цьому, існування значної 

частини мас-медіа обумовлено не інтересом аудиторії до них, а інтересами їх 

власників. 

Слід зазначити, що сьогодні Одеса, поряд з іншими великими містами 

України, має велику кількість користувачів мережі Інтернет. За експертними 

оцінками, кількість осіб, які мають доступ до неї вдома й на роботі, складає понад 
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200 тисяч. Найбільш активно Інтернетом користується сфера бізнесу, вищі 

навчальні заклади й ЗМІ [136].  

Серед Інтернет-ЗМІ лідерами сегменту в Одесі є три проекти, на які 

припадає близько половини всього трафіку – «Думська net», «048» і «Таймер». Ці 

сайти цікаві для великої кількості читачів, а постійна аудиторія переважає над 

ситуативною. Сайт «048» має прикладний характер. «048» є, фактично, каталогом 

підприємств і міським довідником, аніж новинним інформаційним ресурсом. 

Однак інтерес аудиторії до нього доводить, що навіть звичайний повсякденний 

споживацький інформаційний продукт може бути привабливішим за звичайні 

новини.  

Безумовним лідером серед одеських інформаційних сайтів є сайт «Думская 

net». Він концентрує більше чверті від загальної кількості заходів, переглядів – 

вже третину, а часу – аж до 40,5%. Всього на сайти-лідери припадає 63,5% всього 

часу, тоді як на 14 малих сайтів припадає лише 6%. Отже, одеський медіа-простір 

Інтернет-ЗМІ є перенасиченим, а функціонування значної частини видань не має 

особливого сенсу для аудиторії. До того ж, в Одесі не вистачає спеціалізованих і 

тематичних проектів. 

Досить важливим на медіа-просторі Одеської області залишається існуючий 

інформаційний ресурс друкованих ЗМІ. Сьогодні його презентують 553 видання, з 

яких 376 – газети, 177 – видання журнального типу. За цільовим призначенням 

467 друкованих ЗМІ є інформаційні, 174 – рекламні, 46 – суспільно-політичні, 40 

– довідкові, 39 – для дозвілля, 18 – із питань економіки та бізнесу, 7 – релігійні, 4 

– юридичні та туристичні та ін. [136]. 

У функціонуванні ЗМІ та їх сприйнятті читачами, слухачами та глядачами 

взаємодіють два підходи: пріоритети «традиційного», «звичного» (наприклад, 

збереження газети зі старою назвою «Одесский Вестник») та новаторського 

(впровадження нових технологій, створення нових інформаційних структур, 

активна участь бізнесу у створенні нового медіа-середовища). При цьому, 

встановити точну кількість друкованих ЗМІ, які реально видаються, практично 
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неможливо, тому що не всі з них друкуються в одеських друкарнях і не всі з них 

відправляють контрольні примірники у відповідні органи.  

За приблизними оцінками, на Одещині видається з різною періодичністю не 

більше чверті із зареєстрованих видань. Швидше за все, найближчим часом їх 

кількість ще більше скоротиться. Причинами тому є економічна ситуація в країні, 

а також активізація роздержавлення ЗМІ. Позбавлена бюджетної підтримки від 

органів влади значна кількість газет не готова до самостійного існування.  

Тим не менш, на сьогодні саме друковані ЗМІ органів публічної влади 

складають певну конкуренцію регіональним випускам загальнонаціональних 

газет: «Сегодня», «Факти», «Вести», «Комсомольская правда в Украине». В 

першу чергу, це газета «Одеські Вісті», засновником якої є Одеська обласна рада. 

«Вечерняя Одесса», яка зберігає незалежність завдяки стійкому бренду, що 

забезпечує стабільну підписку та збір реклами в відповідний додаток, що і 

складає основний прибуток [145].  

У цілому, одеські друковані ЗМІ не дуже відрізняються від більшості 

регіональних українських газет щодо інформування рекламодавців і читачів. 

Тиражі, зазначені у вихідних даних не завжди містять реальні дані, готовність 

рекламодавця заплатити гроші за доступ до аудиторії скоріше залежить від 

репутації видання. Тому говорити про реальне охоплення аудиторії друкованими 

ЗМІ, рівень довіри до них та економічну доцільність їх існування неможливо.  

Необхідно зазначити, що керівники регіональних органів публічної влади 

розглядають місцеві ЗМІ, насамперед, як додаток до своїх інформаційно-

аналітичних служб, а також – відділів по роботі з громадськістю, але аж ніяк у 

якості експерта чи критика своїх дій. На їхню думку, місцеві ЗМІ повинні бути 

чимось на зразок загальноміської постійно діючої трибуни, а самі журналісти – 

модераторами або трансляторами чужих позицій для громадськості. 

Дослідження взаємовідносин між представниками органів публічної влади 

та ЗМІ надало змогу виявити три різновиди двосторонньої взаємодії: традиційну 

взаємодію влади та ЗМІ, сформовану ще в радянський період, яка передбачає різні 

варіанти економічної підтримки «своєї» преси, фінансованої або з коштів, 
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заздалегідь закладених в бюджет, або одержуваних із резервних місцевих фондів; 

інноваційну або нову, яка майже не використовувалася в радянський період; 

інноваційними механізмами взаємодії можна вважати конкурси, які 

оголошуються владою, різні форми соціального замовлення, договори на 

інформаційне забезпечення процесів публічного управління (наприклад, сьогодні 

в багатьох регіонах та містах України створюються спеціальні організаційно-

структурні механізми, яким делегується частина функцій з фінансування та 

управління); комбіновану або мутантну, яка об’єднує особливості перших двох 

видів, основою якої є співпраця, володіння зовнішніми, але не змістовними 

внутрішніми властивостями, характерними для інноваційної взаємодії [25, с. 7]. 

На наш погляд, комбіновані (мутантні) механізми взаємодії становлять 

велику небезпеку для сучасного періоду будівництва громадянського суспільства 

в Україні, адже вони сприяють створенню різних прес-центрів і груп зі зв’язків із 

громадськістю, які опікуються не інформуванням громадськості, а навпаки – її 

маніпуляцією.  

Сьогодні виникає варіативність комбінованих механізмів взаємодії – це 

свідомо створювані владою нові ЗМІ, роль яких полягає поглибленні розриву між 

незалежними ЗМІ та цільової аудиторії. Зрозуміло, що в межах зазначеної 

взаємодії між місцевою владою та ЗМІ досягти ефективних схем співробітництва 

важко, адже сьогодні в Україні склався деформований мас-медійний ринок. 

Недержавні ЗМІ обмежені в можливостях розвивати медіа-бізнес з причин 

об’єктивно невеликого обсягу рекламного ринку, низького рівня корпоративного 

менеджменту, роз’єднаності учасників процесу інформаційної взаємодії. ЗМІ є 

керованим елементом і безпосередньо залежать від тих, хто їх фінансує. При 

цьому, державні ЗМІ є лише невеликою часткою інформаційного простору 

України [24, с. 78].  

Із розвитком ринкових механізмів, ЗМІ шукають нові форми свого 

існування. Нинішня система фінансування державних ЗМІ через недосконалість 

системи державних субсидій та високі податки на розповсюдження потребує змін, 

які передбачають створення прозорої та політично нейтральної системи 
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державних субсидій. Для цього потрібно реорганізувати державні ЗМІ таким 

чином, щоб дати змогу їх фінансування з приватних, а не державних джерел, 

заохочуючи журналістів вільно, чесно та неупереджено висвітлювати діяльність 

влади.  

У цьому аспекті питання власності на ЗМІ має бути в Україні одним із 

пріоритетних. Тут важливим є встановлення правового режиму прозорості щодо 

медіа-активів у власності офшорних компаній. Існуюча система управління 

інформаційним полем ЗМІ в Україні презентована В. Горовим [39, с. 10].  

Перший рівень управління ЗМІ контролюється політизованим капіталом, а 

також перебуває у власності держави. Саме цей рівень формує громадську думку 

громадян в області політичної пропаганди з урахуванням державних установок. 

На цьому рівні велику роль виконують інформаційні агентства: «Укрінформ», 

«Уніан»; канали TV «Перший національний», «Культура»; Українське радіо, 

«Промінь»; друкована преса «Урядовий кур’єр», «Голос України». Як правило, 

перший рівень виконує роль державного контролю з метою безпеки держави, 

досягнення національних проектів.  

Другий рівень друкованих та електронних ЗМІ регулює життя суспільства в 

масштабах регіонального охоплення через інформаційні агентства: «Укрінформ», 

«Уніан»; телеканал «Перший Національний», «1+1», «5-й», «ICTV», «CТБ», 

«Україна», «Інтер»; радіостанції «Промінь», «Українське радіо», частотні канали 

FM-діапазону; друковану пресу «Урядовий кур’єр», «Голос України», та ін. На 

міжрегіональному рівні значно збільшується роль комерційних мас-медіа, які 

поступово інтегрують в загальнонаціональну медіа-систему, при цьому стимулом 

є не тільки національні інтереси, а й досягнення комерційного успіху. 

На регіональному (місцевому) – рівні продовжує залишатися підвищений 

інтерес до місцевого радіо, телебачення та друкованої преси. Тому важко 

переоцінити значення третього рівня управління інформаційним простором, який 

сприяє: інформаційній відкритості влади, рівню свободи виробництва інформації, 

поширення інформації, медійній насиченості регіону, розвитку медійного та 
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рекламного ринків, рівню медійної конфліктності регіону та характер конфліктів, 

а також рівню та характеру самоорганізації медійного співтовариства. 

Четвертий рівень управління інформаційним простором здійснюється через 

потужну всесвітню мережу Інтернету, що уособлює глобальне ділове середовище 

з численними комунікаційними каналами. Великий внесок в інформаційне поле 

України вносять україномовні радіостанції «Бі-Бі-Сі», «Голос Америки», «Дойче 

Велле», «Свобода», які мають потужні корпоративні сайти в електронному 

просторі, а в розвиток електронних ЗМІ в Україні – міжнародні електронні 

холдинги. 

П’ятий рівень управління інформаційним простором – полімедіа. Як 

приклад, можна привести роботу системних телеканалів, які мають телеефір, 

мовлення в мережі Інтернет, а також – на мобільні телефони [202]. 

Стрімкий розвиток має інтерактивне телебачення, яке здійснює мовлення на 

телевізори через спеціальні декодери, що дозволяють отримати пакети програм і 

фільмів, завантажувати Інтернет і численну сервісну інформацію.  

Окрім того, сьогодні відбувається скорочення тиражів на всі місцеві, 

регіональні та центральні видання. Причиною тому є не тільки збільшення 

кількості електронних ЗМІ, але й існуюча конкуренція між видавничими 

корпораціями. Для свого подальшого існування друкованим ЗМІ потрібен пошук 

нових форм взаємодії зі своєю аудиторією, а також – із владними структурами. 

Тому одні газети мають свою електронну версію, стають абонентами електронної 

мережі «Інтернет»; інші – опозиційними, критикують владу; треті, намагаються 

налагодити співробітництво й взаємодію з владними структурами; четверті – 

зникають, їх місце займають електронні ЗМІ.  

Іноді, в пошуках новин ЗМІ надають своїй аудиторії недостовірну 

інформацію, що, у свою чергу, спричинює появу конфліктів, якщо ця інформація 

стосується діяльності владних структур. Недостовірність інформації впливає на 

зниження рівня довіри до ЗМІ, спонукає до скорочення їх аудиторії. Таким чином, 

журналісти цих періодичних видань виступають не як захисники інтересів 

суспільства, а діють за інтересами їх власників. 
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Характерною особливістю сучасного медіа-простору України є активізація 

процесу об’єднання традиційних і нових медіа в цілісні – мультимедійні, 

інтегровані – комплекси. Цей процес супроводжується, насамперед, змінами в 

середовищі комунікації, а саме: інтеграцією локального, національного та 

глобального інформаційних просторів. При цьому змінюється аудиторія, яка 

продовжує сегментуватися та диференціюватися на нових підставах, причому, за 

власною ініціативою, а не під впливом медіа. Виникає можливість одночасного 

користування декількома каналами комунікації, різко збільшується кількість 

споживачів, яким потрібні специфічні форми комунікації. Істотно підвищилися 

вимоги і до медіа-продукту. Оперативність, візуальність, індивідуальність, 

інтерактивність, максимум сенсу в мінімальному обсязі – ось лише деякі вимоги 

сучасної аудиторії. Змінюється вся система авторства. Інтернет дає право 

публічного авторства кожному бажаючому.  

Із огляду на зазначене, забезпечення відкритості та прозорості органів 

публічної влади не можливе без дієвих механізмів, пов’язаних із правовим та 

організаційним забезпеченням інформаційної відкритості та прозорості публічних 

органів влади. Тому, пропонуємо розглянути, яким чином органи публічної влади 

України можуть забезпечити задоволення потреб окремих громадян і суспільства 

в цілому інформацією у вигляді стратегічного ресурсу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз наукових підходів щодо формування комунікативних парадигм в 

умовах формування інформаційного суспільства засвідчив, що ефективність 

публічного управління залежить значною мірою від рівня взаємодії, відкритості 

та прозорості органів публічної влади в інформаційному середовищі. В той же 

час, усунення існуючих інформаційно-комунікативних проблем пов’язане з 

потребою досягнення ідентичності між об’єктивними та суб’єктивними 

факторами публічного управління, де найважливішу роль відіграє інформаційна 

взаємодія, входження України в світовий інформаційний простір. Таким чином, 
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зростає потреба в розробці нових інформаційних відносин, розширення 

можливостей впровадження та використання інформаційно-комунікативних 

технологій в управлінській діяльності та вимагає наукового обґрунтування 

сформованих підходів щодо позиції розвитку теорії публічного управління. 

2. Доведено, що в сучасних умовах ефективність публічного управління 

залежить від того, наскільки у діяльність органів публічної влади будуть 

впроваджені демократичні принципи відкритості та прозорості. Влада та ЗМІ 

повинні створювати середовище рівноправного діалогу, знаходити шляхи 

зближення різних соціальних груп. Ця функція є особливо необхідною у 

суспільстві, яке намагається створити відкритий діалог між суб’єктами і 

об’єктами управління. Визначено, що ефективна взаємодія органів публічної 

влади, ЗМІ на основі демократичних принципів відкритості та прозорості 

можлива лише за умови зміни характеру інформаційних зв’язків між ними. 

Підтвердженням цьому є об’єктивна потреба постійних змін та розвитку, які 

вступають у протиріччя з існуючими бюрократичними традиціями владних 

структур та їх презентації у ЗМІ.  

3. Виявлено, що розвиток нових інформаційно-комунікативних моделей і 

конвергенція мультимедійних технологій із традиційними ЗМІ змінили звичну 

систему взаємодії органів публічної влади та ЗМІ: сучасні споживачі 

інформаційного контенту не тільки характеризуються помітно більшою 

активністю щодо запропонованого ЗМІ-продукту, але й самостійно вступають у 

процес створення та поширення цього контенту.  

Формування нового інформаційного простору на початку 90-х років ХХ ст. 

спричинило початок процесу принципової зміни моделі інформаційної взаємодії 

влади та ЗМІ, яка сьогодні втілилась у модель саме взаємодії, а не інформаційного 

управління з боку держави. З’явилися елементи двосторонньої комунікації між 

владою та ЗМІ, які отримали можливість артикулювати свої запити щодо влади. 

До того ж, ЗМІ отримали можливість надавати результати публічних оцінок 

діяльності представників влади. Показано, що впровадження нової моделі 
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взаємодії органів публічної влади та ЗМІ може істотним чином впливати на 

характер процесів публічного управління.  

4. Дослідження медіа-простору свідчить, що медіа-простір сьогодні 

фактично ще тільки формується як самостійний національний простір. Але він 

активно впливає на суспільну думку як міцний засіб інформації, як фактор 

розвитку здібностей особистості. Його розвиток відбувається під впливом 

демократичних тенденцій та змінюється внаслідок економічних і соціальних 

трансформацій українського суспільства. Роль власника (засновника) ЗМІ, як 

регулятора процесів у медіапросторі, є невизначеною. Об’єктивні зміни 

соціальної структури суспільства, яке відмовилося від командно-адміністративної 

системи управління, перехід ЗМІ до горизонтального структурування в умовах 

становлення інформаційного суспільства, посилили роль ЗМІ як особливого 

соціального інституту. Сучасний розвиток світової медіа-системи ґрунтується на 

гармонійному синтезі двох ключових модифікаційних процесів: становленні нових 

медіа та оптимізації традиційних ЗМІ за допомогою перспективних інформаційно-

комунікаційних технологій. Виділено інститути, які беруть участь у генерації 

управляючих впливів на систему медіа-простору: органи публічної влади; 

власників; різні корпоративні та недержавні структури, які мають можливість 

вплинути на ситуацію в медіа-просторі.  

Основні положення та результати першого розділу опубліковані автором у 

2-х наукових фахових виданнях [46, с. 55-58], [48, с. 107-115] та у 2-х публікаціях 

у матеріалах науково-практичних конференцій [52, с. 55-59], [56, с. 226-227]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ  

ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ЗМІ 

У розділі проаналізовано чинні нормативно-правові документи, що 

регламентують відкритість та прозорість органів публічної влади у процесі 

взаємодії зі ЗМІ та організаційна складова діяльності структур публічного 

управління щодо налагодження процесу інформаційної взаємодії на 

регіональному рівні; узагальнено зарубіжний досвід взаємодії влади зі ЗМІ та 

можливості його запровадження в українську практику. 

 

2.1. Правовий механізм взаємодії органів публічної влади та ЗМІ 

 

Сучасний етап розвитку української державності характеризується 

необхідністю підвищення прозорості та відкритості діяльності органів 

публічної влади, формуванням партнерських відносин між інституціями 

держави та суб’єктами громадянського суспільства [37, с. 8]. Вказані процеси 

обумовлюють необхідність удосконалення взаємодії влади із ЗМІ для 

вирішення проблем захисту прав і свобод людини, зміцнення законності та 

правопорядку у всіх сферах суспільного життя.  

Протягом останніх років органи публічної влади намагалися докорінно 

реформувати свою систему роботи з громадянським суспільством, 

створювали можливість для активної взаємодії з громадськими організаціями 

та ЗМІ, а також прийняття та виконання планів й програм, спрямованих на 

обмін інформацією в системі «суспільство – ЗМІ – влада». Але реалії 

сьогодення свідчать, що вказані процеси відбуваються недостатньо активно 

та не в повному обсязі відповідають вимогам будівництва України як 

правової та соціальної держави. Це обумовлено двома чинниками. 

По-перше, недосконалістю правового підґрунтя, яке обумовлює 

недостатню активність органів публічної влади у розвитку взаємодії з 
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суб’єктами громадянського суспільства, і, як наслідок цього, – низьким 

рівень довіри громадян до владних інституцій. По-друге, сьогодні ще не 

достатньо розроблена науково-методологічна база, яка стала підґрунтям для 

здійснення удосконалення нормативно-правової складової взаємодії 

публічних органів влади із ЗМІ, підвищувати ефективність форм та методів 

роботи у зазначеній сфері. 

Останнім часом у світовій та вітчизняній  науковій літературі з’явилося 

чимало праць, присвячених правовому контексту забезпечення 

інформаційної відкритості та прозорості публічних органів влади. До 

проблем дієвості основних нормативно-правових документів, які регулюють 

взаємодію органів публічної влади із ЗМІ зверталися такі науковці, як                    

В. Авер’янов [2-3], Ю. Бурило [24], Я. Гонцяж [38], О. Кормілецький [99],               

Л. Кузенко [106], А. Марущак [117-118], Н. Нижник [130], В. Петренко [143],              

В. Сердюк [208], О. Яременко [248] та ін. 

Поняття системи правових норм, що регулюють управлінські 

відносини в інформаційній сфері розглянуто у працях А. Берези [14],                    

А. Марущак [117], Ю. Оборотова [132], О. Смоляк [212] та ін. Окремі 

аспекти правового регулювання публічного управління в інформаційній 

сфері розглядають у своїх наукових працях Я. Гонцяж [38] та Ю. Бурило [24], 

які на основі методів: аналізу, синтезу та системно-структурного, – 

комплексно досліджують систему всього нормативно-правового масиву, що 

регулює публічного управління інформаційною сферою. 

Поділяючи думку науковця В. Петренка можна зазначити, що поділ 

влади має умовний характер, він є конституційним обмеженням компетенції 

різних владних структур [143, с. 119]. У свою чергу, формування взаємодії 

органів публічної влади із ЗМІ у значній мірі залежить від вирішення 

проблеми наявності чи відсутності обов’язку зазначених органів інформувати 

суспільство про свою діяльність. Позбавлення публічних органів влади 
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обов’язку інформувати громадськість про свою діяльність провокує грубі 

порушення принципів розвитку демократичного суспільства.  

Варто також звернути увагу на позицію В. Сердюка, який відзначає, що 

сьогодні публічна інформація стає одним із стратегічних ресурсів розвитку 

держави та суспільства, ресурсом соціально-економічного, технологічного та 

культурного розвитку [208, с. 26]. Дослідник підкреслює, що функції 

держави в інформаційній сфері – це основні напрями діяльності держави, 

спрямовані на реалізацію її завдань в цій сфері з метою задоволення 

інформаційних потреб особи та суспільства в умовах становлення 

інформаційного суспільства в Україні. 

Взаємодія органів публічної влади та ЗМІ має достатньо протирічний і 

конфліктний характер, який підтверджується різними напрямками їх 

діяльності та наявністю у них особливих інтересів. Протиріччя й конфлікти 

між ЗМІ та владою – це природній стан динамічної та розвинутої соціальної 

системи. Відсутність ефективного механізму подолання й вирішення цих 

конфліктів руйнує суспільство, приводить до «інформаційних війн», нищить 

єдиний інформаційний простір. Розвиток конфліктів ЗМІ та влади на шляху 

їх ескалації не повинно призводити до соціальної напруги (деструкції), а 

також створювати загрозу інформаційній безпеці особистості, 

громадянського суспільства [92, с. 224]. Тому вкрай важливим залишається 

забезпечення процесу взаємодії ЗМІ та влади надійними механізмами 

регуляції їх діяльності.  

Поняття «механізм» є багатоаспектним і широко використовується у 

різних сферах життєдіяльності. При цьому, В. Авер’янов складовими 

елементами механізму вважає: систему органів виконавчої влади та 

сукупність правових норм, що регламентують організаційну структуру 

системи органів виконавчої влади та процеси її функціонування та розвитку 

[3, с. 34]. Разом з тим, Г. Атаманчук зазначає, що механізм державного 

управління – це складна система державних органів, організованих 
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відповідно до визначених принципів для здійснення завдань державного 

управління [9, с. 212].  

За визначенням Н. Нижник, механізм управління охоплює: цілі 

управління, елементи об’єкта та їx зв’язки, на які здійснюється вплив, діяння 

в інтересах досягнення цілей, методи впливу, матеріальні та фінансові 

ресурси управління, соціальний та організаційний потенціали [130, с. 56]. 

У свою чергу, в Енциклопедії державного управління механізм 

державного управління трактується як спосіб організації функціонування 

системи органів публічного управління, де взаємопов’язані методи та 

принципи управління забезпечують її ефективну діяльність, спрямовану на 

реалізацію завдань та функцій держави [78, с. 111].  

Істотною складовою державного регулювання питань в медійній сфері 

є правовий механізм. У науковій літературі відзначається, що розробка 

правового механізму недостатньо пояснює це явище. Ідея правового 

механізму була запропонована у свій час М. Александровим, який розрізняв 

у механізмі правового регулювання дві сторони – нормативну та прояв 

впливу норм на суспільні відносини [5, с. 254].  

Важливою роботою в цьому напрямку стало дослідження С. Алексеєва 

[6, с. 150], який відокремив три основні елементи правового регулювання: 

юридичні норми (нормативна основа), суб’єктивні права та обов’язки 

(правовідносини), акти реалізації прав i обов’язків. Такої ж позиції 

дотримується Ю. Оборотов [132, с. 188]. 

Науковець О. Скакун розглядає правовий механізм як нa6ip 

юридичного інструментарію, який використовується для впливу на суспільні 

відносини [209, с. 166]. Окрім того, дослідник визначає правовий механізм як 

процес переведення нормативного права в упорядкованість суспільних 

відносин, здійснений за допомогою системи правових прийомів i форм з 

метою задоволення суспільних i особистих iнтересів, забезпечення 

правопорядку.  
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Не менш важливою й найбільш чітко визначеною є позиція  

С. Алексеєва, який дає можливість відокремити елементні складові 

правового механізму, зв’язок i взаємодію його елементів. Необхідно 

зазначити, що правовий механізм повинен надавати результат, який впливає 

на обсяг самого регулювання. Норма права – є важливим елементом i 

нормативною основою правового механізму [6, с. 68]. 

Як зазначає А. Марущак, першим елементом правового механізму є 

норма права. Норма права є загальнообов’язковим правилом поведінки, яке 

контролює (регламентує) суспільні відносини. Характер регулюючого впливу 

нормативної основи правового механізму залежить від того, як саме впливає 

право – шляхом зобов’язального примусу, чи шляхом дозволу чи заборони. 

Тому норма права узагальнено моделює бажане з огляду на його інтереси, 

поведінку членів суспільства в суспільних відносинах певного предметного 

виду [117]. На думку О. Юрченка. норма права є своєрідним штампом, у 

якому формалізовані суспільні відносини з погляду держави. Регламентація 

відносин надає можливість стабілізувати суспільні відносини, розмістивши 

кожного учасника в «клітинку» суспільного організму, яка забезпечує його 

функціонування. Взаємодіючи між собою, вони утворюють суспільний 

організм, надаючи йому цілісність i життєздатність [244].  

Як підкреслює дослідник, державі важливо визначити середовище, у 

якому функціонує норма права, оскільки від цього залежить життєздатність 

усього cycпiльнoгo механізму. Неправильне визначення призводить до 

суспільних деформацій – аж до зaгибeлi самого суспільства. Тому, з погляду 

державного регулювання, норма права повинна об’єктивно відображати 

існуючу реальність, сприяючи її розвитку. При всій своїй реальності, норма 

права є абстрактним явищем, тому що ця теоретична конструкція реалізує 

себе через статті законодавства, тобто через нормативно-правові акти, які 

мають такі переваги: чітко, однозначно формулюють зміст; дозволяють 

оперативно змінювати або усувати практичну норму, а також здійснювати 
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впорядкування, узгодження, систематизацію численних правових норм [244]. 

Таким чином, нормативно-правові акти створюють динамічну основу 

правового механізму.  

Правовідносини, як один із елементів правового механізму, 

перетворюють конкретні зміни обставин на суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки. Підпорядковуючи відносини певним правилам, право наділяє 

сторони з боку держави певними правами та обов’язками, а відносини між 

ними будуються згідно встановлених правил.  

Таким чином, учасники отримують компетенцію правоволодіючого або 

правозобов’язуючого характеру. Зазвичай, поняття компетенції 

застосовується до державних органів, а інші суб’єкти оцінюються, як такі, що 

мають певні права й обов’язки. Проте, кожне із зазначених понять є для суто 

індивідуальною компетенцією, тому що містять права й обов’язки. Тому 

правовий механізм характеризує правовідносини, а окремим його елементом, 

про є індивідуальна компетенція його суб’єктів, яка може бути 

правоволодіючою або правозобов’язуючою [244].  

Правовідносини, як елементи правового механізму, спрямовані на 

виникнення, зміну або припинення. Правовий механізм пов’язує своїх 

суб’єктів через правовідносини. Кінцевою метою є отримання позитивного 

результату для учасників суспільних відносин. Тому показником 

результативності правовідносин є правові наслідки, які вони спричинюють у 

учасників суспільних відносин. Важливо, що такі відносини можуть бути 

регламентовані, але не можуть бути переформатовані суб’єктивно, а лише в 

межах наданих їм прав i обов’язків. У іншому випадку відносини будуть 

нелегітимними (тобто, протизаконними) або й зовсім не відбудуться.  

Третім елементом правового механізму є реалізація прав i обов’язків. 

О. Скакун виділяє акти застосування права, при цьому, акти є реалізацією 

прав i обов’язків та фактичною поведінкою суб’єкта правовідносин. До того 
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ж, видання державно-владного акту забезпечує виникнення, зміну або 

припинення правових відносин [209, с. 168].  

Ю. Оборотов розглядає акти реалізації суб’єктивних прав i юридичних 

обов’язків як правозастосовані акти [131, с. 135]. Розгляд актів 

безпосередньої реалізації прав i обов’язків як фактичної поведінки суб’єктів 

правовідносин наближає їх до поняття «правовідносини».  

Правовідносини виникають у процесі певних конкретних дій: немає дій 

– немає правовідносин. Тому дію слід розглядати у зв’язку як динамічну 

складову правовідносин, на відміну від прав i обов’язків, які в 

правовідносинах є статичними.  

Акти безпосередньої реалізації прав i обов’язків є правозастосуванням. 

Правозастосування є здійсненням повноваженим суб’єктом різнорідних 

правозастосовних дій основного та допоміжного характеру, які фіксуються в 

специфічних правових актах – актах застосування права. 

Правозастосовні акти реалізують норму права в конкретній дійсності. 

Вони застосовують диспозицію або санкцію самої правової норми. Внаслідок 

цього вона перетворює правозастосовний акт в акт індивідуально-правового 

характеру. Обґрунтування правового механізму у вигляді трьох елементів: 

норми права, правовідносин i aктів застосування норм права надає 

можливість характеризувати механізм інформаційної відкритості та 

прозорості публічних органів влади. 

Норма права стосовно інформаційної відкритості та прозорості органів 

публічної влади реалізується через законодавство. Раніше вже відзначалося, 

що норма права – це абстракція, яка реалізується за допомогою статей 

законодавства. Тому законодавство – це найважливіший елемент правового 

регулювання, яким користується держава, здійснюючи управлінський вплив 

на процес взаємодії органів публічної влади та ЗМІ.  

Необхідно зазначити, що організація процесу публічного управління є 

складною функціональною системою й містить суб’єкти й об’єкти 
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управління. Згідно цього підходу, механізм характеризується не тільки як 

сукупність певних складових елементів, а саме – суб’єктів і об’єктів, які 

здійснюються за принципом прямого та зворотнього зв’язку і є 

функціональною основою [130, с. 102].  

Актуальність і важливість дослідження широкого кола питань, 

пов’язаних із правовим забезпеченням інформаційної відкритості та 

прозорості органів публічної влади, а також забезпечення задоволення 

потреб особи і суспільства інформацією у вигляді стратегічного ресурсу є 

основним завданням публічного управління в інформаційній сфері на 

сучасному етапі. 

На наш погляд, успішна реалізація принципів електронного уряду та 

свободи доступу до офіційної інформації дозволяє досягти так званого 

«якісного управління» (Good Governance), яке, на думку ООН, включає має 

такі основні риси: співпрацю та спільну роботу громадян і влади 

(Participatory); визнання верховенства права (Rule of Law); прозорість влади 

та її рішень (Transparency); чуйність реагування, оперативність 

(Responsiveness); орієнтацію на консенсус (Consensus Oriented); рівність і 

відсутність дискримінації (Equity and Inclusiveness); результативність, 

ефективність та економічність (Effectiveness and Efficiency); підзвітність 

влади громадянам (Accountability) [214, с. 117]. 

На етапі становлення української держави недосконалість забезпечення 

прозорості в діяльності органів публічної влади є однією з перешкод на 

шляху демократичного розвитку нашої держави.  

В Україні законодавство, присвячене цим важливим напрямкам, набуло 

свого активного розвитку в 90-х роках минулого століття, коли було 

ухвалено принципові акти, які сформували основу інформаційної діяльності 

в країні. Однак й сьогодні залишається низка невідрегульованих, з точки зору 

права, проблем. Так, законодавство не стало системою документів, де базові 
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документи мали супроводжуючі. Все це передбачає подальший розвиток 

законодавства про ЗМІ. 

У жовтні 1992 року в Україні було прийнято Закон «Про інформацію», 

який отримав своє суттєве оновлення 01 січня 2017 року (підстава 1774-19) 

[178]. Мета цього документу – реальне забезпечення свободи інформаційної 

діяльності в країні, незалежної преси. Закон відкрив простір для розвитку 

нових ЗМІ. Однак науковцями визначено, що проблеми вітчизняної преси 

перебувають не у сфері ідеології, а у сфері економіки: ринкові відносини 

почали диктувати свої вимоги щодо розвитку інформаційних процесів в 

країні. Це заважало існуванню незалежних ЗМІ – у суспільні відносини 

почали втручатися нові медіа-власники. 

Наступним законом, який сприяв розвитку видавницької системи, а 

також – реформуванню інформаційної сфери, став Закон «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні», прийнятий у 16 листопада 1992 

року [165]. Він задекларував свободу друку й відміну цензури, та передбачав 

можливість започаткування ЗМІ не тільки різними державними органами, 

політичними партіями, громадськими організаціями, але й окремими 

громадянами. Законом встановлювалося, що створення ЗМІ має носити не 

дозвільний, а реєстраційний характер. 

Ефективність прийнятого Закону також посилювалась діями 

економічних (перехід до ринкових відносин, а також плюралізму форм 

власності), науково-технічних (запровадження нових інформаційних систем), 

міжнародних (інтеграція вітчизняної видавницької системи до 

загальноєвропейських стандартів) та інших факторів. У той же час, 

ефективність менеджменту як системи управління інформаційно-

комунікаційною сферою значним чином залежить від соціально-

економічного розвитку суспільства, його законодавчої бази, взаємодії органів 

публічної влади та бізнесу, специфіки медіа-простору та ін. 
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Однак всі структури медіа-менеджменту, як державного, так і 

приватного, повинні мати правову основу зазначеної сфери діяльності, 

спрямовану на захист інтересів кожної людини. У проекті ЮНЕСКО 

«Декларація про права людини й верховенство права в інформаційному 

суспільстві» інформаційні та комунікаційні технології визнаються рушійною 

силою побудови інформаційного суспільства, яка сприяє конвергенції різних 

засобів інформації. Також зазначено, що здійснення прав і свобод, 

закріплених у Конвенції (ECHR), повинно бути забезпечене для всіх без 

виключення, незалежно від використовуваних технічних засобів [97]. 

У Декларації підкреслюється, що інформаційні та комунікаційні 

технології відкривають нові можливості для вільного самовираження людей, 

і водночас є вагомим викликом цій свободі, а саме – у формі державної й 

приватної цензури. Ось чому держави – члени Ради Європи повинні 

приймати й посилювати правові практичні заходи, які забороняють державну 

й приватну цензуру, а також забезпечувати виконання положень Додаткового 

Протоколу Конвенції про кіберзлочинність та інших діючих домовленостей, 

які здійснюються за допомогою комп’ютерних мереж як протиправні дії. В 

цьому контексті держава повинна створювати умови для саморегулювання, а 

також – сумісного регулювання індустрій провайдерів інформації. Ці вимоги 

повинні забезпечити захист свободи самовисловлювання та комунікацій на 

противагу процесам концентрації ЗМІ. Такі конституційно-правові інститути, 

як свобода слова, друку, масової інформації, мають особливе значення для 

розвитку демократичного процесу в Україні. Подальший розвиток та 

удосконалення правових інститутів можливий лише в умовах досягнення 

балансу принципів і норм свободи й відповідальності суб’єктів соціальних 

взаємодій. 

Сьогодні в Україні не існує правової бази щодо регулювання 

концентрації ЗМІ, адже загальноекономічні регулятори, зокрема 

антимонопольне законодавство, не завжди можуть бути застосовані до такої 
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специфічної галузі, як ЗМІ. Вирішенням цих питань повинна опікуватися 

держава, але вона є великим медіа-монополістом й не зацікавлена в 

обмеженні свого впливу на інформаційному ринку. Для вирішення цієї 

проблеми, на наш погляд, необхідно створити громадський орган, 

покликаний вирішувати питання, пов’язані із функціонуванням ЗМІ. 

Основною ідеєю Закону України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні» стала свобода друку й недопущення цензури 

[165]. Основні тези закону увійшли також до статті 34 Конституції України, 

яка наголошувала на гарантіях прав на свободу думки й слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, вільному збиранні, зберіганні, 

використанні, поширенні, а також – запобіганні розголошенню отриманої 

конфіденційно інформації [98]. 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту 

репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 

отриманої конфіденційно, або для підтримки авторитету та неупередженості 

правосуддя. 

Для охорони інтелектуальної власності у 1993 році було прийнято 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» [154]. Стаття 39 Закону 

ввела й обґрунтувала за міжнародними стандартами деякі терміні й поняття, 

пов’язані зі специфікою медіа-менеджменту, такі як: «автор», «аудіовізуальні 

витвори», «запис», «виконання», «передача в ефір», «публічний показ», 

«здавати у прокат» та ін. 

Продовженням цих нормативних змін став Закон України «Про 

державну таємницю», ухвалений 21 січня 1994 року [161]. Він чітко визначив 

коло відомостей, які не можуть бути розголошеними в пресі. Якщо раніше всі 

обмеження документувалися лише підзаконними актами, то тепер держава 

вперше гарантувала доступ до всієї інформації, за виключенням, згаданими в 
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законі. У травні 2011 року був прийнятий в новій редакції Закон України 

«Про інформацію» [178], в якому було визначено правові гарантії розвитку 

інформаційного простору України. 

Важливим правовим документом у інформаційній сфері також став і 

Закон «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», 

прийнятий 23 вересня 1997 року (редакція 06 січня 2018 року) [187]. Цей 

закон відокремив пресу, якій влада могла надавати конкретні інформаційні 

рішення, від недержавних: дії закону розповсюджувалися тільки на ті 

періодичні видання, радіо- і телепрограми, у складі засновників яких були 

органи публічного управління в центрі і регіонах. Це стало принциповим 

рішенням, адже підтверджувалася відмова держави використовувати право 

як можливість тиску на незалежну пресу й декларувався примат базового 

Закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [165]. 

Разом з тим, у законі є істотні недоліки, серед яких особливу увагу 

привертає нерозвиненість норм, які регулюють економічні відносини, перш 

за все – власності, у сфері діяльності ЗМІ. Тому держава й великий капітал 

продовжують свій вплив в медійному просторі України. Сфера власності 

видавця (мовника) обмежується тільки «засобами індивідуалізації» й 

продукцією ЗМІ. Власність не тлумачиться як майнова категорія, як категорія 

економічної й управлінської відповідальності в процесі випуску ЗМІ. Окрім 

того, вона не була відділена від власності редакції, яка за законопроектом 

також є власником продукції зазначеного ЗМІ. 

Іншою актуальною юридичною проблемою залишається участь органів 

публічної влади в забезпеченні інформаційних процесів. Із метою вирішення 

важливих питань в цьому напрямку у 1997 році було прийнято Закон України 

«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів» [156], який надав можливість вітчизняним ЗМІ розширити свої 

технічні, економічні й творчі можливості.  
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Наступним кроком у цьому напрямку стало прийняття у 2007 році 

Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки» [183], а також – Закон України «Про Концепцію 

національної інформаційної політики» [178], які сприяли розширенню медіа-

простору України, а також створенню умов для забезпечення прозорості та 

публічності в діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування під час прийняття управлінських рішень, зокрема 

впровадження демократичних принципів їх взаємовідносин із ЗМІ. 

Паралельно Кабінетом Міністрів України було ухвалено значну 

кількість постанов, спрямованих на налагодження взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ, а також на реформування системи ЗМІ. Це – 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 

друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри 

реєстраційних зборів» від 17 листопада 1997 р. (поточна редакція від 04 

листопада 2015 р.) [160], «Про затвердження Положення про Державний 

комітет телебачення та радіомовлення України» від 13 серпня 2014 р. 

(поточна редакція від 04 липня 2017 р.) [170], «Про затвердження Правил 

надання та отримання телекомунікаційних послуг» від 11 квітня 2012 р. 

(поточна редакція від 23 березня 2018 р.) [173], «Про Порядок оприлюднення 

у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 04 

січня 2002 р.(поточна редакція 01 січня 2014 р.) [188], «Про заходи щодо 

подальшого забезпечення відкритості виконавчої влади» від 29 липня 2002 р. 

(поточна редакція 01 січня 2014 р.) [176], «Про затвердження Регіональної 

угоди, яка стосується планування цифрової наземної радіомовної служби в 

Районі 1» від 18 липня 2010 р. [174]. 

Не менш важливими є також зміни до Закону України «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні», внесені до частини четвертої 

статті 2 зі змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI (5461-17) від 16 

жовтня 2012 року [165]. Вони передбачають державні гарантії щодо 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5461-17
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економічної самостійності та забезпеченню економічної підтримки 

діяльності друкованих ЗМІ, запобігання зловживанню монопольним 

становищем на ринку з боку видавців і розповсюджувачів друкованої 

продукції. Зазначені заходи, спрямовані на забезпечення економічної 

підтримки діяльності друкованих ЗМІ, визначаються Кабінетом Міністрів 

України 

У той же час, закон передбачає заборону створення та фінансування 

державних органів, установ, організацій або посад для цензури масової 

інформації, а також забороняє поширення повідомлень і матеріалів з боку 

посадових осіб державних органів, підприємств, установ, організацій або 

об’єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором 

поширюваної інформації чи дала інтерв’ю. Окрім того, власник не може 

вважатися абсолютним господарем ЗМІ, які йому належать, адже 

журналістика є не тільки підприємницькою, але й публічною діяльністю. 

Тому втручання власника ЗМІ в інформаційну політику повинно бути 

обмежене законом і статутом редакції. 

Закон також має правові основи для попередження монополізації ЗМІ, 

які передбачають обмеження на концентрацію ЗМІ. Будь-який господар, чи 

держава, чи приватна особа, яка розпоряджається друкованими ЗМІ тиражем 

понад 25% сукупного разового обсягу всіх періодичних видань в межах 

визначеного ринку, немає права претендувати на отримання ліцензії на теле- 

або радіомовлення, яке здійснюється на тій же території [165]. 

Щодо невідкладних проблем удосконалення законодавства у напрямку 

правового оформлення відносин власності, економічної діяльності в сфері 

ЗМІ, то прийнятий 24 грудня 2015 р. Закон України «Про реформування 

державних і комунальних засобів масової інформації» був спрямований на 

проведення роздержавлення друкованих ЗМІ, заснованих органами 

державної влади, іншими державними органами та органами місцевого 

самоврядування [191].  
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Згідно зазначеного закону, у результаті процесу роздержавлення 

існуючі державні та комунальні ЗМІ повинні бути перетворені на 

підприємства приватної або колективної форми власності або ж набути 

статусу офіційних друкованих видань. Передбачається, що така реформа 

державної і комунальної преси дозволить подолати вплив органів публічної 

влади на редакції друкованих ЗМІ, а відтак сприятиме демократизації ЗМІ та 

зростанню свободи слова у державі.  

Позитивними рисами цього закону є його ґрунтовність і виваженість, а 

також його норми дозволяють вирішити ті практичні питання, які постануть 

перед редакціями за нових умов їхньої діяльності, широке залучення 

трудового колективу редакції до прийняття рішень у процесі 

роздержавлення, адже саме працівники друкованого ЗМІ визначають шлях 

його подальшого існування. 

У Законі детально урегульоване питання управління майном у процесі 

передачі його новому власнику. Управління майном здійснюють засновники 

(співзасновники) друкованих ЗМІ та засновники редакцій, тобто органи 

публічної влади, інші державні органи або органи місцевого самоврядування. 

При цьому, органам влади забороняється проводити операції, в наслідок яких 

може бути відчуження майна редакції. Ця норма спрямована на збереження 

усього комплексу редакційного майна для того, щоб новоутворене 

підприємство продовжувало діяти як друкований ЗМІ [191]. 

Взагалі ідея «забезпечення функціонування друкованого ЗМІ, 

збереження його назви, цільового призначення та тематичної спрямованості» 

є однією з основних умов реформування державної і комунальної преси. Це 

обов’язкова вимога до нових власників ЗМІ, незалежно від того, у який 

спосіб було проведене роздержавлення. Якщо майно редакції було передане 

новоствореному підприємству безоплатно, то у разі порушення зазначеної 

вимоги воно зобов’язане повернути це майно до державної або комунальної 

власності для подальшої приватизації.  
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На забезпечення цілісності майна новоутвореного підприємства також 

спрямована норма про те, що у випадку виходу з підприємства його 

засновника (учасника) частка майна, отримана ним під час реформування 

редакції, не підлягає видачі йому, а розподіляється між рештою учасників 

підприємства. 

Окрім цього, збереження реформованих ЗМІ має бути досягнуте і за 

рахунок державної підтримки, яка передбачена у таких формах:  

встановлення для редакцій пільгових умов надання в оренду приміщень, що 

перебувають у державній або комунальній власності; адресної підтримки 

реформованих друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження; надання 

редакціям реформованих друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження 

пріоритетного права на укладення договорів на висвітлення діяльності 

місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування (таку 

форму підтримки не можна віднести до переваг проекту, про що йтиметься 

далі) [191]. 

Також для редакцій, на балансі яких перебували приміщення, 

передбачене подальше користування приміщеннями на тих же умовах, що й 

до початку реформування. Нематеріальна підтримка працівників 

роздержавлених ЗМІ полягатиме у підвищенні їх кваліфікації, що буде 

забезпечуватися під час першого етапу реформування. 

Ще однією позитивною рисою закону є чіткість часових термінів, 

протягом яких учасники процесу роздержавлення повинні вчинити певні дії 

(погасити заборгованість, прийняти відповідні рішення, опублікувати їх та 

ін.). Окремі положення також передбачають, яким чином продовжується 

процес реформування, якщо учасник не виконав покладених на нього 

зобов’язань у строк. Це дасть змогу провести роздержавлення без затримок 

на окремих його стадіях. 

Віддаючи належне усім позитивним рисам закону, слід зауважити 

також низку недоліків, що містяться в ньому. Вони здебільшого не є 
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концептуальними Так, у частині 2 статті 3 передбачено, що протягом 

чотирьох місяців з дня набрання чинності відповідним законом засновники 

(співзасновники) друкованого ЗМІ та редакції зобов’язані погасити борги з 

обов’язкових платежів, ліквідувати заборгованість із заробітної плати та 

виконати інші фінансові зобов’язання відповідно до законодавства. 

Водночас, не сказано, що станеться, якщо одне або декілька з цих 

зобов’язань не буде виконане. Не передбачені також санкції за порушення 

цього припису або ж стимули для його виконання [191]. 

Більше того, з юридичної точки зору виникає питання: чи повинні в 

принципі нести відповідальність засновники за виникнення заборгованості 

перед працівниками. Як правило, відповідальність (та власне обов’язок 

погасити заборгованість) несе саме підприємство (редакція), а не засновник 

ЗМІ чи засновник редакції (які можуть бути різними особами). Якщо ж 

видання є державними, то на державу може бути покладена відповідальність 

за економічні результати діяльності створеного нею підприємства. 

Принцип залучення усіх зацікавлених суб’єктів до процесу 

реформування не був дотриманий у процедурі перетворення державного 

(комунального) ЗМІ на офіційне друковане видання. Частиною 1 статті 8 

закону передбачається, що таке перетворення здійснюється за рішенням їх 

засновників (співзасновників). Цією статтею не передбачається участь 

трудового колективу редакції у прийнятті відповідного рішення. Таким 

чином, виникає суперечність із нормою частини 1 статті 4 закону, за якою 

рішення про реформування друкованого ЗМІ (очевидно, у будь-який спосіб) 

приймається за участю трудового колективу редакції [191]. 

Державний контроль за тим, щоб друковане видання продовжувало 

існувати із незмінною назвою і тематичною спрямованістю, є цілком 

виправданим протягом перших років існування новоутвореного ЗМІ. Суб’єкт 

господарювання отримує майно редакції на пільгових умовах, а тому 

держава може вимагати, щоб розпорядження майном велося з певними 
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обмеженнями. Але слід враховувати, що з часом реформований ЗМІ набуде 

власне майно і стане повністю самостійним підприємством, яке має право 

діяти за принципом свободи підприємницької діяльності. Тому заборона 

змінювати назву і тематику періодичного видання повинна мати строковий 

характер. За тим же принципом право користування приміщеннями на 

пільгових умовах також повинно бути обмеженим у часі.  

Відповідно до частини 6 статті 9 закону, у разі припинення після 

реформування випуску друкованого ЗМІ або зміни його назви, цільового 

призначення та тематичної спрямованості підприємство повертає майно, 

отримане ним безоплатно, до державної або комунальної власності. Така 

санкція – повернення одразу всього отриманого майна – видається 

невиправдано різкою, особливо зважаючи на те, що зміна тематичної 

спрямованості видання може мати різний ступінь [191]. 

На нашу думку, є невдалою також така форма підтримки реформованих 

місцевих друкованих ЗМІ, як надання їх редакціям пріоритетного права на 

укладення договорів (угод) на висвітлення діяльності місцевих органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. Загалом, укладання 

таких угод порушує рівність різних друкованих ЗМІ у праві доступу до 

інформації про діяльність органів публічної влади.  

Прикладів порушення або перешкоджання реалізації права на доступ 

до інформації сьогодні можна навести безліч: неправомірна відмова органів 

публічної влади у наданні інформації через її віднесення до інформації з 

обмеженим доступом; незаконне застосування грифів обмеження доступу до 

інформації «опублікуванню не підлягає», «не для друку», «для службового 

користування»; ігнорування інформаційних запитів; перешкоди в отриманні 

громадянами локальних нормативно-правових актів місцевих органів влади; 

неналежне виконання представниками влади вимоги оприлюднювати 

інформацію про свою діяльність (в тому числі через мережу Інтернет) тощо 

[239, с. 212].  
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Отже, забезпечення гарантій права громадян на доступ до публічної 

інформації про діяльність органів публічної влади, є надзвичайно важливою 

складовою всієї системи публічного управління. 

В Україні, згідно Закону «Про доступ до публічної інформації» від 13 

січня 2011 року, можливість отримання інформації поки що мають лише 

громадяни, юридичні особи та громадські організації, в той же час, анонімні 

запити взагалі не приймаються до розгляду [164]. 

Закони про доступ до публічної інформації існують у більшості 

демократичних держав, і вони є реальним правовим механізмом здійснення 

одного з основних прав людини – права на доступ до публічної інформації, 

що, у свою чергу, є вимогою європейських стандартів та необхідною умовою 

інтеграції України у Європейське співтовариство. Держави, у яких існують 

закони про доступ до інформації, або свободу інформації: США («Закон про 

свободу доступу до інформації»), Великобританія («Закон про свободу 

інформації»), Латвія («Закон про свободу інформації»), Естонія («Закон про 

свободу інформації»), Словаччина («Закон про вільний доступ до 

інформації»), Болгарія («Закон про доступ до публічної інформації»), 

Словенія («Закон про доступ до публічної інформації»), Угорщина («Закон 

про захист інформації») тощо. Найдавнішим вважається «Закон про свободу 

преси», виданий у Швеції в 1766 році [36, с. 32]. 

У багатьох країнах, вищезазначені нормативні документи є важливим 

механізмом розкриття недоліків державної системи. Наприклад, в Індії Закон 

«Про свободу інформації» у свій час використовувався для розподілу їжі, 

після того, як стало відомо, що торговці продуктами харчування не 

забезпечують бідне населення продуктами, які мають субсидії від держави. У 

США Закон «Про свободу інформації» застосовувався для виявлення 

випадків катувань, дозволених державою, та незаконного спостереження. 

Однак існують й випадки, коли відповідний закон використовується, як засіб 
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тиску на ЗМІ, й недостатньо реалізується в цілому. Це відбувається у таких 

державах: Зімбабве, Албанія й Таджикистан [28, с. 65].  

Спеціалізовані закони, які регулюють доступ громадян до інформації, 

що перебуває у віданні органів влади, існують у 80 країнах. В цілому, у світі 

87 країн мають спеціалізовані закони щодо забезпечення свободи інформації. 

Деякі країни світу вже мають розроблені проекти законів про свободу 

інформації, або закони, які вже були схвалені й прийняті, але ще не вступили 

в силу [29]. 

Необхідно зазначити, що з 1991 року українська громадськість 

постійно зверталася до теми правового забезпечення механізму отримання 

інформації про діяльність органів влади та місцевого самоврядування не 

тільки через ЗМІ, але і за допомогою механізму запиту на отримання 

інформації, що не є обмеженою у доступі. Для правового врегулювання цих 

важливих питань Верховною Радою України було прийнято низку законів. 

Приєднання у 1995 році до Ради Європи спричинило зобов’язання 

України дотримуватись обов’язків, що випливають із Статуту Ради Європи, а 

саме – принципів плюралістичної демократії, верховенства права та захисту 

прав людини і основних свобод усіх осіб, що перебувають під її 

юрисдикцією. Зокрема, Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи 

від 5 жовтня 2005 року № 1466 «Про виконання обов’язків та зобов’язань 

Україною» були підбиті підсумки реалізації ключових реформ, яких Україна 

потребувала і зобов’язалась реалізувати [203].  

Парламентська Асамблея зробила висновок, що хоча Україна і досягла 

значного прогресу в законодавчій сфері, вона все ще не виконала всіх 

обов’язків та зобов’язань, які взяла на себе при вступі в Раду Європи, і що 

верховенство права в багатьох сферах ще не повністю досягнуте і, зокрема, 

закликала органи публічної влади України покращити правове регулювання 

доступу до інформації, а також суворо дотримуватись статті 34 Конституції 

України стосовно свободи інформації під час засекречування документів та 
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розсекретити всі офіційні документи, які були закриті для загального доступу 

з порушенням законодавства.  

На виконання зазначеної Резолюції Парламентської Асамблеї Ради 

Європи та з метою забезпечення реалізації положень статті 34 Конституції 

України щодо свободи інформації, статті 10 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (1950 р.), статті 19 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права (1966р.), а також для забезпечення 

ефективної реалізації права кожного на свободу вираження поглядів та 

доступ до інформації, права на вільне збирання, зберігання, використання і 

поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб, Верховною Радою 

України 13 січня 2011року були ухвалені Закони України «Про доступ до 

публічної інформації» та «Про внесення змін до Закону України «Про 

інформацію» (нова редакція) [164]. Слід зазначити, що ці два закони тісно 

пов’язані між собою. Так, нова редакція Закону України «Про інформацію» 

визначає, зокрема, основні принципи, суб’єкти, об’єкти інформаційних 

відносин в Україні, а також надає трактування основних понять у сфері 

інформаційної політики, а саме: інформація, її види тощо. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» [164], визначає 

порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, 

що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, 

що становить суспільний інтерес.  

Перш за все, слід звернути увагу на те, що всі вимоги Закону 

поширюються лише на органи публічної влади, що здійснюють владні 

управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов’язковими для виконання.  

Вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та 

надання відповідної інформації за запитами: на юридичних осіб, що 

фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної 
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Республіки Крим; на осіб, що виконують делеговані повноваження суб’єктів 

владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання 

освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, суб’єктів 

господарювання. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», розпорядники інформації зобов’язані, надавати та 

оприлюднювати публічну інформацію – відображену та задокументовану 

будь-якими засобами та на будь яких носіях інформацію, що була отримана 

або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 

обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка перебуває у 

володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації [164].  

При цьому, Законом встановлено, що зазначена інформація є 

відкритою, крім випадків, встановлених законом, а доступ до неї 

забезпечується шляхом систематичного та оперативного її оприлюднення в 

офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, 

на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом, а також шляхом 

надання її за запитами на інформацію. 

Згідно прийнятому Закону, публічною інформацією є відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації. Іншими словами, публічними є будь-які 

відомості, що не мають законодавчого обмеження до їхнього доступу та 

поширення, про діяльність органів влади.  

В Україні до прийняття нового Закону «Про доступ до публічної 

інформації» вже склалася спрощена система отримання громадянами 

інформації тільки через ЗМІ, які найчастіше виконують роль маніпулятора 
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громадською думкою, оскільки більшість ЗМІ в Україні фінансово залежать 

від влади чи бізнесу. Завдання ЗМІ в українському суспільстві – одночасно 

бути політично кон’юнктурними, фінансово успішними й в той же час 

викликати відчуття довіри в суспільстві. Треба визнати, що це завдання є 

надзвичайно складним. 

Забезпечення правових гарантій для громадян України дозволяє 

отримувати якомога більш повну інформацію про діяльність органів влади, й 

зосереджене на кількох ключових моментах: відмінність змісту «права на 

доступ до інформації» і змісту «права на інформацію»; відмінність способів 

забезпечення громадян інформацією – через доступ до інформації 

користувачів інформації (пункти 1 і 5 статті 3 Закону) за допомогою 

розповсюдження інформації через ЗМІ, Інтернет і розміщення інформації у 

приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування (пункт 1 

статті 5 Закону) [164]. 

Згідно статті 5 Конституції України народ здійснює свою владу 

безпосередньо, а також через органи державної влади та місцевого 

самоврядування, яким він і делегував свою владу [98].  

У цьому сенсі ст. 38 є базовою нормою для регламентації саме «права 

на доступ до інформації», яка встановлює, що «громадяни мають право брати 

участь в управлінні державними справами». Органи публічної влади 

зобов’язані забезпечити кожному громадянину можливість ознайомлення з 

документами і матеріалами, які безпосередньо зачіпають його права і 

свободи, якщо інше не передбачено законом.  

«Право на інформацію», відповідно до статті 34 Конституції  України, 

має більш широку інтерпретацію, адже побічно зачіпає такі права і свободи 

людини і громадянина, як свобода думки і слова. Так, «право на інформацію» 

передбачає реалізацію таких інформаційних прав, як право вільно шукати, 

одержувати, передавати і поширювати інформацію» [98]. 
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Таким чином, Закон «Про доступ до публічної інформації» ухвалено на 

виконання положень статей 34 і 38 Конституції України. Закон про доступ до 

публічної інформації, так як і правові гарантії права на інформацію, виконує 

декілька основних і найважливіших функцій: надає громадянам реальну 

можливість використовувати отриману інформацію від органів публічної 

влади для захисту своїх прав, свобод і законних інтересів; забезпечує 

безпосередню участь громадськості у здійсненні державної влади або через 

органи державної влади та місцевого самоврядування; сприяє прозорості 

виконання органами державної влади та місцевого самоврядування своїх 

повноважень і, як наслідок, зниженню рівня корупції в країні; поліпшує 

імідж України на міжнародній арені.  

Відповідно до положень Закону «Про доступ до публічної інформації», 

доступ до інформації користувачами інформації за статтею 5 здійснюється за 

допомогою: оприлюднення (опублікування) державними органами та 

органами місцевого самоврядування інформації про свою діяльність у ЗМІ; 

розміщення державними органами та органами місцевого самоврядування 

інформації про свою діяльність в мережі Інтернет; ознайомлення 

користувачів інформацією з інформацією про діяльність державних органів 

та органів місцевого самоврядування в приміщеннях, в яких розташовані 

зазначені публічні органи (розміщення інформації на стендах та інших 

загальнодоступних і відведених для цих цілей місцях [164].  

Однак, незважаючи на те, що Закон «Про доступ до публічної 

інформації» має багато прогресивних для вітчизняного інформаційного 

законодавства способів забезпечення доступу до інформації, він містить 

також і кілька суперечливих положень, на які необхідно звернути увагу. 

Механізм запиту громадян на отримання інформації, на перший погляд, 

закріплений у 19 статті Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» досить чітко й не може викликати запитань [164]. Однак, на 

практиці іноді це не відповідає сучасним реаліям. Прикладом цьому є 
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взаємодія між органами публічної влади, яка відображається у відмовах 

надання відповідей на запити громадян. Однією з підстав відмови відповідно, 

п. 1 статті 22 Закону «Про доступ до публічної інформації» є те, що 

інформація, якою цікавиться громадськість, або ЗМІ не є компетенцією 

органів публічної влади, до яких надійшов запит. Це є приводом для того, 

щоб у подальшому представники влади на місцях могли самі розробити 

відповідну систему електронної переадресації та обробки запитів громадян.  

Залишається невирішеною й проблема отримання інформації про 

діяльність органів публічної влади ЗМІ. Так, у сфері інформаційного 

забезпечення, ЗМІ завжди виконували подвійну роль: «прохача» інформації й 

власне засобів поширення інформації. Однак. новий Закон так і не надав 

пояснення належним чином питання щодо специфіки оперативного 

отримання інформації самими ЗМІ.  

Невирішеним залишається також питання, пов’язане з притягненням до 

відповідальності посадових осіб, які відмовили журналістам у наданні 

інформації за запитом. Законом лише обумовлено, що його дія не 

поширюється на відносини, щодо отримання інформації суб’єктами владних 

повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також – на відносини у 

сфері звернень громадян. Тобто проблеми, пов’язані з відмовами органами 

влади представникам ЗМІ у наданні інформації, також можуть залишитися 

незмінними. 

Не менш важливим залишається проблема розробки правових 

механізмів забезпечення інформаційної відкритості та прозорості органів 

публічної влади, а також адекватного управлінського інструментарію, 

потрібного для регулювання статусу суб’єктів інформаційної взаємодії. 

Отже, з метою удосконалення законодавства про доступ до публічної 

інформації необхідно: чітко прописати механізм запиту; способи отримання 

інформації та правила віднесення інформації до режиму обмеженого доступу, 

закріпити такий важливий чинник, як відповідальність посадових осіб, які 
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порушили право на доступ і систему нагляду за виконанням норм самого 

закону [339, с. 114]. 

У новому Законі «посадові та службові особи не підлягають юридичній 

відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов’язків, за 

розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що 

стосуються серйозної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо 

особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване 

переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази 

правопорушення, або стосується істотної загрози здоров’ю чи безпеці 

громадян, довкіллю» [164].  

Безумовно, ефективність Закону «Про доступ до публічної інформації» 

зросла за умови передбачення створення спеціалізованого органу з нагляду за 

виконанням цього нормативного документу. Однак законодавець знову 

передав всі контрольні функції над виконанням норм Закону саме тим, хто 

цей Закон і повинен виконувати. 

Для того щоб Закон «Про доступ до публічної інформації» запрацював, 

органам публічної влади необхідно буде: розробити форму надання 

інформації; визначити відповідну структуру або призначити спеціально 

уповноважену посадову особу для організації доступу до інформації; 

ухвалити відповідні правові документи, що регулюють діяльність 

відповідних органів публічної влади; затвердити перелік запитань, який 

розмістити на сайтах в інтернеті; розробити правила забезпечення 

можливості для громадян та представників ЗМІ бути присутніми на 

засіданнях, відповідно регламентам; визначити обсяг інформації, що 

надається для публічного використання [215, с. 123].  

Однак усі ці заходи не справлятимуть достатнього впливу на ситуацію 

без активної громадянської позиції широких верств населення і 

конструктивної роботи громадських організацій та аналітичних центрів. 
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Оскільки медіа-індустрія перетворилася в сектор економіки з великим 

оборотом, а панівне становище на ринку ЗМІ означає також визначальний 

вплив на інформування та формування громадської думки, сьогодні вкрай 

важливим є створення в Україні незалежних медіа, які б формували 

громадську думку без впливу держави й великого бізнесу. Прикладом цьому 

може бути суспільне телерадіомовлення.  

Дискусії, які виникали в Україні щодо створення суспільного 

телерадіомовлення, тривали з 1995 року й знайшли своє відображення у 

вигляді законодавчого акту в 1997 році, коли Верховна Рада прийняла Закон 

України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» за 

№ 485/97-ВР від 18 липня 1997 року, який визначав статус Суспільного 

телерадіомовлення та процедуру його створення, склад і чисельність 

Громадської ради, а також джерела фінансування [192]. 

Акцентування на демократичних європейських цінностях в суспільстві, 

вільному доступі інформації до громадськості сьогодні постійно 

супроводжується пропозиціями щодо створення телебачення нового зразка, 

діяльність якого будується на громадських позиціях, відкритості і прозорості 

органів публічної влади. Закон втратив чинність 15 травня 2015 року 

(підстава 1227-18) [195]. 

17 квітня 2014 року ухвалено Закон України «Про Суспільне 

телебачення і радіомовлення України» [196]. Євросоюз та Рада Європи 

послідовно підтримували цей демократичний крок України, адже світовий 

досвід функціонування Суспільного телерадіомовлення базується на трьох 

базових постулатах, а саме: 

– філософії та місії, тобто інформаційний канал має слугувати тим 

глибоким потребам, які не можуть і не мають задовольняти приватні 

мовники. Це – суспільні дискусії, представництво різних етичних і 

соціальних груп, освітні та культурологічні програми, майданчики для 

обговорення різноманітних тем, від політики до проблем соціуму; 
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– незалежному фінансуванню Суспільного телерадіомовлення, яке є 

протидіятиме його маніпулюванню. Сьогодні існують різні схеми 

забезпечення такої фінансової незалежності: від збирання громадськими 

об’єднаннями абонплати – до фіксованого відсотку з бюджету; 

– незалежній та фаховій наглядовій раді, яка розробляє та затверджує 

статут, призначає керівництво та здійснює нагляд за редакційною політикою 

і дотриманням задекларованих стандартів. Призначення наглядової ради 

можливе в інший спосіб. Важливо, аби там були авторитетні та фахові 

спеціалісти, які могли б скерувати суспільний канал в напрямку задоволення 

суспільного інтересу. 

На противагу державним і приватним мовникам, на суспільних каналах 

інформаційний продукт може не мати високих рейтингів, проте він повинен 

бути суспільно корисним. Із цього приводу засновник БІ-БІ-СІ Лорд Рейт 

вважав, що суспільне мовлення сприятиме відкритості та прозорості влади, 

моралі й громадському порядку, що, в свою чергу, з роками принесе відсотки 

у формі розвиненого громадянського суспільства [204]. 

Згідно Закону фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії 

України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України 

протягом чотирьох років з дня набрання чинності Законом. Розмір 

бюджетного фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії 

України визначається Законом України «Про Державний бюджет України» 

на відповідний рік.  

У подальшому, через чотири роки, фінансування з усіх можливих 

джерел, у тому числі – абонентна плата. Зрозуміло, що при такому 

фінансуванні не може бути й мови про незалежність суспільного мовлення. 

Введення абонентної плати сьогодні, на жаль. проблеми не вирішує. Тому 

другий варіант, а саме – фіксований відсоток з бюджету на підтримку 

суспільного мовлення, в реаліях сучасної України буде доречним [154, с. 89]. 
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Не менш важливим питанням є формування стратегії розвитку і 

нагляду за діяльністю Національної суспільної телерадіокомпанії України.  

Згідно Закону, це має здійснювати Наглядова рада, яка обирається на 

чотири роки. До складу Наглядової ради входять по одному представнику від 

різних громадських об’єднань, які перелічені в Законі, від Кабінету Міністрів 

України та інших центральних органів виконавчої влади, які опікуються 

державною політикою у сфері освіти і науки, молоді, соціального захисту 

населення та інформаційної політики.  

Формування складу Наглядової ради згідно Закону здійснює 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розробляє і 

затверджує порядок формування складу наглядової ради НСТУ, припинення 

повноважень її членів та визначення порядку проведення жеребкування щодо 

обрання членів наглядової ради [193]. Створенням Наглядової ради повинні 

опікуватися громадські об’єднання. Цю функцію могла б виконувати 

Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і 

радіомовлення.  

До речі, нормативний документ фактично передбачає збереження у 

якості державних 25 обласних державних телерадіокомпаній, супутниковий 

канал «Всесвітня служба УТР» та канал Верховної Ради України.  

Важливою метою регулювання в галузі телебачення й радіомовлення 

має стати відкритість та прозорість у діапазоні радіочастот. Ці частоти є 

суспільним ресурсом і мають використовуватися в інтересах суспільства, 

важливим елементом якого виступає право громадськості одержувати 

інформацію й ідеї з різних джерел [189].  

І, нарешті, будь-які органи з регуляторними повноваженнями в цій 

галузі мають бути незалежні від уряду. Необхідність сприяти відкритості та 

прозорості в ЗМІ стосується самої сутності права громадськості одержувати 

інформацію. Європейський суд вважає, що права людини полягають саме в 
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поширенні інформації та ідеї, які мають суспільний інтерес, а також 

опираються на дієві засади плюралізму [203].  

Зобов’язання сприяти відкритості та прозорості ЗМІ повинне 

реалізовуватися не лише через дотримання гарантії проти необґрунтованого 

втручання з боку органів публічної влади, але шляхом здійснення державою 

цілеспрямованих заходів для досягнення цієї мети. Представники влади не 

можуть накладати такі обмеження, які б призводили до неналежного 

уповільнення чи звуження розвитку телерадіомовного сектора і водночас 

були б зобов’язані формувати системи, що забезпечують здоровий розвиток 

радіомовного сектора, причому таким чином, щоб цей розвиток відбувався в 

найбільш сприятливий плюралістичний спосіб.  

Важливе сприяння відкритості та прозорості в засобах мовлення 

можуть надати «суспільні» телерадіомовні засоби, статус і установчі 

документи яких зобов’язують їх формувати програми, що відповідають 

потребам різних груп суспільства.  

Відповідно до статті 11 цього Закону й до статей 13-18, телерадіомовна 

система має складатися з кількох сегментів: державних мовних компаній, 

включаючи зокрема Національних телевізійних компаній України та 

Національних радіокомпаній України; організації(-й) суспільного 

телерадіомовлення; приватних (комерційних) мовних компаній; громадських 

радіомовних організацій (тобто неприбуткових організацій, заснованих з 

метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад); 

комунальних радіомовних організацій (тобто радіомовних організацій, 

заснованих органами місцевого самоврядування за участю місцевої громади, 

принаймні половина установчого фонду яких належить громаді) [150, с. 178]. 

Це свідчить про бажання створення плюралістичного радіомовного 

контенту із суспільним мовленням, громадськими й комунальними медіа-

станціями, що транслюють мовлення в інтересах громадського суспільства.  
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Сьогодні в Україні можуть функціонувати тільки два сегменти – 

державні й комерційні станції. Разом із тим, успішна робота суспільних 

телерадіомовних компаній, з огляду на їх повністю безприбутковий характер, 

потребує допомоги й підтримки. Така допомога може надаватися шляхом 

часткового або повного звільнення від ліцензійних платежів або плати за 

використання частот, а також – від оподатковування. Варто також розглянути 

можливість створення фонду для субсидування роботи станцій суспільного 

мовлення. 

На наш погляд, також необхідно переглянути питання щодо 

встановлення умов ліцензування таким чином, щоб вони відображали головні 

вимоги українського суспільства. Критерії, на підставі яких ухвалюють 

рішення про видачу ліцензій, у Законі варто викласти у всій повноті для 

забезпечення претендентам більшу визначеність, а також – для 

унеможливлення ухвалення Національною радою упереджених рішень. 

Зробити це треба також з метою забезпечення публічності ухвалення (чіткої 

опори на юридичні критерії) будь-якого рішення, щоб, у разі потреби, його 

можна було оскаржити [54, с. 52]. 

Для максимального наближення зазначеного Закону до європейських 

стандартів, нами пропонується декілька додаткових змін: вказати на 

неможливість розподілу прибутків акціонером; включити забезпечення й 

фінансування для служб «інформаційного суспільства»; додати критерії 

відбору для членів Наглядової ради; гарантувати належне фінансування 

суспільного мовника задля боротьби з поточними викликами для України, 

надати можливість протистояння «інформаційній війні» через наявність 

суспільного мовлення, що заслуговує на довіру та має достатнє ресурсне 

забезпечення; уточнити критерії відбору та кількість членів Ревізійної комісії [46]. 

Також варто внести доповнення до Закону щодо покладання 

відповідальності на ліцензіата, а не його персонал. Це особливо важливо, 

зважаючи на сучасну політичну ситуацію в Україні, коли існує реальна 
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загроза того, що фрагментація новинних програм та радіо, а також у системах 

національних і місцевих служб може відхилятися від національних інтересів 

За жодних обставин у кризові періоди місцеві інтереси не можуть 

превалювати над державними, і єдина Національна суспільна 

телерадіокомпанія України може стати могутнім фактором сучасного 

публічного управління. 

Вважається актуальним, щоб засади відкритості та прозорості 

публічної влади стали складовими механізмами формування інформаційного 

суспільства в Україні шляхом підвищення рівня виконання діючих 

нормативно-правових актів, запровадити уніфіковані стандарти та форми 

висвітлення діяльності влади у ЗМІ.  

Розробка правових механізмів забезпечення інформаційної відкритості 

та прозорості органів публічної влади, а також розробка адекватного 

управлінського інструментарію сприятиме врегулюванню положення 

суб’єктів інформаційної взаємодії.  

Однак вищезазначені заходи не справлятимуть достатнього впливу на 

ситуацію без налагодження чіткої організаційної діяльності структур 

публічного управління щодо налагодження процесу інформаційної взаємодії, 

володіння загальною медійною ситуацією навколо управлінських структур. 

 

2.2. Організаційні складові взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ 

Ефективність публічного управління залежить від успішної взаємодії 

органів публічної влади, ЗМІ та громадськості, конструктивного та 

змістовного діалогу між ними. Така взаємодія повинна базуватися на 

взаємній інформованості, зацікавленості та готовності трьох сторін до 

сумісної участі у зазначеному процесі. 

Сучасна ситуація в Україні засвідчує те, що сьогодні в нашій державі 

форма і зміст взаємодії органів публічної влади та ЗМІ не завжди сприяє 
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становленню громадянського суспільства. Причиною тому є недосконалість 

організаційних складових процесу публічного управління, штучне звуження 

інформаційного простору, суб’єктно-об’єктні відносини держави та ЗМІ, 

відсутність розвиненої нормативно-правової бази, що регулює взаємодію 

держави та ЗМІ, передача невластивих функцій владним структурам, 

підвищення ролі міжособистісного механізму у вирішенні окреслених 

питань, відсутність інтересів громадянського суспільства у змісті взаємодії 

держави та ЗМІ, мінімізація критичних виступів у ЗМІ стосовно питань 

діяльності органів публічної влади [59, с. 107]. 

Останнім часом у світовій та вітчизняній науковій літературі з’явилося 

чимало праць, присвячених організаційному контексту забезпечення 

інформаційної відкритості та прозорості органів публічної влади. Під час 

дослідження організаційних механізмів взаємодії влади ЗМІ науково-

теоретичною базою стали розробки науковців В. Авер’янова [3],  

Г. Атаманчука [10], В. Бакуменка [12], Н. Дацій [62], Н. Дніпренко [74-75], 

І. Дзялошинського [71], Н. Нижник [130]. 

Підґрунтям для розгляду проблем взаємодії владних структур, 

громадянського суспільства та ЗМІ стали дослідження комунікативних 

аспектів інформації, проблем інформаційної взаємодії В. Комаровського [88], 

В. Королька [100], Н. Костенко [102], О. Коротич [101], О. Литвиненко [110], 

Н. Нижник [130], Т. Пахомової [142].  

Сьогодні вітчизняними науковцями C. Броніковою [21-20],  

Ю. Габермас [33], Я. Гонцяж та Н. Гнидюк [38], І. Ібрагімовою [83], 

продовжуються проводитися дослідження окремих проблемних питань щодо 

відкритості владних інституцій і технології інформаційної взаємодії в процесі 

прийняття управлінських рішень. У процесі визначення шляхів оптимізації 

взаємодії влади та ЗМІ на особливу увагу заслуговують дослідження В. 

Головій [37], Н. Дніпренко [75], М. Туленкова [228] та ін. 

Враховуючи необхідність перетворення зовнішнього впливу на зміну 
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стану об’єкту управління, дія механізму публічного управління не можлива 

без відповідної йому організаційної структури та необхідної взаємодії між її 

елементами. Для досягнення ефективності роботи механізму в процесі 

публічного управління, необхідно, щоб зазначений механізм забезпечувався 

раціональною організаційною структурою без різних узгоджень й дублювання функцій, а 

також – за допомогою оптимальної взаємодії між елементами зазначеної структури.  

Сьогодні організаційні механізми публічного управління так як і 

правові, відіграють значну роль у забезпеченні відкритості та прозорості 

органів публічної влади, налагодженні інформаційної взаємодії влади і 

суспільства.  

На думку В. Комаровського, організаційний механізм інформаційної 

взаємодії є сукупністю елементів та зв’язків інформаційно-комунікативної 

системи. При цьому, рух будь-якого елементу впливає на функціонування 

інших складових сумісної взаємодії в системі суспільних відносин [95, с. 

108]. Організаційні механізми сприяють формуванню головних орієнтирів 

вирішення цієї важливої задачі, а саме: забезпеченню прозорості діяльності 

владних структур для представників суспільства; забезпеченню ефективного 

зворотнього інформаційного зв’язку (від суспільства до влади); формування 

єдиного відкритого інформаційного простору, що охоплює як суспільство і 

співтовариство, так і всі владні структури; моніторингу інформаційних 

потреб суспільства та владних структур; змістовному наповненню 

інформаційної бази інформаційними ресурсами та інші напрямки [87, с. 19]. 

У публічному управлінні організаційний механізм інформаційної 

взаємодії передбачає планове та кероване спілкування влади з 

громадянським суспільством і його інституційними структурами, 

функціонування якого засновано на взаємній довірі та партнерських 

відносинах, знанні та повній інформованості. 

Організаційний механізм взаємодії органів публічної влади та ЗМІ –  це 

сукупність інструментів, що залучаються до процесу реалізації публічної 
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влади в цій сфері шляхом застосування організаційних важелів публічного 

управління, спрямований на досягнення стабільності суспільних 

взаємовідносин, визначених Конституцією та іншими нормативно-правовими 

актами [78, с. 345]. 

Варто також зазначити, що організаційний механізм взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ має інформаційну природу. Він забезпечує 

підвищення довіри суспільства до рішень і дій влади, а також передбачає 

консультативну співпрацю. Інформаційна взаємодія органів публічної влади, 

ЗМІ та громадськості поєднує комплекс політичних, правових, економічних, 

соціально-культурних і організаційних заходів держави, спрямованих на 

забезпечення конституційного права громадян на доступ до інформації. Така 

співпраця пов’язана із відтворенням і поширенням інформації, що 

задовольняє інтереси держави та громадянського суспільства, спрямована на 

забезпечення творчого, конструктивного діалогу між ними та їх 

представниками. 

Враховуючи те, що взаємодія органів публічної влади та ЗМІ – це 

процес, який має достатньо багато протиріч, саме він повинен забезпечувати 

відкритість та прозорість інформаційної сфери суспільства, стійкий розвиток 

особистості, важливим завданням якого є забезпечення максимально широкого 

представництва ЗМІ на заходах, організованих органами публічної влади, а 

також – процесу «зворотнього зв’язку».  

Схематичне відображення організаційних складових процесу взаємодії 

органів публічної влади та ЗМІ за допомогою діалектичної суми п’яти 

основних ланок можливе таким чином, як показано на рис. 2.1. 

На рис. 2.1 у комплексному вигляді відображено організаційні складові 

моделі інформаційної взаємодії органів публічної влади та ЗМІ, де: ОПВ – 

органи публічної влади; ЗМІ – засоби масової інформації; М (мета) – надання 

інформації громадськості; З (завдання) – формування суспільної думки; Н 

(напрямок) – планування інформаційної взаємодії; Ф (форма) – форма 
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взаємодії (цільова інформаційна кампанія); Р (результат) – результат 

інформаційної взаємодії; ІКА – інформаційно-комунікативний алгоритм 

медійної роботи; ОМ –  організаційні механізми інформаційної взаємодії. 

 

Рис. 2.1 

Організаційні складові процесу інформаційної взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ 

  

Усі організаційні складові процесу взаємодії за своїми сутнісними 

ознаками поділяються на три основних модуса – передбачення, організації та 

функціонування. 

1. Модус передбачення: М (мету) + З (задачу) + Р (результат). 

2. Модус організації: Н (напрямок) + ІКА (інформаційно-

комунікативний алгоритм). 

3. Модус функціонування: З (засоби) + ОМ (організаційні механізми 

взаємодії). 

У цьому комплексі органи публічної влади та ЗМІ є прямими 

суб’єктами інформаційної взаємодії. У демократичних країнах суб’єктами 

інформаційної взаємодії на державному рівні виступають всі органи 

публічної влади та державні установи. До їх функціональних обов’язків 

належить: надання громадськості інформації про результати своєї діяльності, 

плани і прийняття рішень; реалізація функції просвіти громадськості в сфері 
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їх компетенції і відповідальності [119, с. 105]. Для цього в структурах органів 

публічної влади і державних установ створені спеціальні служби для 

здійснення інформаційної діяльності. 

Нoвi демократичні підходи до публічного управління передбачають 

застосування нових форм i методів надання інформації, новітніх 

комунікативних технологій для задоволення потреб громадян у своєчасній і 

точній інформації. Це, у свою чергу, потребує підвищення фахового рівня 

публічних службовців, які відповідають за певний напрям діяльності, а також 

вироблення демократичних стандартів доступу громадян до інформації. 

За умови високоякісного менеджменту результатом такої діяльності 

стане: підвищення якості надання інформаційних послуг органами публічної 

влади; задоволення потреб громадськості у доступі до інформації; 

формування позитивного іміджу влади, як ефективної, прозорої та 

відповідальної; підтримка громадянами урядових дій, зростання рівня довіри 

до органів публічної влади; зрозумілість діяльності влади для громадян [86]. 

При цьому, протиріччя й конфлікти ЗМІ і влади можуть й повинні бути 

вирішені за допомогою відпрацювання адекватного управлінського 

інструментарію суб’єктів системи інформаційної взаємодії та учасників 

інформаційних відносин: Президента України, який в межах конституційних 

повноважень здійснює керівництво в інформаційній та інших сферах 

національної безпеки та оборони України; Верховної Ради України, яка 

визначає параметри безпеки інформаційної сфери, призначає за поданням 

Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України Голову 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Кабінету 

Міністрів України, який забезпечує інформаційний суверенітет України, 

зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та поза її 

межами, а також забезпечення функціонування державних інформаційних 

ресурсів та здійснення реформ ЗМІ щодо поширення суспільно важливої 

інформації. Ради безпеки та оборони, яка, як силовий орган, здійснює 
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управління інформаційною безпекою та стратегічним прогнозуванням, 

аналізом і прогнозуванням ситуації у сфері інформаційної безпеки; експертизи 

цільових програм з інформаційного забезпечення державної політики; Судів 

України, які здійснюють контроль за відповідністю законів Конституції, а 

також – за дотриманням прав і свобод громадян, в тому числі – права на доступ 

до публічної інформації; Прокуратури України, яка як єдина централізована 

система органів державної влади, відповідно до Конституції та законів України 

здійснює обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в 

державі, нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень, 

пов’язаних із обмеженням особистої свободи громадян й права на доступ до 

публічної інформації; Служби безпеки України, яка здійснює інформаційно-

аналітичну діяльність у сфері інформаційної безпеки, захисту національної 

державності з метою захисту національних інтересів України; Міністерства 

інформаційної політики України – центрального органу виконавчої влади у 

сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема, з питань 

поширення суспільно важливої інформації в Україні та поза її межами, який 

здійснює забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів; 

Державний комітет телебачення та радіомовлення України, який узагальнює 

практику застосування законодавства з питань, що належать до його 

компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в 

установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України, 

реєстрацію та перереєстрацію періодичних видань; ліцензування видавничої 

та поліграфічної діяльності; Міністерства інфраструктури України, яке 

здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики 

спрямованої на розвиток електрозв’язку, поштового зв’язку та 

інформатизації, а також – на розвиток національної інформаційно-

комунікаційної інфраструктури та ін.; місцевих державних адміністрацій, які 

беруть активну участь в реалізації функцій держави, використовуючи для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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цього відповідні форми і методи, в тому числі з питань інформаційної 

взаємодії зі ЗМІ; органів місцевого самоврядування, які здійснюють 

повноваження, що належать до компетенції органів сільських, селищних, 

міських рад, створюють умови для отримання населенням інформації 

надають можливість отримувати громадськості [155]. 

Такі центральні органи публічної влади нашої держави, як: 

Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, Верховна 

Рада України, міністерства, місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування, – мають у своїй структурі прес-служби, завдання 

яких налагодження тісних зв’язків із ЗМІ.  

Наприклад, структуру прес-служби Міністерства освіти і науки 

України очолює керівник, якому підзвітні інші відділи, який взаємодіє з прес-

службами Кабінету Міністрів України, міністерств та державних 

адміністрацій [124]. 

Сучасні вимоги до публічного управління, вимагають застосування 

сучасних дієвих форм взаємодії органів публічної влади (центральних і 

місцевих) і ЗМІ для посилення ефективності діалогу із громадськістю. Прес-

служба Міністерства освіти і науки України працює для забезпечення права 

на інформацію та з метою всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності 

Міністерства [133]. 

Основними завданнями прес-служби є: створення умов для реалізації 

конституційних прав громадян на інформацію, з метою залучення широкої 

громадськості до процесів формування державної політики; підготовка 

матеріалів з метою інформування громадськості про діяльність Міністерства 

та роз’яснення ухвалених ним рішень; забезпечення оприлюднення 

інформаційних матеріалів у ЗМІ та на офіційному сайті Міністерства, 

підготовлених структурними підрозділами, місцевими органами виконавчої 

влади, здійснення моніторингу висвітлення ЗМІ діяльності Міністерства; 

організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, 
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повідомлення тощо, анонсування подій та заходів, проведення акредитації 

журналістів, підготовка прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій; 

забезпечення інформаційного супроводу заходів, що проводяться за участю 

Міністра та представників Міністерства; забезпечення організації робочого 

часу Міністра, організація зустрічей з громадськістю, представниками 

засобів масової інформації, прийому іноземних делегацій та відвідувачів, 

надання відповіді на інформаційні запити ЗМІ. 

Головним ресурсом прес-служби є інформація, яка необхідна для 

журналістів. Зоною відповідальності прес-служби є: загальна стратегія; 

інформування громадськості; регулювання інформаційних потоків; 

компліментарні взаємини з усіма групами ЗМІ, в тому числі, опозиційними; 

моніторинг інформаційного поля, зворотний зв’язок зі ЗМІ, коригування 

стратегії згідно з отриманою інформації [26]. 

Основним призначенням прес-служби є здійснення довгострокової та 

конструктивної взаємодії із ЗМІ. Досить важливим при цьому залишається: 

визначення проблеми взаємодії органів публічної влади та ЗМІ для 

забезпечення відкритості та прозорості розвитку інформаційної сфери 

суспільства; необхідність вирішення конфліктних ситуацій, які виникають 

між ЗМІ та владою; потреба у напрацюванні адекватного управлінського 

інструментарію, для регулювання суб’єктів інформаційної взаємодії. 

Все це, на думку науковця Н. Гудими,  підсилює можливість 

суспільства впливати на всі процеси публічного управління, виявляє 

інформаційно-комунікативний характер органів публічної влади, тобто 

наявність тісного зв’язку органів публічної влади та ЗМІ, заснованого на 

тісній інформаційній взаємодії [45, с. 13]. 

Ефективне публічне управління не можливе без подолання 

адміністративних бар’єрів, які відображаються у порушеннях правового 

регулювання, надлишковій регламентації щодо наданням державних послуг. 
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Основними чинниками, що перешкоджають розвитку відкритості 

органів виконавчої влади, є: недостатня розвиненість системи органів 

громадського контролю та чіткого розмежування їх повноважень; відсутність 

системи оцінки ефективності адміністративних регламентів; нерозробленість 

дієвих заходів відповідальності за недотримання відкритості органів 

публічної влади; слабка мотивація публічних службовців до підтримки 

відкритості органів публічної влади на належному рівні; консерватизм та 

небажання змін, поява ситуації невизначеності та ризику [14, с. 680]. 

Я. Гонцяж та Н. Гнидюк стверджують, що факторами, які 

перешкоджають належному функціонуванню організаційного механізму 

процесу взаємодії органів публічної влади та ЗМІ є правові, економічні, 

соціальні, інформаційні та організаційні проблеми [38, с. 145]. 

Кожну з них можна розділити на низку підпроблем, що надає 

можливість визначити перспективи й визначити проблеми й ризики, 

пов’язані із взаємодією влади і ЗМІ. Зокрема, ознайомлення з правовими 

проблемами окреслює для ЗМІ ті межі взаємодії з владою, в межах яких вони 

можуть діяти з мінімальними ризиками або без них [38, с. 156]. 

На відміну від правових, економічні проблеми мають менш тривалий 

характер, але на сьогоднішній день вони гальмують розвиток ЗМІ.  

Також влада повинна враховувати нагальну необхідність у наявності 

системи інформування населення про свою діяльність [38, с. 159]. 

У зв’язку з цим ЗМІ часто залежать не від споживача інформації, а від 

певних інформаційних планів і владних структур. При вирішенні економічних 

проблем співпраця органів публічної влади та ЗМІ зводиться до взаємної 

зацікавленості.  

На думку С. Ягодзінського [245, с. 307], соціальні проблеми, що 

виникають при взаємодії органів публічної влади та ЗМІ, є одними з 

найбільш обговорюваних, оскільки в цілому порушують питання про 

доцільність та умови існування ЗМІ [245, с. 308].  
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Необхідно відзначити, що практично всі перераховані соціальні 

проблеми характерні не тільки для вітчизняних, але і практично для всіх 

світових ЗМІ. Соціальні проблеми найбільш тісно взаємопов’язані з 

економічними проблемами ЗМІ.  

І. Г. Камаралі зазначає, що інформаційні проблеми потрібно розглядати 

через призму специфіки діяльності ЗМІ та рівня їх розвитку на 

загальнонаціональному та місцевому рівнях [221, с. 407].  

На переконання С. Кулицького , організаційні проблеми, які пов’язані з 

усіма попередніми проблемами, виникають не сфері внутрішньої роботи, а 

при взаємодії органів публічної влади та ЗМІ [107, с. 115].  

Оцінюючи існуючі в Україні структурні організми органів публічної 

влади, які безпосередньо відповідають за зв’язки із ЗМІ, можна скласти 

загальне уявлення про основні проблемні питання, пов’язані з організацією 

взаємодії із ЗМІ. Нечітке розмежування функцій між структурними 

підрозділами, неузгодженість горизонтальних взаємодій, дублювання 

функцій, а також – недостатнє володіння загальною медійною ситуацією 

навколо органу управління, створюють передумови для значної кількості 

помилок у проведенні якісної інформаційної взаємодії.  

Таким чином, існує комплекс проблем, що виникають при взаємодії 

органів публічної влади та ЗМІ, які безпосередньо впливають на їх розвиток. 

Рішення більшості з цих проблем дозволить вийти на новий рівень взаємодії 

органів публічної влади та ЗМІ.  

Так, зокрема, рішення правових проблем допоможе: поліпшити 

систему взаємодії між органами публічної влади та ЗМІ; скоротити кількість 

порушень в сфері ЗМІ; розширити спектр діяльності ЗМІ; удосконалити 

моральні та етичні норми в сфері діяльності ЗМІ. 

Рішення економічних проблем у взаємовідносинах органів публічної 

влади та ЗМІ допоможе: зробити крок до створення в Україні ринку 
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незалежних ЗМІ; значно поліпшити якість медіа-продукції, мобільність і 

близькість до читача та глядача. 

Диверсифікація діяльності ЗМІ відповідно до потреб громадянського 

сучасного суспільства допоможе: поліпшити якість регіональної і 

муніципальної медіа-продукції; посилити ринкову конкуренцію на медіа-

ринку, а отже, – виокремити найбільш конкурентоспроможні ЗМІ.  

Вирішення соціальних проблем у взаємовідносинах органів публічної 

влади та ЗМІ допоможе: поліпшити імідж як органів публічної влади так і 

ЗМІ; посилити вплив пропагандистської функції медіа-продукції на основні 

цільові аудиторії; вирішити проблему наявності на ринку медіа-продукції, що 

містить негативний контент: брехня, вульгарність, грубість, насильство та 

неетичність. 

Аналіз організаційної діяльності структур органів публічної влади, 

проведений дисертантом на прикладі Одеської обласної державної 

адміністрації, де реалізацією взаємодії із ЗМІ опікується відділ внутрішньої 

та інформаційної політики апарату Одеської обласної державної 

адміністрації [133], виявив недостатнє володіння загальною медійною 

ситуацією навколо управлінських структур. Нечітке розмежування функцій 

між структурними підрозділами, неузгодженість горизонтальних взаємодій, 

дублювання функцій створюють передумови для значної кількості помилок у 

проведенні якісної взаємодії зі ЗМІ. При цьому, робота інформаційно-

комунікативних структур Одеської обласної державної адміністрації 

переважно має декларативний характер, що, у свою чергу, відображається на 

прийнятті управлінських рішень, розробці соціальних проектів, організації 

системи «громадської участі». Це спричинює неефективне використання 

можливостей Інтернет-конференцій та on-line коментарів громадян, що не 

дозволяє задіяти механізми мережевої комунікації громадян і колективного 

обговорення суспільно важливих проблем в режимі on-line.  
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Більш того, інформаційні структури органів публічної влади, до 

функції яких входить випуск офіційних заяв і повідомлень для друку, іноді 

користуються вже готовими інформаційними матеріалами мережевих 

регіональних ЗМІ та всеукраїнських інформаційних агентств. Важливим є 

той факт, що передача повідомлень (інформації) ЗМІ має бути досконалою, 

ефективною (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 

Механізм передачі інформаційних  

повідомлень прес-службою ЗМІ 

 

У презентованому нами організаційному механізмі, який має 

позитивний та негативний зворотній зв’язок, інформаційні повідомлення 

мають відповідати таким вимогам: бути точними та зрозумілими, не 

суперечити прийнятим нормам; складатися об’єктивно, без будь-яких 

перебільшень або навпаки, применшень; інформація має передаватися 

заздалегідь; інформаційно-комунікативна структура (прес-служба) органу 

публічної влади повинна бути завжди відкритою та доступною для 

встановлення зв’язків із ЗМІ. 

Тому зауважимо, що реалізація основних напрямів роботи зі ЗМІ має 

враховувати та забезпечувати вибір оптимального моменту, тобто реалізацію 

двох основних принципів: по-перше, вибір оптимального часу проведення; 

по-друге, вибір необхідної аудиторії.  

Орган 

публічної 

влади 

Повідомлення 

Позитивний зворотній зв’язок 

Негативний зворотній зв’язок 

Прес-

служба 
ЗМІ 

Розповсю- 

дження 

повідомлень 
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Керівник будь-якої організації має добре знати завдання, напрями 

роботи спеціалістів прес-служб щодо комунікацій зі ЗМІ, рівень їхньої 

підготовки та здібності, контролювати їхню діяльність, певним чином 

заохочувати їх до підвищення професійного рівня 

Враховуючи вищевикладене, можемо підсумувати, що на 

організаційному рівні взаємодія органів публічної влади та ЗМІ повинна 

відбуватися виключно в інтересах споживача інформації.  

Наявність структурованих та упорядкованих незалежних джерел 

інформації розширює для масового користувача можливості отримання 

достовірної інформації в зручній для нього формі, створює умови для 

підвищення оперативності та достовірності інформаційного забезпечення 

прийняття управлінських рішень в органах влади, а також формування за 

допомогою ЗМІ громадської думки в демократичному суспільстві. 

Ефективне використання організаційного механізму взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ є невід’ємною частиною та найважливішою функцією 

публічного управління. Для цього у структурі органів публічної влади мають 

функціонувати спеціалізовані інформаційно-комунікативні підрозділи в 

чіткій координації з іншими управлінськими структурами, а також – 

регулярно забезпечувати ЗМІ інформацією про результати діяльності органів 

публічної влади, плани та прийняті рішення [168]. 

Сьогодні, на жаль не можна з повною впевненістю говорити про 

остаточну сформованість інформаційно-комунікативних структур. Вони 

перебувають лише на стадії становлення, процес розвитку триває. 

Характерним при цьому залишається те, що в роботі новостворених 

департаментів, управлінь секторів та відділів спостерігається функціональне 

поєднання старих і нових структурних формувань. До того ж, ситуація 

побічно вказує на нечітке розуміння керівників структурних підрозділів та 

службовців призначення сутності взаємодії із ЗМІ, аналітичної та 
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прогностичної діяльності, які тісно пов’язані з процесом публічного 

управління. 

Основними недоліками, які впливають на взаємодію органів публічної 

влади зі ЗМІ, є фрагментарність і несистемний підхід в реалізації відповідних 

заходів.  

Значним недоліком інформаційно-комунікативної сфери України є 

високий рівень утаємниченості інформації щодо діяльності її як державних, 

так і недержавних суб’єктів. Це пояснюється неналежним використанням 

потенціалу та можливостей двосторонньої взаємодії, що, у свою чергу, 

відображається на прийнятті управлінських рішень, організації системи 

«громадської участі», постійного діалогу влади з населенням за допомогою 

ЗМІ як однієї з важливих умов її успішного функціонування [235, с. 43]. 

Оптимальна і раціональна робота інформаційно-комунікативних 

структур органів влади є ефективним засобом для реалізації інформаційної 

взаємодії із засобами масової інформації в існуючому медіа-просторі.  

Організація цього важливого процесу повинна враховувати такі 

концептуальні установки: володіння самостійною компетенцією й активною 

конструктивною діяльністю; створення системної мережі інформаційно-

комунікаційних каналів прямого і зворотного зв’язку: влада повинна за 

допомогою ЗМІ здійснювати інформування громадськості та бути 

інформованою; реалізація взаємодії органів публічної влади зі ЗМІ повинна 

забезпечувати інтеграцію інформаційних потоків з управлінськими 

рішеннями і позиціями; узгодження інтересів органів публічної влади та ЗМІ; 

включення (співучасть) за допомогою ЗМІ громадськості в управлінську 

діяльність як рівноправного суб’єкта суспільних відносин; створення 

комплексу умов для системної реалізації потенціалу інформаційно-

комунікаційних структур та представлення інтересів органів публічної влади; 

підготовка (перепідготовка) кваліфікованих фахівців інформаційно-

комунікаційних структур органів публічної влади, які володіють знаннями та 
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навичками для виконання функцій прес-секретаря, менеджера інформаційно-

комунікаційної структури, взаємовідносин зі ЗМІ [52, с. 240]. 

Взаємодія інформаційно-аналітичних структур, збалансованість їх 

цілей і завдань сприятиме здійсненню безперервного циклу підготовки 

інформаційних матеріалів, починаючи від процедури визначення показників 

збору даних, їх класифікації, обробки,  і закінчуючи аналізом інформації, 

розробкою прогнозів і практичних рекомендацій, узгодженістю 

горизонтальних взаємодій між структурними підрозділами, а також 

володінням загальною медійною ситуацією навколо органу управління.  

Отже, важливо визначити ефективні напрямки взаємодії органів 

публічної влади і ЗМІ від яких залежатиме реорганізація інформаційно-

комунікативних складових процесу публічного управління. Для цього, 

звернемось до зарубіжного досвіду участі органів публічної влади у процесі 

взаємодії органів публічної влади та ЗМІ. 

 

2.3. Зарубіжний досвід регулювання медіа-сфери в контексті 

взаємодії органів публічної влади та ЗМІ  

 

У процесах формування та реалізації інформаційної взаємодії органи 

публічної влади повинні постійно підтримувати відносини з суспільством на 

основі взаєморозуміння та обміну інформацією за всіма найбільш важливими 

аспектами життєдіяльності. Така взаємодія спрямована насамперед на 

ефективне функціонування цих відносин, що, безумовно, вимагає 

дотримання певних стандартів, а також налагодження ефективних 

інформаційних каналів, які дозволяють спілкуватися з громадськістю, 

пояснювати суспільству свої рішення, враховувати запити різних соціальних 

груп, їх думки, пропозиції та критику.  

У контексті вдосконалення взаємодії органів публічної влади та ЗМІ 

виникає необхідність вирішення завдання щодо визначення механізмів, які 
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сприяють ефективному використанню медіа-потенціалу, а також 

удосконаленню інформаційно-комунікативних відносин для реалізації 

спільного завдання – інформування суспільства.  

Дослідженню широкого спектру питань присвячених інформаційно-

комунікативній складовій взаємодії органів публічної влади із ЗМІ та 

громадянським суспільством присвячені роботи вітчизняних науковців: 

Я.  Гонцяж [38], О. Гриценко [42], Н.  Дніпренко  [75], І. Ібрагімової [83],                

С. Колоска [94], Л. Костенко [102], О.  Литвиненка [110], Н. Нижник [130],         

О. Сосніна [215], І. Слюсаренка [211], С. Чукут [237], В. Шкляра [241],                   

Д. Яковлєва [246] та ін. 

Досвід європейських країн щодо застосування механізмів регулювання 

медіа-сфери, а також використання медіа-потенціалу, аналізується в роботах 

наведених вище авторів поверхнево, розглядається в контексті з іншими 

питаннями. 

Сьогодні в багатьох демократичних країн світу зміст матеріалів ЗМІ 

регулюється. Для цього вироблені різноманітні процедури: від повного 

законодавчого контролю до системи саморегулювання. Розглянемо ці 

процедури на прикладі країн, таких як: США, Франція, Великобританія і 

Японія. 

У США існує спеціальна форма підзвітності ЗМІ, якою опікується 

Національна Рада з новин. ЗМІ у цій країні визнають елементарний обов’язок 

виправляти помилки, а також – сприймати критику та реагувати на неї 

відповідним чином Національна Рада з новин США була утворена на основі 

рекомендацій Комісії Хатчинса. Цією комісією було рекомендовано створити 

незалежну організацію, до функцій якої входила оцінка роботи преси та 

опублікування результатів цієї оцінки громадськості. Створенню Ради в 1973 

році передували довгі суперечки редакторів газет та інших ЗМІ щодо того, не 

загрожує його поява праву журналістів. Але Рада все ж була створена. Її 

функція полягала в тому, щоб приймати до розгляду скарги проти ЗМІ. 
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Однак, ці скарги приймалися лише в тих випадках, коли самі ЗМІ 

відмовлялися реагувати на запити громадян [242]. 

Рада складалася з 18 громадян та штату професіоналів. ЗМІ  

представляли 8 членів Ради. На слуханнях дозволялася присутність 

адвокатів, що представляють ЗМІ та позивача. Національна Рада з новин та її 

співробітники намагаються виступити посередниками в суперечці. Вони 

проводять слухання за тими скаргами, за якими не вдавалося прийняти 

рішення. Заслуга Національної Ради з новин в тому, що вона забезпечує 

можливість відкритого обговорення для громадян, які не бажають або не 

володіють фінансовими можливостями звертатися до суду.  

Найбільш поширеним та найбільш підтримуваним громадськістю 

способом домогтися підзвітності в ЗМІ, є інститут «омбудсменів», який 

виник в Швеції. Омбудсмен – уповноважений із прав людини. Його основні 

функції: спостереження за точністю та постійні дотримання прав людини, 

зокрема – і право користування інформацією. Крім цього, обов’язком цієї 

посадової особи є роз’яснення громадськості особливостей інформаційної 

справи, а також ознайомлення керівництва із поглядами читачів. Сьогодні 

омбудсмени діють у багатьох країн. 

Конкретний набір обов’язків омбудсмена є різноманітним. Одні 

омбудсмени пишуть пам’ятні записки керівництву, в яких аналізується 

робота репортерів і редакторів, інші – пишуть критичні матеріали, які 

регулярно друкуються в газеті. Майже всі омбудсмени отримують читацькі 

скарги. Омбудсмен розслідує ці скарги та реагує відповідними заходами. Ці 

заходи, в основному, полягають у визнанні газетою помилки та її 

виправлення. Цей вид відносин був би більш ефективним, якби омбудсмени 

не були приватними особами, а представляли владні структури – за таких 

умов омбудсмени отримали б більше повноважень при виконанні своїх 

посадових обов’язків. Фактично, вони б виконували роль посередників між 

урядом і ЗМІ (на кшталт прес-секретарів). З іншого боку, набувши статусу 
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публічного службовця, омбудсмен втрачає незалежність від впливу владних 

структур. 

Якщо в США Національна Рада з новин складається з представників 

ЗМІ та громадськості, то у Франції аналогічна структура формується інакше. 

У Франції з прийняттям закону в 1986 році була скасована остання з 

монополій – на мовлення. Це започаткувало суперництво державних каналів 

та приватного сектора. Згідно із Законом «Про аудіовізуальні засоби» була  

створено Комісію з комунікацій і свобод. У 1989 році Національна Комісія з 

комунікацій і свобод була замінена на Вищу Раду з аудіовізуальних засобів, 

створеною за моделлю Конституційної Ради, до складу якої входить  

9 призначених членів, з яких 3 – призначаються Президентом Республіки;  

3 – Головою Сенату; 3 – головою Національних Зборів [127, с. 3]. 

Термін повноважень членів Вищої Ради з аудіовізуальних засобів 

становить 6 років. Їх мандат не відновлюється і не підлягає скасуванню. 

Віковий ценз – 65 років на момент призначення членів Ради. Членам цієї 

Ради заборонено протягом року після завершення своїх повноважень займати 

громадські посади з питань комунікацій. 

Функції Вищої Ради з аудіовізуальних засобів: призначення 

президентів, генеральних директорів державних телеканалів; встановлення 

специфікації цих телеканалів та контроль за її використанням; видача 

дозволів на мовлення; укладання багаторічної конвенції із приватними 

телеканалами. У цій конвенції фіксуються права та обов’язки телеканалів, 

також – і санкції проти тих телеканалів, які порушують встановленні 

правила, в разі порушення цих обов’язків. Рада контролює виконання 

прийнятих конвенцій. 

Сфера компетенції Вищої Ради з аудіовізуальних засобів поширюється 

на державне та приватне мовлення, кабельне та супутникове телебачення. Ця 

регулююча інстанція має право повністю або частково призупинити дозвіл на 

мовлення на певний термін; скоротити термін дозволу на мовлення та навіть 
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його вилучити; накладати фінансові санкції в розмірі «0,3%» від загального 

обороту. Показником ефективності функціонування Вищої Ради 

аудіовізуальних засобів є практична відсутність конфліктних моделей 

взаємин владних структур та ЗМІ. 

У різних країнах існують свої механізми регулювання медіа-сфери.  

У Великобританії найбільш поширений механізм саморегулювання. 

1953 року була створена Рада у справах преси, яка мала на меті усунення 

заборонного характеру законодавчого контролю. Вона складалася з 

представників ЗМІ. Головною функцією членів Ради був захист свободи 

слова та розгляд скарг громадськості [131, с. 27]. Згодом, у 1989 році, був 

утворений Комітет для регулювання діяльності преси. Комітетом було 

ініційовано заснування Комісії зі скарг на пресу за зразком системи 

саморегулювання, яка повинна була перебрати на себе функції Ради у 

справах преси. Сьогодні у Великобританії, крім цієї Комісії, існує Спеціальна 

служба зі зв’язків з громадськістю та пресою. Крім того, у прем’єр-міністра є 

прес-секретар, який і є джерелом щоденних повідомлень про політику уряду. 

В Японії формула регулювання медіа-сфери інша. У 1925 році створена 

Японська корпорація постійно вивчає громадську думку та опитує своїх 

слухачів і глядачів. Вона складається з 12 чоловік, яких призначає прем’єр-

міністр після схвалення обох палат парламенту. Владні структури 

безпосередньо взаємодіють із ЗМІ без «посередників». Важливу роль 

відіграють традиції держави, як результат – жодного конфлікту між 

Корпорацією і владою за весь період її існування [129, с. 10]. 

Зарубіжна практика регулювання медіа-сфери свідчить, що влада в 

країнах демократії не може безпосередньо керувати та використовувати їх в 

своїх цілях. В європейських країнах ЗМІ виконують функцію не тільки 

інструменту інформування суспільства, але і засобів контролю з боку 

суспільства за діяльністю влади. Тим не менш, органи публічної влади 

зберігають певну можливість контролювати медіа-процеси. 
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Постулатом децентралізації інформаційно-комунікативних відносин у 

провідних демократичних країнах Європи стало надмірно централізоване та 

неефективне державне управління інформаційною сферою. Прикладом цьому 

є Федеративна Республіка Німеччини, де взаємодія органів публічної влади 

та ЗМІ відбувається на демократичній правовій основі. 

У Німеччині, на відміну від України, немає закону про ЗМІ. Правові 

основи ЗМІ ФРН базуються на загальноприйнятих міжнародних актах. 

Головним гарантом свободи слова, друку та інформації є Головний закон. 

Так, § 1 Ст. 5 цього Закону декларує, що ЗМІ самостійно вирішують, яку 

інформацію запропонувати громадськості. Будь-який громадянин має право 

на вільне отримання інформації й поширення своєї думки [237, с. 160]. Згідно 

§ 2 тієї ж Ст. 5, свобода думок, інформації та друку може бути обмежена 

тільки загальними законами (Громадянський і Кримінальний кодекси), 

законоположеннями про захист молоді та особистої гідності громадян. 

Рішення про те, виходять ЗМІ за рамки закону чи ні, знаходиться в 

компетенції незалежного Конституційного суду.  

До положень про зловживання свободою масової інформації 

відноситься: розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, 

заклик до насильницького захоплення влади, повалення державного ладу, 

розпалювання нетерпимості або національної ворожнечі, пропаганда війни. У 

випадках доказу провини, журналістам загрожує кримінальна, 

адміністративна або інша відповідальність. Особливо складними у 

визначенні та конфліктогенними є обмеження щодо висловлення власної 

думки, так як законом гарантуються: захист особистої гідності громадян; 

захист особистості; захист підприємства; захист держави [28]. 

Переконливим прикладом законотворчості, яка стосується ЗМІ, є закон 

про друк землі Гамбург, згідно з яким державні установи зобов’язані 

надавати інформацію представникам преси, радіо або телебачення, якщо вона 

сприятиме виконанню суспільних завдань. При цьому, в наданні інформації 
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може бути відмовлено, якщо: тим самим може бути ускладнене або 

поставлене під загрозу зриву проведення поточного судового процесу; мають 

місце приписи про зміст в таємниці даної теми або про нерозголошення 

службових справ; якщо тим самим було б завдано збитку іншим громадським 

або приватним інтересам, які претендують на захист держави [237, с. 8]. 

У зазначеному законі особливо наголошується, на тому, що 

розпорядження загального типу, що забороняють державній установі 

надавати інформацію до друку, є неприпустимими. Окрім того, цей закон 

чітко формулює вимоги, які висуває держава до ЗМІ. Перед тим, як 

поширювати отримані новини, вони зобов’язані перевіряти матеріал на 

предмет його правдивості, змісту та походження. У законі досить чітко 

обговорені умови розміщення спростувань. Так, в 11-му параграфі 

зазначається, що відповідальний редактор і видавець періодичного видання 

зобов’язані надрукувати спростування неправдивої інформації, розміщеними 

в цьому друкованому виданні, на вимогу особи або установи. У Німеччині 

органи публічної влади не контролюють роботу журналістів, однак 

редакційна політика ЗМІ, яка у своїй переважній більшості орієнтована на 

одержання прибутку, може впливати на вибір тем журналістами й на 

висвітлення подій. 

Сьогодні закони федеральних земель, що регулюють діяльність, можна 

об’єднати в три групи: закони про пресу; закони про організацію публічно-

правових телерадіокомпаній; закони, що регулюють права приватних 

телерадіокомпаній [127, с. 2]. 

Федеральні землі домоглися уніфікації правових норм, які стосуються 

електронних ЗМІ, шляхом укладання кількох державних договорів. 

Наприклад, «Державний договір про радіомовлення в єдиній Німеччині» 

поширює федеральний порядок роботи радіостанцій у Федеративній 

Республіці Німеччина на систему радіомовлення колишньої Німецької 

Демократичної Республіки. Багато положень земельних законів про друк 
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збігаються. Це стосується, наприклад, визначення кола осіб, які несуть 

кримінальну відповідальність за зміст публікацій, права на спростування 

публікації, обов’язки журналістів щодо ретельної перевірки факти замовних 

матеріалів [218, с. 45]. 

Разом з тим, редактори друкованих видань мають право не вказувати 

джерела інформації. Ніхто не може їх змусити розкрити інформаційні 

джерела. Для конфіскації тиражу газети або журналу необхідне судове 

рішення. Заборонити випуск газети може тільки Федеральний 

конституційний суд. Федеральний президент в якості голови держави, члени 

уряду та депутати парламенту не мають особливого статусу у відносинах із 

ЗМІ. Закони про друк не передбачають відповідальності за висловлення 

думок і критичні оцінки. Право на захист у судді існує лише у випадках 

наклепів і викривлення фактів. 

Свої особливості формування національних систем захисту свободи 

слова має Великобританія, яка має характерні консолідовані зусилля 

суспільства та державних структур у справі регулювання діяльності ЗМІ. В 

основі таких зусиль лежить визнання того факту, що свобода друку та 

мовлення є тим надбанням демократії, яке забезпечує найкращу форму 

управління державою. Характерною рисою британського законодавства 

щодо ЗМІ є підвищена увага до принципу невтручання в приватне життя, до 

охорони і захисту прав і свобод особистості. Закон «Про права людини» 

містить відповідні нормативи про свободу слова як право одержувати та 

поширювати інформацію без втручання публічних інстанцій [218, с. 34]. 

Негативні впливи на інформаційний процес сприяють тому, що межі 

реально існуючої свободи друку і свободи мовлення звужуються. А отже, 

суттєво зменшується інформаційний ресурс публічного управління та 

суспільного саморозвитку, зневажається право громадян на доступ до 

різноманітних поглядів на соціально значиму проблематику. Для вирішення 

зазначеного питання у Великобританії з ініціативи Національної спілки 
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журналістів був введений в дію перший в країні «Кодекс журналістської 

етики», згідно з яким обов’язок дотримуватися «найвищих професійних та 

етичних стандартів» містив у собі низку конкретних вимог щодо 

пріоритетного висвітлення інформації, що представляє інтерес для всього 

суспільства. У подальшому окремі положення Кодексу знайшли 

відображення в програмних документах інших журналістських об’єднань 

Великобританії. Головним здобутком цих нововведень стала розробка 

етичних стандартів британської журналістики щодо реалізації свободи слова 

[62, с. 35]. 

Важливим є також те, що збереженню демократичних цінностей 

сприяють і принципи саморегулювання в сфері видавництва та 

розповсюдження друкованих періодичних видань. Перший крок у цьому 

напрямку був зроблений Королівською комісією з друку. Пропозиція про її 

створення була надана Національною спілкою журналістів, стурбованою 

посиленням монополізації контролю над пресою в результаті концентрації 

низки видавництв у обмеженому колу власників. Серед рекомендованих 

заходів було створення Генеральної ради у справах преси. Сьогодні до її 

складу входять представники редакційних колегій, адміністрації центральних 

і місцевих газет, журналістських спілок, а також представників громадськості 

з числа осіб, які не мають відношення ні до видавничої справи, ні до 

журналістики, які контролюють функціонування правових та фіскальних 

механізмів, здатних забезпечити відображення в пресі всього спектра 

соціально-політичних та інших поглядів різних верств британського 

суспільства. 

Діяльність Генеральної ради сприяє прагненню громадськості 

підтримувати відповідність британської преси вищим професійним та 

комерційним стандартам. Серед найважливіших завдань Ради є сприяння 

підготовці висококваліфікованих журналістів, спостереження за подіями, 
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наслідком яких може бути обмеження інформації, що представляє публічний 

інтерес. 

Окремого розгляду потребує питання вивчення зарубіжного досвіду 

щодо правових механізмів взаємодії влади та ЗМІ на прикладі Швеції – 

держави, що прийняла Закон про свободу слова і друку ще в 1766 році. Нова 

редакція цього закону зі змінами і доповненнями була прийнята в 1983 році 

та продовжує діяти і сьогодні [256, с. 27]. 

Згідно із Законом, жодна влада не може впливати на зміст твору, 

вживати заходів, які не встановлені цим Актом, щоб перешкодити публікації 

твору та його поширенню серед громадськості. У Законі підкреслюється, що 

свобода друку є основою вільного суспільства, тому влада має звертати увагу 

більше на протизаконність теми і сенсу, ніж на форми їх вираження, більше 

на мету, ніж на манеру викладу, а також, у разі сумніву, швидше 

виправдовувати, аніж засуджувати. 

Перша глава Закону визначає зміст поняття «свобода друку», яке 

тлумачиться, як право кожного шведського громадянина видавати твори без 

заздалегідь встановлених будь-якої владою або іншим державним органом 

перешкод. 

Друга глава Закону розглядає питання, пов’язані з публічним 

характером офіційних документів. Вказується, що з метою заохочення 

вільного обміну думками та загального освіти кожен шведський громадянин 

повинен мати право користуватися офіційними документами. Це право 

обмежується лише з міркувань: централізованого державного фінансування; 

діяльності органів публічної влади з інспектування, контролю та іншої 

перевірки ЗМІ; зацікавленості у виявленні та розслідуванні злочинів; 

загальних економічних інтересів; захисту особистих та майнових відносин 

приватних осіб [28, с. 58]. 

Цікавим для України є німецьке законодавство в галузі аудіовізуальних 

ЗМІ. Основним законом, що регулює діяльність аудіовізуальних ЗМІ, є 
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Державний договір про радіомовлення і телебачення (Staatsvertrag fuer 

Rundfunk und Telemedien), в 12-й редакції від 01 червня 2009 року. Цей 

документ складається з 7 розділів та містить положення для індивідуальної 

системи мовлення, тобто як для приватного, так і для суспільного 

телебачення. Ключовими принципами договору є: програмна політика; 

вимоги до реклами; ліцензування й концентрації ЗМІ.  

Згідно з цією угодою, всі нові Інтернет-пропозиції АРД і ЦДФ перед 

публікацією повинні проходити так званий «триступеневий тест» (Drei-Stufen 

Test). Метою такої перевірки є: виявлення, наскільки медіа-продукт 

відповідає демократичним, соціальним та культурним потребам суспільства; 

оцінка, який якісний вплив вносить запропонований медіа-продукт у 

публіцистичну конкуренцію; встановлення джерел фінансової підтримки. 

Ця перевірка доручається внутрішнім керівним органам мовних 

компаній – телерадіорадам [127, с. 2]. 

Другий важливий загальнонаціональний закон «Державний договір про 

захист молоді в ЗМІ» (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag) від 2005 р. є 

переробленим і доповненим договором «Про захист молоді у 

телекомукаційному просторі» від 22 грудня 2003 року (Jugendmedienschutz-

Staatsvertrag, der Mediendienste-Staatsvertrag sowie das 

Telekommunikationsgesetz (TKG). Цей договір створює правові основи для 

захисту прав молоді в електронних ЗМІ (Інтернет, телебачення, радіо). 

Третій важливий загальнонаціональний закон – «Закон про телемедіа» 

(Telemediengesetz), прийнятий 26 лютого 2007 року і набрав чинності 01 

березня 2007 року. Він є головним і основним законом для Інтернету, а також 

обов’язковим для всіх електронних і комунікаційних служб ЗМІ [28, с. 26]. 

Рамковим законом, що регулює діяльність інформаційно-

комунікаційних структур, є «Закон про інформаційні і комунікаційні 

служби» (IuKDG), який вступив у силу 22 липня 1997 року й складається з 11 

статей. Закон визначає розмежування компетенції між центром і землями, яке 
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відбувається в сферах: ліцензування телерадіокомпаній, фінансових 

відрахувань частки прибутку до федерального бюджету й розподілу теле- і 

радіочастот [218, с. 38]. 

Головними правовими джерелами в федеральних землях є договори. У 

відповідності з новими земельними законами про радіо- та телемовлення 

були створені Земельні відомства у справах ЗМІ. До сфери їх компетенції 

входить видача ліцензій на певний термін приватним радіо- і телеканалам, а 

також – спостереження за діяльністю електронних ЗМІ та за підтриманням 

плюралізму думок на приватному телебаченні. Кожен із цих законів визначає 

межі для регіонального суспільно-правового та приватного мовлення. 

Земельне відомство встановлює організаційну структуру, цілі та завдання 

теле- і радіомовних компаній. Закони земель містять вимоги про 

ліцензування приватних програм теле- і радіомовлення. Закон про ЗМІ землі 

є правовою основою для організації мовлення у всіх 16 федеральних землях 

Німеччини й доповнює Державний договір. 

Контролюючий орган складається з певного числа (від 19 до 77 осіб) 

представників різних організацій та об’єднань. Згідно земельним законам 

Гамбурга, Бремена і землі Північний Рейн-Вестфалія, кожен канал має 

відображати думки всіх груп і верств населення. В той же час, відповідно до 

законів Берліна та Баварії, плюралізм думок повинні забезпечувати всі 

канали в сукупності, а не кожен окремо [211, с. 111]. 

Земельні закони про ЗМІ дозволяють, в цілому, п’ятнадцяти земельним 

відомствам у справах ЗМІ, не залежним від держави суб’єктам публічного 

права, надавати потужний вплив на приватні телерадіокомпанії. Вони 

приймають рішення про реєстрацію приватних телерадіокомпаній, 

розподіляють частоти мовлення та кабельні канали, контролюють 

дотримання програмних директив.  

Загалом, телевізійне та звукове мовлення в розвинених країнах 

Євросоюзу здійснюється через діяльність комерційних і публічно-правових 
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мовників. Їх співвідношення різне. Так, якщо в розвинених країнах Європи їх 

співвідношення майже однакове, то в США превалює комерційне мовлення 

[43, с. 145]. 

Взаємовідносини медіа-структур із владними структурами засновані на 

дозвільній основі – мовлення може здійснюватися тільки на підставі 

спеціальної ліцензії. Вона надається за певних умов, виконання яких суворо 

контролюється державою. Разом з ліцензією фіксується також список 

(перелік) частот і каналів, які закріплюються за конкретним мовником. 

Конкретні обмеження на поширення інформації встановлюються 

безпосередньо в законах і конкретизуються в ліцензійних умовах, а 

особливості та порядок діяльності ЗМІ можуть бути встановлені 

безпосередньо в ліцензійних умовах. 

В європейських країнах система взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ заснована на двох основних принципах: максимального невтручання 

влади в діяльність ЗМІ (регулювання здійснюється спеціальними органами, 

безпосередньо непідконтрольними влади, в т. ч. виконавчої); колегіальності 

органів, що здійснюють таке регулювання із врахуванням інтересів всіх груп 

соціальної спільноти [255]. 

Ці принципи об’єднані ідеологією, яка проголошує, що в розвинених 

демократичних країнах телевізійне та звукове мовлення й взагалі всі ЗМІ 

вважаються не інститутом влади, а інститутом суспільства. Основна їх мета 

полягає не в служінні інтересам держави, а в служінні інтересам суспільства. 

Таку позицію в цих країнах поділяє і сама влада, яка усвідомила необхідність 

незалежної оцінки її діяльності з боку суспільства через ЗМІ, а також 

визнала, що таким чином істотно підвищується ефективність її управління 

суспільною думкою. 

Демократичні країни світу найчастіше використовують економічні 

механізми, спрямовані на створення сприятливих умов для виконання ЗМІ 

своєї суспільно-корисної місії, забезпечення свободи слова та масової 
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інформації. Міжнародні правові акти, що стосуються прав людини на 

інформацію, і конкретно – ЗМІ, проголошують як один із основних 

принципів функціонування ЗМІ їх незалежність від державного контролю, 

від різного виду монополій, а також підкреслюють особливу роль фінансових 

механізмів у забезпеченні цієї незалежності. За кордоном досить широко 

практикується надання податкових, митних та інших пільг для ЗМІ з метою 

створення сприятливих умов для поширення ними суспільно значимої 

інформації [266, с. 45].  

Так, французьке законодавство передбачає надання значної кількості 

податкових і митних пільг періодичним виданням в тих випадках, якщо вони 

відповідають таким вимогам: ці видання повинні друкуватися з певною 

періодичністю, повинні бути визнані «суспільно корисними».  

До основні видів пільг відноситься: звільнення від сплати податку на 

прибуток, спрямовану на розвиток матеріальної бази; звільнення від сплати 

податку на прибуток, що направляється до фондів, призначені для виплати 

вихідної допомоги у випадку звільнення співробітників періодичних видань; 

зниження ПДВ (для щоденних газет, регіональних загальнополітичних 

тижневиків і для національних політичних тижневиків – 2%, для інших 

видань – 4%); звільнення від митних зборів; знижки на витрати, пов’язані з 

професійною діяльністю журналістів; знижені поштові тарифи на 

розповсюдження періодичних друкованих видань; знижки за послуги 

телеграфного та телефонного зв’язку [218, с. 36]. 

Законодавство зарубіжних країн передбачає виділення субсидій, тобто 

надання коштів із державного бюджету для фінансування цільових видатків.  

Наприклад, у Франції надаються субсидії (як правило, річні) деяким 

щоденним загальнополітичним газетам  за умови, якщо вони не мають 

достатніх доходів від реклами, не мають боргів по платежам до бюджету і до 

фондів соціального страхування. 
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У Великобританії держава надає цільові субсидії телевізійним 

кампаніям. Метою такої підтримка є розвиток телевізійних програм, 

спрямованих на розвиток мов меншин в Уельсі та Ірландії.  

У Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії існують державні 

телерадіокомпанії, а в більшості розвинених країн – громадські (публічні) 

телерадіокомпанії, які отримують державну фінансову підтримку [257, с. 39]. 

Основу фінансування приватних компаній складають доходи від реклами. У 

змісті інформаційних і розважальних програм таких компаній відсутнє 

державного втручання. 

 Загалом, в європейських країнах простежується тенденція щодо 

скорочення частки державного мовлення (до 4-5% телеперегляду) та 

збільшення частки комерційного мовлення, а також перетворення 

державного мовлення на суспільне, менш залежне від інститутів влади. У 

фінансовому плані суспільне мовлення відрізняється тим, що використовує 

різні джерела фінансування, але, як правило, серед них переважає абонентна 

плата [28, с. 68]. 

Визначальна риса суспільного мовлення полягає у служінні та 

задоволені інтересів всіх верств населення країни. Щоб краще уявити 

функціонування системи суспільного мовлення, звернемося до досвіду 

Німеччини. Саме ця країна є яскравим та переконливим прикладом 

успішного функціонування мережі регіональних громадських ЗМІ. 

Вона складається з двох ЗМІ – ARD і ZDF.  

ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 

Bundesrepublik Deutschland) – Консорціум законодавчо встановлених 

публічних мовних інституцій ФРН. Був заснований у 1950 році як 

регіональна мережа. Сьогодні має частку близько 27% глядацької аудиторії.  

ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen,) – Друге німецьке телебачення. 

Засноване у 1961 році На сьодні канал має частку 13% глядацької аудиторії. 
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Як мережа регіональних мовників ARD відповідає за виробництво 

загальнонаціонального каналу Das Erste («Першого»). Відповідно, контент, 

що він транслює, однаковий в усіх регіонах. Також ARD виробляє Dritte 

Programme («Треті канали»), які створюються в кожному регіоні, контент 

усюди є різним: 

1) NDR (Norddeutscher Rundfunk – «Північнонімецьке мовлення» – 

Шлезвіг-Гольштайн, Гамбург, Мекленбург – Передня Померанія, Нижня 

Саксонія (штаб-квартира редакції: Гамбург); 

2) RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg) – місто-земля Берлін, земля 

Бранденбург (редакції: Берлін, Потсдам); 

3) MDR (Mitteldeutscher Rundfunk – «Середньонімецьке мовлення» –, 

землі: Саксонія Саксонія-Ангальт (редакція: Ляйпціг); 

4) BR (Bayerischer Rundfunk) – «Баварське мовлення» – Мюнхен; 

5) SWR (Südwestrundfunk – «Південно-західне мовлення» – Баден-

Вюртемберг (редакції: Штутгарт, Баден-Баден, Майнц); 

6) HR (Hessischer Rundfunk – «Гессенське мовлення» – Гессен 

(редакція: Франкфурт-на-Майні); 

7) SR (Saarländischer Rundfunk – «Саарландське мовлення», – редакції: 

Хальберг та Саарбрюкен); 

8) WDR (Westdeutscher Rundfunk «Західнонімецьке мовлення» – 

Північний Рейн-Вестфалія, (редакція: Кьольн); 

9) RB (Radio Bremen) – редакція: Бремен [256, с. 7-8]. 

Німецьке громадське телебачення контролюються Радами мовників із 

дев’яти членів, яких змінюють раз на чотири роки. Ради є в кожному органі 

суспільного мовлення, вони відповідають за обрання директорів каналів, 

консультують із питань розробки програм, контролюють дотримання 

стандартів у програмах та затверджують бюджет і підсумкову щорічну 

доповідь. Вони розробляють ґайдлайни з програмування для громадських 
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каналів, зокрема, пропонують варіанти програмної сітки, згідно із 

затвердженими законодавчими вимогами [61, с. 89]. 

Як правило, члени Ради – це представники політичних органів, 

профспілок, торгових і промислових груп, церков, університетів та закладів 

культури. Частина з них мають приналежність до конкретних партій, але 

через специфіку федеральної системи одній конкретній партії важко 

впливати на важливі рішення Рад і всю систему суспільного мовлення. 

Нагляд за фінансовою діяльністю громадських мовників здійснюють 

Адміністративні ради (у кожній регіональній станції ARD є своя 

Адміністративна рада, у ZDF – лише одна).  

14 членів призначаються на 5 років: п’ять із них від земель, 1 – від 

центрального уряду, 4 чотири обираються відповідними Радами мовників. 

Їхні функції включають контроль бюджету й затвердження кандидатур 

менеджерів вищої ланки, яких призначає гендиректор. 

Отже, особливістю німецького суспільного мовлення є значна 

організаційна децентралізація, аналогів якої практично немає. Фактично, 

фінансову та редакційну політику загальнонаціонального каналу об’єднання 

ARD визначають регіональні ЗМІ [61, с. 91]. 

Ще більшою є мережа громадських мовників у США, але організована 

вона інакше. Суспільне мовлення в США було створено на підставі 

відповідного закону, прийнятого в 1967 році під час правління Ліндона 

Джонсона. Спочатку було створено суспільну телекомпанію PBS (Public 

Broadcasting Service), згодом – суспільне радіо NPR. 

PBS – це компанія, яка об’єднує в мережу близько 350 громадських 

мовників у 50 штатах. Кожна з цих суспільних телевізійних станцій має свою 

специфіку в організації, тому що вони отримують ліцензію на мовлення у 

регіонах, що передбачає свої особливості. Суспільна радіокомпанія NPR є 

мережею з-понад 900 місцевих радіостанцій. ЗМІ фінансуються коштом 

федерального та місцевих бюджетів юди також входять пожертви від 
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приватних осіб та комерційних компаній, а також – кошти від комерційної 

реклами, яка не має суворих обмежень. Розподіл державних коштів здійснює 

Корпорація суспільного мовлення (недержавна організація) [225]. 

Не меш корисним для України є досвід Австралії, де сьогодні 

функціонує два суспільні мовники: Австралійська мовна корпорація 

(Australian Broadcasting Corporation, ABC) та Спеціальна мовна служба 

(Special Broadcasting Service, SBS).  

Перша корпорація пропонує програми інформаційного та 

розважального характеру на радіо, телебаченні та в Інтернеті.  

Значно менша SBS транслює більш спеціалізовані програми, що 

задовольняють потреби різнокультурного суспільства Австралії.  

До групи АВС входять 4 загальнонаціональних радіостанції, 

9ирадіостанцій у великих містах та 51 регіональна станція у населених 

пунктах Австралії.  

АВС 1 та АВС 2 – головні інформаційні телеканали мовника.  

АВС 2 стартував у 2005 році, як новий канал для дітей (у програмі 

також є новини, огляди подій, документальні фільми, спортивні трансляції).  

ABC News 24 – цілодобовий канал, що пропонує прямі включення з 

подій, мікс із програм АВС, а також ЗМІ-партнерів АВС: британської BBC, 

новозеландської TVNZ, японської NHK та катарської Al Jazeera English.  

Канал доступний онлайн або через безкоштовний Інтернет-сервіс АВС 

– IView, який, подібно телевізійному мережевому сервісу Iplayer британської 

телекомпанії BBC, є сервісом потокового відео з власним вбудованим 

відеоплеєром. Ця технологія була розроблена в Австралії місцевим 

технологічним підрозділом ABC. Вона забезпечує повноекранне відео з 

високою роздільною здатністю, але при цьому користувачі повинні мати 

доступ до високошвидкісного підключення. [255]. 

Контент групи АВС споживають більше 70% населення континенту 

щотижня. Дев’ять із десяти австралійців вважають, що АВС добре виконує 
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свої функції та є важливою медіа-службою країни. Австралійська мовна 

корпорація посідає чільне місце в системі національних комунікацій, а на 

сьогодні – і у системі тихоокеанських комунікацій. 

Два телеканали SBS пропонують багатомовну програму залежно від 

регіону.  

Програма SBS One наповнюється випусками новин різними мовами та 

неангломовними фільмами. Тут також багато документалістики та 

спортивних програм.  

SBS Two, окрім оглядів міжнародних подій, пропонує програму, 

орієнтовану на молоду аудиторію. 

SBS Radio – найбільш багатомовна радіомережа у світі. Для 

неангломовної аудиторії (близько 3 млн слухачів) створюються програми 68 

мовами. Серед підрозділів SBS Radio є й Українське радіомовлення в 

Австралії, основним принципом роботи якого є громадська функція, а метою 

– передача правдивої, своєчасної та суспільно значущої інформації. 

ІЗ огляду на зовнішню євроінтеграційну політику України, доцільно 

також розглянути досвід сусідньої Польщі, яка має розвинуту мережу 

громадських телеканалів, один із яких функціонує у вигляді мережі з 16 

регіональних ЗМІ – TVP Info. [205, с. 8]. 

Для керування системою суспільного мовлення у Польщі 

функціонують два наглядово-контрольні органи – Наглядова Рада та 

Програмна Рада.  

Перша складається з 5-9 експертів-економістів чи юристів (але не 

політиків), які обирають керівництво та здійснюють контроль за фінансовим 

становищем телеканалів. Членів ради призначає Національна рада з питань 

телебачення і радіомовлення (за винятком одного члена, який призначається 

на посаду Міністром фінансів) строком на 3 роки. 

Друга – Програмна рада – складається з 15 членів, яких призначає 

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (державний орган, 
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що видає ліцензії на мовлення) за поданнями представлених у парламенті 

фракцій (10 членів Програмної ради), а також із числа осіб, які мають досвід 

роботи й практичні досягнення в галузі культури й мас-медіа (5 членів 

Програмної ради). Строк повноважень Програмної ради – 4 роки. Ця рада 

відстежує, наскільки цікавим та якісним є інформаційний продукт, вносить 

відповідні пропозиції щодо його покращення. Основою для цієї моделі став 

досвід телерадіокомпанії BBC. У 16 регіональних філіях Telewizja Polska 

директори відповідних філій та програмних рад призначаються Наглядовою 

радою за поданням Виконавчої ради [36, с. 32]. 

Суспільне мовлення на базі державного сьогодні також працює і в 

Румунії. Румунська корпорація громадського телебачення (SRTV, Societatea 

Română de Televiziune) здійснює мовлення на 6 загальнодержавних (TVR1, 

TVR2, TVR3, «TVR Культура», «TVR Міжнародний», «TVR Інфо») та 4 

регіональних каналах («TVR-Клюй», «TVR-Тимошоара», «TVR-Іаші», «TVR-

Крайова», «TVR-Тиргу-Муреш»). 

Канал TVR 1, колишній І державний канал, що почав мовлення ще 

1956 року, висвітлює події, які мають загальносуспільний інтерес.  

Основна аудиторія каналу TVR 2 – мешканці великих міст, а контент – 

культурні та спортивні програми, які не розміщуються на TVR 1, серіали, 

програми для дітей.  

Створений у 2008 році, TVR 3 транслює програми регіональних студій 

ЗМІ.  

У 2000 році розпочав мовлення «TVR Культура», основний контент 

каналу – програми про культуру, мистецтво та бізнес, документальні фільми, 

симфонічні концерти, опера і балет.  

«TVR Міжнародний» стартував у 1995 році для формування 

позитивного іміджу Румунії за кордоном, висвітлення найбільш важливих 

питань зовнішньої та внутрішньої політики. У його ефірі розміщуються 

найцікавіші програми всіх інших каналів суспільного мовлення.  
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«TVR Інфо» остаточно було сформовано на початку 2011 року. Цей 

канал пропонує новини, програми, в яких обговорюється політика, 

економіка, бізнес та спорт [31]. 

Не менш корисним для України є також досвід впровадження 

суспільного мовлення в Данії. Серед суспільних мовників Європи лише 

данські телеканали мають половину денної телеаудиторії країни.  

Загальнонаціональні TV 2 та DR 1, а також канали, що належать до 

їхніх груп, разом збирають 60-70% глядачів ТБ щодня. 

DR (DanmarksRadio) – Данська корпорація телерадіомовлення – 

найстаріша та найбільша медіа-компанія країни. Данське радіо здійснює 

мовлення на трьох загальнонаціональних FM-станціях – Р 1 (новини, 

інформаційні програми, ток-шоу), Р 2 (культурні програми, класична 

музика), Р 3 (музичні, розважальні, молодіжні програми). Регіональне 

радіомовлення здійснюється 11 станціями на окремому каналі Р 4 [39, с. 34]. 

Телевізійна група DR складається з 5-ти каналів. DR 1– перший канал 

країни, що почав трансляцію у 1951 році, різножанровий DR 2 запущено у 

1996 році. А в 2009 році, з переходом на цифрове телебачення, з’явилося три 

нових канали: DRK (культура, історія, музика), DRRamasjang (для дітей) та 

DRHD. У 1988 році почав мовлення канал суспільного телебачення TV 2. До 

дочірніх комерційних каналів TV 2 належать: TV 2 Zulu (молодіжний), TV 2 

Charlie (для людей старшого віку), TV 2 News (новини цілодобово), TV 2 

Film (фільми), TV 2 Sport (спорт). 

У Данії існує окрема система регіонального суспільного мовлення, яка 

складається із 8-ми станцій. Вони мають повну операційну та фінансову 

незалежність від загальнонаціонального суспільного мовлення та 

Міністерства культури (власну систему фінансування, власні, незалежні від 

організацій загальнонаціонального суспільного мовлення, системи 

управління). Місцеві регіональні станції здійснюють мовлення на каналі TV 

2. Згідно із Законом про Данське радіо та телебачення (2002 р.), діяльність 
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DR фінансується коштом спеціального збору, що становить 80-90% бюджету, 

решта – надходження від продажу програм та інших послуг, субсидій, 

дивідендів та часток у прибутках, створених Данським радіо-суб’єктів 

господарювання. DR не може отримувати кошти від розміщення реклами та 

надання послуг, що надаються через Інтернет. 

Діяльність регіональних центрів TV 2 фінансується з тих самих джерел, 

що й діяльність Данського радіо. Принципова відмінність між джерелами 

їхнього фінансування полягає лише в тому, що регіональні ЗМІ мають право 

отримувати доходи від розміщення реклами та надання послуг через мережу 

Інтернет. Загальнонаціональне суспільне телебачення та радіомовлення, а 

також регіональні організації СМ, наділені суттєвою автономією в 

бюджетному плануванні. Законом передбачається, зокрема, що бюджети 

Данського радіо, Данського телебачення, регіональних телевізійних центрів 

суспільного мовлення затверджуються Радами відповідних організацій і 

лише надсилаються міністру культури та Фолькетингу (парламенту Данії) 

для інформації. Щорічні фінансові звіти цих організацій разом із висновком 

Генерального Аудитора направляється на затвердження міністру культури, а 

після затвердження міністром – надсилається для інформації Фолькетингу 

[42, с. 116]. 

Свої особливості має суспільне громадське мовлення у Франції. 

Суспільний мовник France Televisions має 6 каналів: France-2 

(загальнонаціональний канал, створений з метою інформувати, розважати та 

просвітлювати глядача, пропонує різноманітну, універсальну телепрограму), 

France-3 (пропонує загальнонаціональний та регіональний контент 

відповідно до чотирьох основних географічних регіонів країни, основний 

акцент – це програми на історичну тематику, а також – життя регіонів), 

France-4 (молодіжний канал), France-5 (освітній канал), Outre-mer 1ère 

(мережа радіо- та телеканалів 9 заморських територій та департаментів 

Франції), France Ô (супутниковий міжнародний канал про заморські 
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території Франції). Відповідно, висвітлюють регіональні новини France-3, 

Outre-mer 1ère і France Ô. Особливістю France-3 є те, що в певний час на 

каналі транслюють загальнонаціональні програми, в інший – регіональні та 

місцеві новини. Завдяки такій універсальності канал є досить популярним: 

має близько 20% глядацької аудиторії [31]. 

Шведський суспільний мовник SVT керує 2-ма головними ефірними 

каналами SVT 1 (частка аудиторії – 20%) та SVT2 (частка аудиторії – 10%), а 

також 5-а «нішевими» каналами (регіональні й дитячі програми), які разом 

мають частку аудиторії 34%. Загалом у Швеції є 3 окремі інституції, які 

напряму відають суспільним мовленням: SVT (телебачення), SR 

(радіомовлення) та UR – окрема структура, що опікується виробництвом 

навчальних програм й отримує найменше фінансування, близько 5% від 

загального. 

Суспільний мовник Норвегії – Норвезька мовна корпорація (NRK) – 

керує 3-ма національними та 10-ма регіональними каналами. Громадське 

телебачення цієї скандинавської країни було засноване 1933 року, а у 2008 

році загальна аудиторія каналів корпорації сягнула 32%, наближаючи її до 

конкурента з приватного сектору – каналу TV2 (заснований у 1992 році, 

частка – 25%) [31]. 

У демократичних країнах світу велика увага приділяється 

використанню економічних механізмів розвитку «свободи слова» та масової 

інформації, оскільки медіа-індустрія перетворилася в потужний сектор 

економіки зі значним фінансовим оборотом. Тому панівне становище на 

ринку ЗМІ означає також визначальний вплив на інформування та 

формування громадської думки.  

Так, в Німеччині існує обов’язок повідомляти Федеральне відомство у 

справах картелів (аналог українського Антимонопольного комітету) про 

можливе злиття компаній цієї галузі та отримувати його дозвіл. На відміну 

від правових положень, розроблених для інших сфер економіки, цей 
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обов’язок існує за умови участі в угоді медіа-компанії, які мають сукупний 

річний оборот у розмірі близько 12,6 млн €. Якщо медійна компанія в 

результаті злиття або купівлі частки участі в статутному капіталі отримує 

можливість домінуючого становища на ринку, то Федеральне відомство у 

справах картелів має право заборонити заплановане об’єднання. Федеральні 

землі, реагуючи на тенденції злиття в сфері приватного телебачення і радіо, 

утворили Комісію з вивчення концентрації в сфері ЗМІ у складі експертів із 

ЗМІ, що є додаткової інстанцією, яка контролює об’єднання приватних 

телекомпаній і радіостанцій. Вона орієнтується на таке правове становище: 

якщо програми, які готуються будь-якою телевізійною компанією, 

охоплюють протягом року 30% глядацької аудиторії, то виникає 

припущення, що вона стає домінуючою силою у формуванні громадської 

думки [43, с. 234].  

Щоб запобігти втручання держави в систему ЗМІ, у Німеччині були 

створені численні органи самоконтролю, які зобов’язують журналістів 

дотримуватись непорушних етичних принципів. Окрім того, в цій країні 

створено Раду у справах друку як орган самоконтролю друкованих ЗМІ. Вона 

не має можливості застосовувати санкції, і нагадує про те, що журналістика - 

це не тільки бізнес [34, с. 178]. 

Таким чином, світовий досвід свідчить, що ЗМІ посідають важливе 

місце у діяльності органів публічної влади, оскільки впливають на 

громадську думку, виконують інформаційну функцію. При цьому, характер 

взаємодії органів публічної влади та ЗМІ здійснює дієвий вплив на 

довгострокові державні перетворення. Завдання органів публічної влади в 

цих умовах – забезпечення політичної рівноваги, балансу інтересів, 

стабільності. 

Враховуючи цей чинник, слід зазначити, що головною умовою 

ефективного функціонування ЗМІ є їх підтримка з боку держави, яка 

здійснюється у таких стратегічних напрямках: вирівнювання національного 
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та регіонального рівнів ЗМІ: кожному з них необхідний баланс між державно 

і бізнес-орієнтованими медіа; фінансова підтримка місцевих ЗМІ, об’єктивно 

нездатних функціонувати як бізнес-суб’єкта; вдосконалення нормативно-

правової бази для забезпечення повноцінного економічного існування ЗМІ, 

які працюють в якості комерційних підприємств [34, с. 222]. 

На нашу думку, ці ключові фактори повинні сприяти оптимізації 

публічного управління в медійній сфері, а також – трансформації України у 

відкрите інформаційне суспільство.  

Проведений аналіз свідчить, що ухвалені в провідних країнах світу 

спеціальні закони відображають, як національні особливості правового й 

економічного забезпечення процесу регулювання діяльності ЗМІ. В умовах 

сьогодення України, коли актуальним є питання щодо наповнення 

інформаційно-комунікативного процесу новим змістом, цей досвід є досить 

корисним. 

Крім того, дослідження теоретичних та практичних аспектів взаємодії 

органів публічної влади та ЗМІ в Україні та світі, із врахуванням їхніх 

недоліків та переваг, дозволяє обґрунтувати шляхи вдосконалення механізмів 

забезпечення інформаційної відкритості і прозорості влади в сучасних 

умовах. Це становитиме основу досліджень 3 розділу дисертаційної роботи. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Встановлено, що на етапі становлення української держави 

недосконалість забезпечення прозорості в діяльності органів публічної влади 

є однією з перешкод на шляху демократичного розвитку нашої держави, 

тому є важливою необхідність того, щоб засади відкритості та прозорості 

влади стали складовими механізмами формування інформаційного 

суспільства в Україні.  
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В Україні законодавство, присвячене цим важливим напрямкам, набуло 

свого активного розвитку в 90-х роках минулого століття, коли було 

ухвалено принципові акти, які сформували основу інформаційної діяльності 

в країні. Однак й сьогодні залишається низка невідрегульованих, з точки зору 

права, проблем. Так, законодавство не стало системою документів, де базові 

документи мали супроводжуючі. Все це передбачає подальший розвиток 

законодавства про ЗМІ. Для цього необхідно підвищити рівень виконання 

діючих нормативно-правових актів, що регламентують відкритість та 

прозорість органів публічної влади, запровадити уніфіковані стандарти та 

форми висвітлення діяльності публічних органів влади у ЗМІ. Тому розробка 

правового механізму забезпечення інформаційної відкритості та прозорості 

публічних органів влади, а також розробка адекватного управлінського 

інструментарію сприятиме регулюванню положення суб’єктів інформаційної 

взаємодії. 

2. Проведення аналізу організаційної діяльності структур публічного 

управління щодо налагодження процесу інформаційної взаємодії на 

регіональному рівні засвідчило недостатнє володіння загальною медійною 

ситуацією навколо управлінських структур. Нечітке розмежування функцій 

між структурними підрозділами, неузгодженість горизонтальних взаємодій, 

дублювання функцій, а також недостатнє володіння загальною медійною 

ситуацією навколо органу управління, створюють передумови для численних 

помилок у проведенні якісної взаємодії зі ЗМІ. 

Протиріччя й конфлікти у сфері взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ можуть й повинні бути вирішені за допомогою відпрацювання 

адекватного управлінського інструментарію суб’єктів системи інформаційної 

взаємодії та учасників інформаційних відносин.  

3. Вивчення зарубіжного досвіду в сфері правового та економічного 

регулювання діяльності ЗМІ свідчить, що влада в країнах демократії не може 
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безпосередньо керувати медіа-простором та використовувати його в своїх 

цілях. 

Виявлено, що ЗМІ виконують функцію не лише інструменту 

інформування суспільства, але й контролю з боку суспільства за діяльністю 

влади. Органи публічної влади зберігають певну можливість регулювати та 

контролювати процеси у сфері ЗМІ.  

Визначено, що головною умовою ефективного функціонування ЗМІ на 

регіональному та національному рівні є державне регулювання медіа-сфери, 

що здійснюється у таких стратегічних напрямках: 

– вирівнювання національного та регіонального рівнів ЗМІ: кожному з 

них необхідний баланс між державно- та бізнес-орієнтованими медіа; 

– фінансова підтримка місцевих ЗМІ, об’єктивно нездатних 

функціонувати як бізнес-суб’єкт; 

– вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення 

повноцінного економічного існування ЗМІ, які мають статус комерційних 

підприємств. 

Узагальнення зарубіжного досвіду використання правових та 

організаційних механізмів функціонування ЗМІ сприятиме інформуванню 

суспільства, а також – громадському контролю за діяльністю влади. 

Основні положення та результати другого розділу опубліковані 

автором у 2 [47, с. 51-58], [49, с. 239-245] наукових фахових виданнях, у 1 

[59, c. 155-163], публікації у матеріалах науково-практичних конференцій. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ЗМІ 

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ 

У розділі проведено ситуаційний аналіз взаємодії регіональної влади зі 

ЗМІ на прикладі Одеської обласної державної адміністрації; обґрунтовано 

концептуальні підходи до формування діалогової моделі взаємодії органу 

публічної влади та ЗМІ, яка сприятиме забезпеченню відкритості та 

прозорості влади в Україні та розроблено проектні рекомендації з основних 

напрямків удосконалення інформаційної взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ України. 

 

3.1. Ситуаційний аналіз взаємодії регіональної влади зі ЗМІ 

3.1.1. Технологічне забезпечення інформаційної відкритості органів 

публічної влади  

Актуальність питання підвищення технологічної забезпеченості 

інформаційної відкритості органів публічної влади зумовлена сучасними 

процесами, які відбуваються у нашій країні та вимагають принципово нових 

підходів щодо розвитку інформаційних ресурсів. Тож у процесі моделювання 

інформаційно-комунікативного простору необхідно обов’язково враховувати 

узагальнену характеристику рівня та якості комунікативних знань і вмінь, що 

включають пошук, сприйняття, оцінку, перетворення, зберігання та передачу 

інформації, а також – технологічне забезпечення інформаційної відкритості 

органів публічної влади. 

Серед основних проблем, які сьогодні гальмують процес запровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій, є: недостатнє фінансування новітніх проектів, 

зокрема цифрового мовлення; пасивність влади на місцях та окремих міністерств; відмова 

від політики консолідованих зусиль; недосконалість нормативно-правової бази, яка 

забезпечує міжвідомчу інформаційну взаємодію [85, с. 23]. 



 165 

У наукових дослідженнях тему технологічної забезпеченості 

інформаційної відкритості територіальних органів публічної влади як 

комунікаційного процесу порушують зарубіжні та вітчизняні вчені. Цим 

питанням присвячені роботи: Т. Безверхнюк [13], В. Бондаренко [19],  

Д. Лалла [66].  

Перспективи запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій на території європейського інформаційного простору розглянуто 

в роботах В. Хиленка та Г. Колченка [233]. Сучасний стан розвитку систем 

управління телекомунікаційними мережами в регіонах України відображено 

в роботах Л. Кирпач, І. Срібної та К. Сторчак [90]. 

Зазначені наукові праці є не повними дослідженнями розвитку 

технологічної забезпеченості інформаційної відкритості органів влади 

регіонального рівня як складової частини комунікаційного процесу 

публічного управління й потребують, системного та комплексного вивчення. 

Оцінюючи сучасний стан розвитку мережі телекомунікацій у регіонах, 

необхідно відзначити наявність значних змін. Практично всі регіони України 

почали розробку програм формування інформаційного суспільства, а деякі 

розпочали їх реалізацію. Масштаби інформаційно-технологічних проектів 

органів влади збільшуються. Це обумовлено реальними потребами населення 

у покращенні якості візуальної інформації.  

Розвиток регіональних електронних ЗМІ підтверджує, що за існуючої 

позитивної динаміки розвитку основних показників: кількості 

телерадіоорганізацій, обсягів мовлення у регіонах України, – все ж таки 

існують значні внутрішні проблеми, вирішення яких можливе за умов 

якісних змін технологічного рівня, змістовного наповнення та фінансово-

економічного забезпечення інформаційного виробництва.  

Проведений порівняльний аналіз охоплення населення України 

телевізійним мовленням засвідчив, що проблемними питаннями, які 

потребують термінового вирішення є забезпечення 100% покриття наземним 
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теле- та радіомовленням території областей, сприяння відновленню в 

регіонах мережі дротового мовлення та мережі ефірного радіомовлення, 

вжиття заходів щодо подальшого розвитку технічної інфраструктури 

телерадіомовлення з урахуванням перспектив впровадження цифрового 

мовлення, а також – технічне переоснащення обласних державних 

телерадіокомпаній [202]. 

Сучасні реалії технічного оснащення регіональних державних 

телерадіокомпаній – недостатнє покриття території Одеської, Херсонської, 

Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей державними 

загальнонаціональними каналами.  

На Одещині цей показник складає: УТ-1 – 99,5%; «1+1» – 98,2%; 

«Інтер» – 87,8%; Одеська обласна державна телерадіокомпанія – 67,0%. На 

Дніпропетровщині, відповідно: УТ-1 – 98,8%; «1+1» – 94,7%; «Інтер» – 

82,7%; Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія – 60% [194]. 

Закономірним вбачається у подальшому виконати комплекс 

конкретних та дієвих заходів щодо підвищення технологічної забезпеченості 

інформаційної відкритості територіальних органів публічної влади, а саме: 

забезпечення 100% покриття наземним телевізійним та радіомовленням 

території області; відновлення на території різних регіонів мережі дротового 

мовлення та мережі ефірного радіомовлення; подальший розвиток технічної 

інфраструктури телерадіомовлення з урахуванням перспектив впровадження 

цифрового телерадіомовлення. 

Також необхідне здійснення технічного переоснащення обласних 

державних телерадіокомпаній, зокрема, великих пересувних телевізійних 

станцій, а також – проведення розбудови телевізійної мережі областей. 

Зазначені кроки дозволять збільшити кількість телеглядачів, які 

користуються послугами наземного телевізійного мовлення, а також 

покращити технічну якість підготовки та транслювання програм [198]. 
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Основними формами передачі аудіовізуальної інформації щодо 

діяльності територіальних органів публічної влади можуть бути: періодичні 

репортажі про поточні події життєдіяльності регіону, спеціальні випуски 

новин; радіожурнали, тележурнали та ін., інтерв’ю із представниками влади 

на місцях; репортажі, відповіді на критичні зауваження щодо результатів 

роботи органів публічної влади [145]. 

Для організації таких інформаційних заходів можуть 

використовуватися новітні інформаційні технології, як забезпечують 

надійний інформаційний контакт із громадськістю регіону, надають 

можливість проводити тематичні телемости та телеконференції за участю 

представників влади, бізнесменів та науковців. 

Ефективне використання новітніх інформаційних технологій для 

підтримки зв’язку із громадськістю залежить від вартості наданих послуг та 

від таких факторів як: статус та популярність того чи іншого телеканалу чи 

радіостанції; широти охоплення аудиторії; географічного та демографічного 

вибору під час трансляції програм; часу виходу в ефір; оперативності подачі 

інформації [168]. 

Сьогодні існує необхідність у запровадженні новітніх візуальних ЗМІ, 

значення яких в умовах масштабного розповсюдження цифрових технологій 

постійно зростає. Цифрове телебачення має потенціал щодо суттєвого 

підвищення якості трансляції телевізійних програм та збільшення їх 

кількості. Розвиток цифрового телебачення є важливим для всіх регіонів 

України, де більшість населення сьогодні не в змозі отримувати якісний 

телевізійний продукт через недостатню розвиненість інфраструктури 

розповсюдження телевізійного сигналу та невеликого обсягу супутникового 

мовлення. Наприклад, на Одещині, у відповідності до Указу Президента 

України «Про невідкладні заходи щодо розвитку південно-західної частини 

Одеської області» від 15 січня 2008 року №16/2008, для забезпечення 

трансляції програм національного мовлення в європейському діапазоні 87,5 –
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108 мГц попередньо передбачено Національною радою України з питань 

телебачення і радіомовлення 6 населених пунктів. Станом на 01 січня 2018 

року до трансляції програм національного мовлення в європейському 

діапазоні 87,5 – 108 мГц залучено ще 3 населені пункти, розташованих 

вздовж міжнародних шляхів Київ – Одеса та Одеса – Рені [182]. 

Сьогодні державне підприємство Одеський обласний радіотелевізійний 

передавальний центр забезпечує підготовку антенних систем, додатково 

планує будівництво телевізійної вежі в м. Кілія. Всього в 70 та 74 зонах для 

організації синхронної мережі буде змонтовано 12-13 передавачів. Окрім 

того, планується модернізація радіорелейної лінії для передачі великої 

кількості телепрограм у цифровому стандарті [202]. 

Сучасна тенденція до все більшого використання населенням послуг 

цифрового телебачення, підвищує візуальну якість надання інформації 

населенню, сприяє налагодженню постійного зв’язку між місцевою владою 

та територіальною громадою. Забезпечити можливість трансляції 

телевізійних програм у цифровому стандарті можна за допомогою нової 

телевізійної вежі. Але, враховуючи умови економічної кризи, територіальним 

органам публічної влади складно реалізувати таку програму без залучення 

додаткових ресурсів та підтримки з боку політичних та громадських 

організаціями. 

Враховуючи це, Державне підприємство «Одеський обласний 

радіотелевізійний передавальний центр» виконав всі підготовчі роботи: 

геологічні та геодезичні роботи, ескізний проект телевізійної вежі та її 

екологічну оцінку впливу [198].  

В Україні, з серпня 2018 року, розпочнеться широкомасштабний 

перехід від аналогового до цифрового мовлення формату DVB-T. Цьому 

сприяє єдиний підхід на міжнародному рівні. Основою такого підходу є 

Женевська угода від 2006 р. Нею було затверджено План використання 

частот мовлення [190], яка є обов’язковою для всіх держав, що до неї 
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приєднались. Угода замінила Стокгольмський план 1961 р., яким було 

регламентовано використання аналогових частот. У всьому світі 

використовується три формати цифрового телерадіомовлення: європейський 

DVB, американський ATSC і японський ISDB. Однією з головних 

особливостей першого виступає те, що для прийому сигналу в європейському 

форматі необхідне спеціальне програмне обладнання («сет-топ-бокси»).  

Реалії сьогодення підтверджують, що цифрове телерадіомовлення має 

цілу низку переваг у порівнянні з аналоговим: якість зображення та 

звукового супроводження (в тому числі, у важкодоступних місцевостях); 

мультипрограмність (в одному частотному телевізійному каналі можлива 

передача до 10 програм телебачення стандартної чіткості); додаткова 

кількість інтерактивних послуг, в залежності від потреб ринку та 

можливостей самих операторів (замовлення фільмів, відеопошта тощо); 

значна економія енергії, можливість корегування програмної політики для 

телеканалів, вимірювання частки аудиторії. Ці переваги виявлятимуться як у 

великих містах, так і у сільській місцевості, що, з огляду на важливість 

подолання фрагментованості вітчизняного інформаційного простору, є вкрай 

важливим [90, с. 86]. 

Попри значні переваги цифрового телерадіомовлення, його 

впровадження супроводжується цілою низкою проблем. Впровадження 

цифрового телерадіомовлення є доволі витратним проектом для будь-якої 

держави. Обтяжливим у фінансовому плані перехід на цифрове мовлення 

буде також і для телекомпаній. 

Це спричиняє у перспективі суттєві зміни на вітчизняному медіа-ринку, 

посилення конкуренції між телекомпаніями, що призведе у подальшому 

покращення якості контенту, тобто наповнення ефіру. Зазначені зміни 

безпосередньо порушують питання забезпечення інформаційної безпеки 

держави, а отже, зростає роль координації подальших дій самою державою. 
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Крім цього, необхідною передумовою на шляху до впровадження 

цифрового телерадіомовлення є також зацікавленість у ньому самих 

споживачів. Їхню увагу, у першу чергу, привертає не технічний аспект, а 

саме якість цих послуг і додаткові сервіси. Зокрема, у Швеції свого часу 

проводилась масова інформаційна кампанія щодо впровадження цифрового 

мовлення у цій країні. Тут друкувалися буклети тиражами 5 млн 

примірників, і це при тому, що самих домогосподарств у Швеції 

нараховується 4,3 млн [152, с. 56]. 

Досвід європейських країн підтверджує, що під час поетапного 

впровадження цифрового телебачення, вкрай важливим є врахування таких 

чинників: соціальної складової; стан розвитку кабельних мереж; наявність 

частотного ресурсу. Враховуючи ці чинники, регіональні органи публічної 

влади повинні долучитися до роз’яснювальної роботи із впровадження 

цифрового телебачення та заручитися підтримкою громадськості.  

При розробці стратегії розбудови мережі цифрового телебачення, як 

свідчить досвід зарубіжних країн,  необхідно володіти всіма технологічними 

й економічними параметрами. Це сприятиме Україні активізувати своє 

входження до європейського інформаційного простору. Сьогодні існують три 

можливі шляхи припинення мовлення в аналоговому форматі: одночасне 

припинення аналогового та початок мовлення в цифровому форматі; 

поетапне припинення аналогового мовлення з метою звільнення частот для 

цифрового; поетапне впровадження цифрового мовлення із одночасним 

поетапним припиненням аналогового в окремих регіонах країни (разом із 

збереженням короткострокового паралельного мовлення в обох форматах) 

[233, с. 78].  

Щодо України, було обрано перший варіант. Починаючи з 2011 року в 

Україні багатоканальна цифрова телемережа у складі чотирьох 

мультиплексів МХ-1, МХ-2 , МХ-3 та МХ-5 працює у 166 населених пунктах. 

Після окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та 
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захоплення частини територій Донецької та Луганської областей цифрові 

канали працюють у 143 населених пунктах. Цифровими передавачами для 

безкоштовного перегляду поширюється 28 загальнонаціональних телеканалів 

та 4 регіональних телеканали у кожній з областей України [145]. 

Також у місті Києві на 41 та 43 телевізійних каналах 

розповсюджуються по 10 цифрових програм двох локальних мультиплексів, 

які можна переглядати безоплатно. 

З квітня 2018 року буде введено в експлуатацію цифрові канали 

регіонального мультиплексу у 22 населених пунктах Одеської області. 

Передавачі розташовано в Одесі, Миколаївці Овідіопольського району, 

Петрівську, Сараті, Тарутиному, Болграді, Вилковому, Городньому, Ізмаїлі, 

Кам’янському, Кілії, Рені, Балті, Березівці, Великій Михайлівці, Ковбасовій 

Поляні, Кодимі, Вестерничанах, Любашівці, Миколаївці, Петровірівці, 

Роздільній. У мультиплексі доступні для безкоштовного перегляду 8 програм 

регіональних телерадіоорганізацій: ТОВ «Телерадіокомпанія «Клуб-ТВ» 

(логотип «GTV»), ТОВ «ТРК «Андсер» (логотип «А1»),ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Південна хвиля-ТВ» (логотип «ЮЖНАЯ ВОЛНА»), 

ТОВ «Телерадіокомпанія «Моя Одеса» (логотип «ДУМСКАЯ.TV»), ТОВ 

«Реноме Інет» (логотип «OLVIA»), ТОВ «Телерадіокомпанія «Одеса 1» 

(логотип «ОДЕСА 1»), ТОВ «Гравіс» (логотип «ПЛЮСПЛЮС»), ТОВ «ТРК 

«Нова Одеса» (логотип «1 ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ»). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 509 «Про 

внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України» 

[157] передбачено припинення використання в Україні радіотехнології 

«аналогове телевізійне мовлення» з 31 серпня 2018 року, для міста Києва й 

Кіровоградської області таке вимкнення відбулося 31 липня.  

Регуляторний орган заздалегідь провів наради з представниками влади 

та ЗМІ в обласних центрах із питань переходу на цифру. Крім того, велику 

роз’яснювальну роботу постійно ведуть представники Національної ради в 
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областях. Національна рада звернулася до найбільших виробників 

обладнання для прийому цифрового сигналу з проханням збільшити обсяги 

телевізійних тюнерів у роздрібних мережах, аби забезпечити для населення 

їх необхідну кількість. Також Національна рада скерувала звернення до 

Уряду щодо важливості соціальної складової у цьому процесі, адже рівень 

забезпечення населення перетворювачами цифрового сигналу є вагомим 

чинником при переході на цифрове мовлення. Міжвідомча група 

пропонувала доручити обласним державним адміністраціям самостійно 

визначати доцільність безкоштовного забезпечення окремих малозахищених 

верств населення засобами прийому цифрового сигналу за рахунок та в 

межах бюджетних коштів, виділених облдержадміністраціям [169]. 

У багатьох країнах відбувався сценарій третього варіанту – поетапне 

впровадження цифрового мовлення із одночасним поетапним припиненням 

аналогового в окремих регіонах країни. Так, зокрема, відбувалося в 

Німеччині, що дозволило, з одного боку, зекономити витрати на одночасну 

трансляцію цифрових і аналогових каналів в цій країні, а з іншого – оцінити 

глядачеві переваги цифрового телебачення [31]. 

Такі дії дали змогу також здійснити перехід до цифрового 

телерадіомовлення синхронно з іншими країнами, забезпечити цілісність 

інформаційного простору й інформаційну безпеку держави. А задля цього 

необхідна також координація зусиль із сусідніми країнами стосовно 

впровадження цифрового телерадіомовлення у прикордонних регіонах, а 

також державна підтримка у розбудові цифрової мережі в проблемних і 

прикордонних зонах. Поступове та позонне вивільнення аналогового 

ресурсу, завдяки перерахунку частот під цифрові формати зможе захистити 

ринок медіа і рекламний ринок від значних потрясінь. Збільшення видатків 

телеканалів змусять їх також підвищувати якість передачі даних і змісту 

контенту [32, с. 11]. 
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Разом із тим, можливе поступове витіснення місцевих мовників. Так, 

зокрема, відбувалося у Швеції, в якій зуміли втриматися лише ті ЗМІ, котрі 

зуміли розширити зону мовлення до кількох населених пунктів. Важливим у 

такій перспективі постає паралельне формування зацікавленості самих 

споживачів у переході на цифрове мовлення, це стосується як відповідних 

субсидій та повного чи часткового фінансування сет-топ-боксів для окремих 

категорій громадян (Італія, Польща), так і забезпечення поінформованості 

населення (Угорщина, Великобританія) [29]. 

Відповідно до міжнародних зобов’язань, в Україні триває процес 

переходу ефірного телевізійного мовлення від аналогового стандарту 

розповсюдження програм до цифрового DVB-T2. Під час впровадження 

цифрового телерадіомовлення на території України необхідним є дотримання 

таких принципів країн Європейського Союзу, як плюралізм інформації 

(різноманітність контенту) і запобігання концентрації медіа-власності. 

Кроки, здійснені на шляху до впровадження цифрового телерадіомовлення в 

Україні, свідчать про те, що цей процес активно впроваджується. 

Все це є поштовхом для пришвидшення процесу його впровадження 

шляхом: забезпечення поінформованості споживачів стосовно переваг і 

послуг цифрового мовлення відносно аналогового, висвітлення конкретних 

кроків уповноважених органів у його впровадженні; визначення категорій 

громадян, яким надаватиметься повна чи часткова допомога в отриманні сет-

топ-боксів; постійного контролю за відведенням відповідних частот для 

суспільного мовлення [50]. 

Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити, що сьогодні 

ефективність процесу публічного управління залежить від стрімкого 

розвитку й модернізації візуальних електронних ЗМІ.  
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3.1.2. Організаційні аспекти комунікаційного забезпечення 

взаємодії влади зі ЗМІ на прикладі Одеської обласної державної 

адміністрації 

Вимоги щодо відкритості та прозорості органів влади зумовлюють 

необхідність у забезпеченні належної взаємодії із засобами масової 

інформації. ЗМІ не є єдиним способом інформування громадськості – велика 

роль належить електронним мережам, власній інформаційній продукції та 

заходам органів влади. Втім, це не применшує значення та вплив ЗМІ на 

поінформованість населення, формування громадської думки, підтримання 

інтересу до тієї чи іншої теми, забезпечення публічного контролю за 

діяльністю влади.  

Результат ситуаційного аналізу взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ, проведеного дисертантом на прикладі роботи управління комунікацій та 

інформаційної політики та відділу (прес-служба) патронатної служби апарату 

Одеської обласної державної адміністрації, порушив низку питань щодо 

сутності комунікаційної взаємодії, визначення ролі співробітників 

комунікаційних структур в процесі ухвалення рішень, а також місця нових 

засобів масової інформації в процесі комунікаційної взаємодії, ступеня 

відповідності інформаційно-комунікативної діяльності ОДА потребам 

громадян [133].  

Головним завданням комунікаційних структур Одеської обласної 

державної адміністрації є взаємодія з інститутами громадянського 

суспільства, здійснення аналізу і прогнозування суспільно-політичних 

процесів в області, проведення організаційних заходів спрямованих на 

забезпечення доступу громадян до публічної інформації. 

Управління комунікацій та інформаційної політики було створене за 

аналогією моделі урядових комунікаційних структур та є самостійним 

структурним підрозділом Одеської обласної державної адміністрації. Разом із 

зазначеним управлінням, прес-служба, яка є структурним підрозділом 
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апарату обласної державної адміністрації, виконує завдання щодо 

інформування громадськості, взаємодії зі ЗМІ [133]. 

Організаційно управління комунікацій та інформаційної політики 

Одеської обласної державної адміністрації має два відділи: комунікацій з 

громадськістю, відділ інформаційної діяльності та безпеки, а також сектор 

взаємодії із засобами масової інформації. Однією з головних функцій 

зазначеного управління є забезпечення взаємодії обласної державної 

адміністрації з інститутами громадянського суспільства, в тому числі зі ЗМІ.  

Спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної 

адміністрації, управління комунікацій та інформаційної політики організовує 

інформаційно-комунікативні заходи обласної державної адміністрації за 

участю представників ЗМІ. Компетенцією управління є підготовка та 

розміщення інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті обласної 

державної адміністрації, сприяння висвітленню засобами масової інформації 

діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України, центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

Також представники управління готують самостійно та разом з іншими 

структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали, 

забезпечують доступ до публічної інформації, постійно інформують населення 

через ЗМІ про стан здійснення визначених законом повноважень [133]. 

Результати обстеження вказують на нечітке розуміння призначення 

зазначених функцій в органах влади, причому не тільки у пересічних 

громадян, а й у керівників структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації. 

На регіональному рівні комунікаційними структурами органів влади 

взаємодія зі ЗМІ зводиться переважно до комунікацій. Між тим, органи 

публічної влади мають більші інформаційні ресурси, оскільки всередині 

системи можливий активний обмін інформацією на безоплатній основі і ця 

інформація підлягає систематичному аналізу.  
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У практичній роботі важливо, щоб в інформаційно-аналітичному 

підрозділі обласної державної адміністрації здійснювався безперервний цикл 

підготовки матеріалів – починаючи від процедури визначення показників 

збору даних, їх класифікації, обробки і завершуючи аналізом інформації, 

розробкою прогнозів і практичних рекомендацій. Інформація повинна бути 

тільки та, яка в подальшому планується бути використаною для аналізу.  

На наш погляд, створення власних баз даних для вирішення 

конкретних завдань дозволить вільно і без зволікань працювати з 

інформацією, яка повинна бути відібрана і добре структурована для 

подальшої аналітичної обробки. Наприклад, можна систематизувати 

інформацію за наступними напрямками: банк текстових повідомлень (тексти, 

інтерв’ю, стенограми, публікації), тематично пов’язаних з діяльністю 

державної установи; архів інформаційної стрічки новин провідних 

інформаційних агентств; база даних по каналах зв’язку (ПІБ, адреса, телефон 

/ факс, e-mail) – керівництво видань ЗМІ, електронних ЗМІ, журналісти; 

аудіо- та відео-фонд передач радіо і телебачення за тематикою, що стосується 

адміністрації [13, с. 47]. 

Інформаційно-аналітичні підрозділи комунікаційних структур органів 

влади в своїй діяльності повинні спиратися не тільки на глибоку самостійну 

розробку проблем, але, головним чином, на залучення експертів, фахівців, 

узагальнення вже готового матеріалу, координацію досліджень наукових 

колективів (спеціально-наукових, соціологічних, політологічних та інших). 

Це виправдано тим, що в штаті неможливо утримувати фахівців з усіх 

напрямків. Тому дуже важливо мати список експертів – осіб, відомих своїми 

публікаціями, науковими досягненнями, апробованої методологією, а також 

список осіб (кадровий резерв), які не публікують наукові дослідження, але 

мають потенціал і практичними знаннями в досліджуваній області, з 

подальшим залученням їх до роботи в органах влади [145]. 



 177 

У процесі ситуаційного аналізу встановлено, що найчастіше 

комунікаційними структурами обласної державної адміністрації 

використовуються наступні форми роботи зі ЗМІ: підготовка та 

розповсюдження прес-релізів, що містять інформацію про нові події, 

структурні в зміни адміністрації, пов’язані з утворенням нових підрозділів, 

зміною керівного складу тощо; публічні виступи в ЗМІ керівництва 

адміністрації. 

Щодня співробітники прес-служби готують прес-релізи для газет, 

журналів, радіо, телебачення і за допомогою засобів електронного зв’язку 

розсилають їх в інформаційні агентства, ЗМІ. Також проводяться наступні 

заходи: 

– зустрічі з журналістами. Зустрічі проходять регулярно в рамках 

повсякденної діяльності; 

– «круглі столи», як різновид форми спільного обговорення ідей, 

проблем, ситуацій, що мають значення для широких кіл громадськості; 

– прес-конференції із запрошенням представників засобів масової 

інформації використовується, коли виникає необхідність у з’ясуванні спірних 

питань з громадськістю та залучення її уваги до вирішення будь-якої 

проблеми; 

– брифінги у вигляді нетривалих зустрічей керівництва адміністрації з 

журналістами із запрошенням інших представників органів влади. 

Повідомлення на брифінгу носить односторонній характер з ілюстрацією 

конкретних фактів. Це та ж прес-конференція, але без коментарів. Як 

правило, брифінги організовуються у випадках надзвичайних подій, 

громадських скандалів, щоб дати пояснення того, що сталося, його причин, 

запобігти можливим помилкам і перебільшення з цього приводу; 

– регулярні виступи керівного складу обласної державної адміністрації 

в засобах масової інформації. Зазвичай до прес-служби із ЗМІ надходить 
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велика кількість прохань про інтерв’ю, тому необхідно намагатися зробити 

так, щоб жодне прохання, жодна пропозиція не залишилися без уваги. 

– інформаційний обмін, як одне з головних завдань роботи прес-

служби, для налагодження партнерства зі ЗМІ.   

Щоденну роботу фахівців відділу (прес-служби) патронатної служби 

апарату Одеської обласної державної адміністрації можна оцінити на основі 

інформації про діяльність керівництва обласної влади, яку подають 

регіональні ЗМІ. Найчастіше інформація має форму короткого повідомлення: 

прес-службою не передбачені щоденні теле- та радіовиступи очільника 

області для представлення офіційної позиції обласної влади. 

Коментар голови обласної державної адміністрації подається разом із 

основними новинами, а отже, його позиція щодо визначеної події стає 

незначною. У новинах повний текст заяви або виступу очільника області 

подається лише щодо реальної події регіонального значення або 

надзвичайної ситуації. Відсутня також в практиці роботи прес-служби 

щоденне інтерв’ю як форма позиціювання голови обласної державної 

адміністрації. При введені у практику такої форми прес-секретар міг би 

давати додаткове роз’яснення та коментарі відносно позиції очільника 

області з тих чи інших питань. 

Таким чином відділ (прес-служба) патронатної служби апарату 

Одеської обласної державної адміністрації використовує обмежений набір 

інформаційних каналів для інформування громадськості щодо результатів 

діяльності керівництва області. У виступах практично відсутній аспект 

оцінки, що сприяє стихійному формуванню оцінок у ЗМІ, відіграє негативну 

роль у сприйнятті суспільством роботи органів публічної влади. 

Також, як виявилося в ході дослідження, у деяких підрозділах обласної 

державної адміністрації немає однозначного розуміння важливості взаємодії 

зі ЗМІ. Тому, на наш погляд, одним з важливих напрямків діяльності прес-
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служби є внутрішня корпоративна робота, а саме: аналіз психологічного 

клімату в колективі, вироблення на його основі рекомендацій для керівників.  

Список невизначеностей та нестиковок в роботі зі ЗМІ залишається 

чималим. На наше запитання «в чому полягають плюси і мінуси діяльності», 

більшість співробітників згадували про недоліки і лише деякі назвали одну 

перевагу – оперативне інформування населення про діяльність та рішення 

влади. Однак користь роботи комунікаційних структур всередині організації 

має свої позитивні аргументи: належність їх співробітників до однієї 

команди. Кожен робочий день, за участю керівництва обласної державної 

адміністрації та представників прес-служби починається з короткої наради, 

обміну думками та уточнення поточного стану справ. Робочі контакти прес-

служби та вищого керівництва стають загальним правилом. Особисті 

контакти керівників породжують атмосферу конфіденційності, довіри і 

взаємної підтримки. Як результат, прес-служба стає членом керівної 

команди; знання організації, а саме: глибоке розуміння всіх тонкощів 

поточного моменту, доступне лише члену колективу. Штатні співробітники 

управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної 

державної адміністрації в курсі відносин, що склалися між питань. 

Існують недоліки: лояльність фахівця зі зв’язків зі ЗМІ може 

обернутися його експлуатацією, а доступність – привести до розширення меж 

функціональних обов’язків, не передбачених посадовими інструкціями.  

Крім того існує небезпека, того що фахівець, який є частиною 

організації і щодня виконує спільні з колективом завдання, може втратити 

здатність об’єктивно оцінювати ситуацію, а тому, підтримуючи інших і 

отримуючи підтримку з їх боку, він може опинитися в повній залежності від 

громадської думки; штатний фахівець прес-служби, залучений до складу 

команди керівників організації, може опинитися в повній залежності від 

свого керівництва; доступність може призвести до дискредитації ролі та місії 

штатного фахівця зі зв’язків із ЗМІ у життєдіяльності органу влади.  
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Серед недоліків в роботі прес-служби обласної державної адміністрації 

можливо назвати: відсутність достатньої (з точки зору деяких піар-практиків) 

нормативної бази; відсутність спеціалізованої літератури зі зв’язків із ЗМІ в 

обласній державній адміністрації та в інших державних структурах зокрема; 

відсутність періодичного зв’язку між прес-службами інших державних 

структур, координації їх дій; відсутність тренінгів і конкурсів для прес-

служб; відсутність чітких правил роботи, критеріїв ефективності роботи; 

недостатня кількість фахівців, які мають відповідну освіту в області Media 

Relations; відсутність інформаційно-аналітичного підрозділу. 

Проведення ситуаційного аналізу взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ на прикладі роботи управління комунікацій та інформаційної політики 

та відділу (прес-служби) патронатної служби апарату Одеської обласної 

державної адміністрації вказало на необхідність  поступового усунення 

недоліків в роботі, а саме: 1) досягнення доброзичливості, активних дій щодо 

створення та підтримання доброзичливого ставлення громадськості через 

ЗМІ до діяльності органів публічної влади, з метою забезпечення їх 

нормального функціонування і розширення діяльності; 2) збереження 

репутації, важливо відпрацювати внутрішній регламент роботи який повинен 

сприяти взаєморозумінню органу влади та ЗМІ; 3) збереження внутрішніх 

відносин з використанням піар-прийомів для створення у співробітників 

комунікаційних структур почуття відповідальності і зацікавленості в справах 

адміністрації. 

Комунікаційні структури Одеської обласної державної адміністрації 

використовують обмежений набір інформаційних каналів для інформування 

про діяльність влади. Методи співробітництва зі ЗМІ є однотипними, що у 

свою чергу не дозволяє сформувати ефективну діалогову модель взаємодії 

між органом публічної владі та ЗМІ, проводити свою роботу у формі 

конструктивного діалогу, співробітництва та взаємної відповідальності.  
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Для подальшого планомірного впровадження ефективної взаємодії зі 

ЗМІ, вважаємо за необхідне формування комунікаційної стратегії, яка тісно 

пов’язана із кодексом культури та етики, аналізом цільових аудиторій, на які 

необхідно спрямовувати свої дії, а також вибором комунікаційних каналів.  

Зазначена стратегія покликана сприяти підвищенню ефективності 

публічного управління, вивченню тенденцій громадської думки, 

оперативному реагуванню на актуальні теми, формуванню діалогової моделі 

взаємодії органу влади зі ЗМІ. 

 

3.2. Концептуальні підходи до формування діалогової моделі 

взаємодії органу влади зі ЗМІ 

 

Відкрита інформація є однією з найважливіших характеристик 

демократії, адже вільний обмін інформацією створює вкрай необхідний 

зв’язок між владою та населенням, а також сприяє адекватності 

управлінських рішень суспільним реаліям, поінформованості громадян, їх 

свідомій участі в публічному управлінні.  

Із огляду на цей факт, виникає об’єктивна необхідність в існуванні 

ефективної діалогової взаємодії між владою та ЗМІ за допомогою 

моделювання інформаційно-комунікаційного процесу. 

Вирішення цього важливого завдання вимагає від представників 

органів публічної влади оперативності в прийнятті рішень, сприяння 

розвитку нових медіа, які в перспективі можуть стати концептами майбутньої 

інформаційної інфраструктури соціального регулювання, забезпечити сталий 

розвиток суспільства [14, с. 680]. 

Зазначений підхід повинен змінити характер і спосіб реалізації владних 

функцій, роль традиційних інститутів публічної влади, демократичних 

процедур за допомогою віртуальних соціальних технологій. 
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Тенденція, яка простежується у інформаційному просторі України, 

свідчить про те, що інтерактивні опитування громадської думки, моніторинг 

соціальних проектів, електронне спілкування в Інтернеті між представниками 

влади та громадськості стали звичайним явищем [19, с. 124]. 

Тому постала потреба в моделюванні інформаційно-комунікаційного 

процесу, яке передбачає не лише механічну передачу повідомлень, але й 

обмін думками, а також дозволяє: стандартизувати інформаційно-

комунікативний простір, забезпечивши оперативні інформаційні зв’язки; 

організувати інформаційний обмін як по вертикалі, так і по горизонталі; 

створити структуру (систему) управління інформаційно-комунікативним 

простором. 

У процесі моделювання діалогової взаємодії органів публічної влади із 

ЗМІ необхідно враховувати феномен «масової аналітики». Адже сьогодні у 

різних ЗМІ (телебачення, традиційна та електронна періодика) сформувалися 

інформаційно-аналітичні рубрики, передачі, жанри, розраховані на різний 

діапазон інформаційних потреб громадян [235, с. 178]. 

Головними причинами цих змін стало: ускладнення інформаційного 

контексту повсякденного буття; залежність користувачів медійного продукту 

від глобальних, національних, регіональних процесів; інформованість 

громадськості про світові події. 

Основними інформаційними носіями в ньому були і залишаються ЗМІ, 

які, трансформуючи або формуючи уявлення про явища, поняття, стереотипи 

поведінки, є потужним інструментом інформаційно-психологічного впливу 

індивідуальну та масову свідомість.  

Незважаючи на значний розвиток світового медіа-ресурсу 

інформаційне забезпечення процесу публічного управління в України 

залишається поки на низькому рівні. Можливість доступу до інформації 

обмежується її відомчою належністю й обумовлена посадовим становищем і 

соціальним статусом. Залишається невирішеною проблема доступу 
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населення до територіально віддалених інформаційних ресурсів. Адже значна 

частка громадян отримує інформацію у традиційному вигляді – через 

друковані видання, радіо, телебачення. Інформаційно-телекомунікаційні 

системи функціонують переважно в інтересах органів публічної влади, які не 

взаємодіють один з одним, що призводить до дублювання інформації, 

надмірності в зборі первинних даних, подорожчання розробок та 

експлуатації інформаційних систем. Подібна роз’єднаність і монополізм 

ускладнюють обмін інформацією, доступ до неї, обмежують її соціальне 

значення [245, с. 307]. 

ЗМІ як складова інформаційного процесу виступають одним із 

механізмів «суспільного діалогу», соціальної взаємодії, структурною 

організацією формування інформаційної моделі. ЗМІ формують імідж міста, 

створюють його гіпертектову модель, беручи за основу загальний контент 

суспільного середовища [89, с. 17].  

Використовуючи особливий вид експерименту – модельний 

експеримент, можна сформувати сучасну діалогову модель взаємодії органів 

публічної влади та ЗМІ на прикладі Одеської області. Для цього в якості 

алгоритму, тобто організованої послідовності можна створити модель 

масової інформації у вигляді об’єднаної структури державних і недержавних 

ЗМІ та інших інформаційних ресурсів, завданням яких є інформаційне 

забезпечення реалізації основного напрямку розвитку регіону на 

довгострокову перспективу. 

Оптимальним засобом інформаційного партнерства органів публічної 

влади та ЗМІ, інших інформаційних ресурсів є аутсортинг інформаційних 

процесів, коли інформаційне забезпечення реалізації пріоритетних завдань 

надається аутсорсеру, який має найкращі професійні й промислово-

технологічні ресурси [229, с. 56]. Організуючим засобом сумісної роботи є 

договір між інформаційно-комунікаційними структурами органів публічної 

влади та інформаційним об’єднанням ЗМІ, яке є юридичною особою 
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(некомерційним партнером, медіа-корпорацією). На основі договору 

інформаційному об’єднанню виділяється субвенція із обласного бюджету (на 

конкурсній основі). 

Під час моделювання процесу взаємодії органів публічної влади та ЗМІ 

на регіональному рівні необхідно враховувати інформаційні ознаки регіону, 

які містять його ключові якості та інформаційні зв’язки. 

Розвиток ідей щодо необхідності формування ефективної моделі 

взаємодії органів публічної влади та ЗМІ продовжують досліджуватися 

зарубіжними та вітчизняними вченими: Д. Галліним та П. Манчіні [34],        

Т. Безверхнюк [13], С. Броніковою [21], І. Дзялошинським [71],                             

Н. Дніпренко [73] та ін.  

Обрана структура діалогової моделі взаємодії органів публічної влади 

та ЗМІ регіону повинна сприяти визначенню рівня забезпеченості населення 

інформацією, а також можливості участі у прийнятті управлінських рішень. 

Основним завданням побудови й використання зазначеної моделі, на наш 

погляд, є: створення оптимальної інформаційної структури для інформування 

населення про події в регіоні; розгляд особливостей функціонування 

«масової інформації», її виробництва, розповсюдження та виробництва; 

вивчення особливостей ЗМІ (газет, радіо, телебачення, Інтернет-ЗМІ), які 

використовуються для інформування населення та для застосування в 

процесах управління; дослідження тексту повідомлення як моделі 

конструкції об’єкту, його ідеї, яка формує образ об’єкту, програмує стратегію 

діяльності влади. 

Діалогова модель взаємодії органів публічної влади та ЗМІ допомагає 

володіти, аналізувати й управляти публічною інформацією, а також мати 

прямий інформаційний контакт із громадськістю. Тексти ЗМІ створюють 

модель реального життя, яка, у свою чергу, впливає на форму та зміст 

суспільного устрою, шляхом: інформування про події, факти, явища; 
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трансляції алгоритму вирішення визначених задач; аналізу наслідків 

отриманих результатів; надання громадськості різну думку [71, с. 124]. 

Синтез інтересів джерела та споживача інформації здійснюється за 

допомогою макромоделювання, на основі якого створюється структура 

аналізу змісту інформації, виявляються пріоритетні інтереси споживача, які 

співпадають з інтересами джерела інформації.  

Таким чином формується оптимальна структура руху інформації 

«знизу – вверх» й «зверху – вниз». Головною умовою оптимального 

інформаційного забезпечення є підтримання інформаційної рівноваги (балансу 

інформаційних ресурсів) джерела й споживача інформації [89, с. 156]. 

В умовах обмежених інформаційних можливостей наповнення моделі 

існує дефіцит емпіричних даних та необхідність стандартизації показників. 

Разом з тим, реальні інформаційні ресурси, їх об’єднання дозволяють 

організувати реалізацію основної функції моделі, а саме – оперативного 

надання інформації населенню зі зворотнім зв’язком. 

У процесі формування діалогової моделі взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ реальне інформаційне середовище трансформується в масову 

інформаційно-комунікативну віртуальну модель діалогових контактів. 

Зазначену діалогову модель можливо сприймати як один з інструментів 

інформаційних відносин та ефективний засіб публічного управління [20, с. 206]. 

Моделювання діалогової взаємодії органів публічної влади та ЗМІ на 

основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій дозволяє: застосовувати на практиці механізм взаємодії 

традиційних ЗМІ й Інтернет-ЗМІ, відкритого доступу до інформації для 

населення; робити щоденний віртуальний огляд міських, районних і 

регіональних газет, телерадіоканалів, Інтернет-ЗМІ; транслювати 

інформаційно-комунікаційні заходи за участю органів публічної влади; 

надавати висококваліфіковані консультації в соціальних закладах; 
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забезпечувати доступ до державної інформації, правової бази, інформаційних 

ресурсів різних державних інституцій [26, с. 98]. 

Характеризує складність моделювання діалогової взаємодії є той факт, 

що діалог, який намагається налагодити влада за допомогою ЗМІ з 

суспільством на різних рівнях не завжди має усталені способи організації і не 

зараховується автоматично до елементів системи публічного управління.  

Інформаційне поле влади може бути відносно малим (особистість, 

сім’я, суспільні групи) й відносно великим (наприклад, система публічної 

влади в країні). Але перехід від концепції до реальних дій часто 

супроводжується соціальною напругою, незадоволенням громадськості діями 

владних інститутів. Важливим при цьому є врахування інституційного, 

директивного, функціонального (управлінського) та комунікативного 

аспектів.  

Комунікативне розуміння влади робить акцент на діалог і співпрацю, 

узгодженість дій, досягнення партнерства, заснованого на суспільній 

домовленості [49, с. 261]. Обмін думками за допомогою різних 

інформаційних каналів ЗМІ, зворотній зв’язок із населенням, моніторинг 

суспільного настрою та соціально-економічного стану створюють 

передумови до сумісних дій на різних рівнях системи публічного управління.  

На нашу думку, нове поняття «інформаційно відкрита (діалогова) 

влада» суттєво відрізняється від поняття «адміністративна влада». Адже у 

процесі адміністрування відсутні елементи громадської участі й 

інформаційної відкритості.  

Публічна влада, відкрита до конструктивного діалогу, особливе 

значення надає процесу взаємодії з інститутами громадянського суспільства, 

до яких відносяться і ЗМІ, таким чином влада отримує можливість: 

контролювати ситуацію; забезпечувати збереження у правовій сфері 

нормативних функцій, не обмежуючи громадянські інтереси [152, с. 45].  
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Такий підхід є базовим для концептуальної моделі діалогової взаємодії 

структур органів публічної влади зі ЗМІ, а також має диференціацією за 

рівнями управління.  

Відкритість та прозорість органів публічної влади на всіх рівнях 

управління є невід’ємною часткою громадянського суспільства. Сьогодні, 

окрім надання доступу до інформації про діяльність публічних службовців, 

необхідне моделювання системи інформаційних відносин на 

загальнонаціональному, регіональному й, особливо, – місцевому рівні.  

Досить важливим є знання соціального настрою й коректування 

управління на попередження або вирішення конфліктних і кризових 

ситуацій. Враховуючи цей важливий чинник, на наш погляд, взаємодію 

органів публічної влади та ЗМІ необхідно розвивати в першу чергу на 

місцевому рівні. Це сприятиме формуванню у громадськості свого 

особливого статусу – статусу суб’єкта управлінської діяльності.  

Для загальнонаціонального рівня взаємодії органи публічної влади та 

ЗМІ формується три плани відносин: довгостроковий; середньостроковий; 

короткостроковий. Для регіонального рівня розробляються моделі 

короткострокових і середньострокових заходів з урахуванням специфіки 

конкретної території. На місцевому рівні діалогову модель взаємодії 

доцільно будувати у формі соціального проекту [13, с. 65]. 

У запропонованій нами діалоговій моделі взаємодії на рівні «органи 

публічної влади – ЗМІ» (див. додаток В) проведено поділ за термінами 

впливу й очікуваного ефекту: довгострокове (стратегічний ефект); 

середньострокове (накопичувальний ефект); короткострокове (разовий 

ефект). Для всіх елементів цієї системи передбачені механізми зворотнього 

зв’язку і взаємного контролю (включаючи моніторинг громадської думки та 

соціально-економічної ситуації, ефективність органів влади) при цьому 

робиться акцент на демократичних і громадянських мотивах інформаційно-

комунікативного процесу.  
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На наш погляд, під час створення діалогової моделі взаємодії структур публічної 

влади із ЗМІ необхідно враховувати те, що в сучасних умовах українському суспільству 

притаманний переважно інформаційний вплив, аніж інформаційна взаємодія. 

Суспільні зв’язки виступають як водночас і як система виробництва та 

передачі інформації, що уособлює продуктивну силу комунікацій, і як процес 

регулювання відносин між владою, суспільством і бізнесом. Модулями 

діалогової моделі взаємодії на рівні «органи публічної влади – ЗМІ» (рис. 3.1) 

виступають органи публічної влади всіх рівнів, ЗМІ, які забезпечують 

інформацією громадські організації, бізнес-спільноти. 

 

Рис. 3.1 
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Соціологічне дослідження, проведене разом із регіональним філіалом 

Національного інституту стратегічних досліджень (м. Одеса) у 2012 – 2016 

роках, відображає зростання рівня інформованості населення щодо 

діяльності місцевої влади та зростання частки позитивних оцінок її реакції на 

громадську думку жителів регіону. У рамках досліджуваної теми особливе 

місце відведено моніторингу інформаційної взаємодії влади з громадськістю 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1  

Інформованість мешканців Одеської області  

про діяльність органів публічної влади [26] 

№

№ 

з/п 
Питання 

Альтернативи вибору за роками: 

(% до загальної кількості  опитаних) 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Чи задовольняє Вас повнота й зміст 

інформації про діяльність влади? 

1) «так, задовольняє у повному обсязі» 

2) «в цілому задовольняє» 

3) «задовольняє не в повному обсязі» 

4)   «хотілось би знати більше» 

5) «мене не цікавить інформація про   владу»  

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

      

       

       - 

       - 

       - 

       - 

       - 

 

 

7,3 

29,7 

3,1 

13,9 

6,1 

 

 

7,9 

31,1 

40,3 

13,2 

7,6 

   

 

8,1 

32,6 

38,9 

10,7 

9,8 

2. Чи задовольняє Вас інформація про 

діяльність органів публічної влади ? 

1) «довіряю повністю» 

2) «в цілому довіряю» 

3) «не довіряю» 

 

 

      -  

      -   

    -   

 

       

      - 

- 

- 

 

 

6,3 

61,6 

31,9 

 

 

7,9 

65,7 

26,4 

 

 

8,3 

67,4 

24,3 

3 На Ваш погляд, чи в достатній мірі влада 

враховує громадську думку?  

1) «так,  враховує в достатній мірі» 

2) «враховує за можливістю» 

3) «їй байдужа моя думка» 

4) «не змогли відповісти» 

 

 

6,4 

37,6 

34,3 

21,6 

 

 

5,7 

34,3 

39,8 

20,4 

 

 

6,8 

43,7 

25,3 

24,1 

 

 

7,9 

46,4 

23,8 

21,9 

 

 

8,2 

47,3 

23,4 

21,2 

4 Як Ви можете оцінити зміни, які відбулися в 

нашому регіоні за останній рік? 

1) «позитивно» 

2) «негативно» 

3) «не змогли відповісти» 

 

 

41,4 

32,3 

26,2 

 

 

31,9 

40,3 

27,9 

 

 

58,7 

25,1 

16,2 

 

 

59,7 

24,8 

15,6 

 

 

58,3 

25,5 

16,4 
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Проведений аналіз переконує в тому, що кардинальне рішення проблем 

пов’язаних з інформованістю суспільства про діяльність органів публічної 

влади неможливе без комунікативного діалогу (діалогічної основи). 

Відповідно, відзначається і зростання позитивних оцінок змін, що 

відбуваються в регіоні. Аналіз даних вказує на існування кореляції між 

показниками інформованості населення про діяльність органів публічної 

влади та оцінками цієї діяльності за шкалою задоволеності [28]. 

Проведення моніторингу інформаційної взаємодії влади з 

громадськістю дозволило отримати додаткові показники, що відображають 

рівень і характер довіри мешканців Одещини до основних владних структур. 

Вони зводяться до наступних позицій: по-перше, більше половини опитаних 

громадян в основному позитивно оцінюють діяльність органів публічної 

влади і вважають, що владні структури тим чи іншим чином враховують їх 

думку й захищають їх інтереси, з іншого боку, третина опитаних переконана 

в тому, що їх думка владі байдужа; по-друге, зважаючи на позитивний 

настрій більшості опитаних щодо влади, рівень інформаційно-

комунікативного забезпечення (супроводу) діяльності органів публічної 

влади щодо реалізації свого стратегічного курсу може бути визнаний досить 

адекватним, і в цілому відповідає потребам і очікуванням громадськості 

регіону; по-третє, стратегія і тактика взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ потребують подальшого поглиблення та вдосконалення, зокрема назріла 

необхідність поетапного, послідовного внесення коректив у розв’язанні 

проблемних питань, пов’язаних із інформованістю суспільства про діяльність 

органів публічної влади, а також – налагодження конструктивного діалогу 

[117]. 

Доцільно зазначити, що сьогодні прослідковується тенденція 

посилення інформаційної співпраці між органами публічної влади та ЗМІ, 

спрямованої на діалог і довіру населення. А тому владні структури 
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зацікавлені не лише у впливі на настрій громадськості, але й у взаємодії з 

громадською думкою, що принципово змінює уявлення про традиційні 

завданнях адміністративного управління. Зокрема, значну роль набувають 

різні форми фіксації суспільних настроїв і соціальних очікувань, які 

найбільш відповідають завданню характеризувати динаміку ставлення 

населення до влади [49, с. 261]. 

Із метою підвищення ефективності управлінської діяльності органів 

публічної влади та посилення її діалогу з населенням, вважаємо за необхідне 

наступне: урізноманітнити форми, види, канали та жанри інформаційного 

продукту, внести до нього велику змістовно-аргументаційну глибину, 

креативність, наступність і системність; звернути особливу увагу на зміст та 

якість підготовки інтерактивних тематичних програм за участю 

представників органів публічної влади (таких, як: «діалог про головне», 

«розмова в прямому ефірі», «зворотній зв’язок» та ін.); здійснити 

структурно-функціональну реорганізацію інформаційно-комунікативних 

служб, що відповідають за координацію взаємодії органів влади та ЗМІ; на 

основі запропонованої діалогової моделі взаємодії органів публічної влади та 

ЗМІ, використовуючи досвід діалогових форм, розробити спільні проекти та 

програми, що сприятимуть становленню та розвитку структур відкритого 

громадянського суспільства. 

Для реалізації визначених завдань, важливе значення набуває 

дотримання на практиці «управлінського партнерства» й «громадської 

участі» які базуватимуться на принципах: єдності ланок владної 

(управлінської) вертикалі, незалежно від їх інституціональної належності; 

субординації та координації компетенцій суб’єктів управлінського 

партнерства; консолідації зусиль влади та ЗМІ; спільності інтересів органів 

публічної влади, громадськості і засобів масової інформації; керованості 

інформаційного процесу в умовах сумісної взаємодії; сумісності різних 

управлінських практик; єдності інформаційного простору в межах 
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управлінського партнерства; вільного вибору форм партнерства та його 

організації [87, с. 19]. 

Необхідно зазначити, що діалогову модель взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ не можливо формувати за одним зразком для різних рівнів 

публічного управління, оскільки для кожного з таких рівнів характерні риси, 

не властиві іншим рівням соціальної організації.  

Відповідно, зазначені моделі не можуть збігатися за об’єктами, 

предметами та суб’єктами взаємодії, а отже – і  методах та засобах 

управління ними.  

У змісті управлінського партнерства органів публічної влади та ЗМІ 

можна виділити чотири важливі моменти: спрямованість управлінського 

партнерства визначають самі взаємодіючі суб’єкти – інститути органів 

публічної влади, їх безпосередня участь, діяльність в інформаційній сфері; за 

своєю сутністю управлінське партнерство відображає наявність певних 

концентрованих форм демократії, більш активну позицію влади, громадських 

організацій і ЗМІ; організація управлінського партнерства обґрунтовано є 

функцією управління, регулювання інформаційних відносин, створенням 

умов для забезпечення стабільності в країні, її регіонах, а також – фактором, 

який сприяє підтриманню балансу влади; управлінське партнерство – це не 

просто поєднання, поділ обов’язків, але й координація компетенцій 

публічного управління, а й раціональне використання, посередницької ролі 

ЗМІ між владою та громадянами. 

Незважаючи на те, що поняттям «управлінське партнерство» теорія і 

практика до цього часу майже не користувалися, де-факто ця форма 

інформаційно-комунікативної взаємодії застосовується все частіше [104, с. 

345].  

Більшість прикладів управлінських комунікацій з елементами 

партнерства, діалогу, співпраці різнопланових структур стосується тих сфер 
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життєдіяльності, які так чи інакше пов’язані з тематикою нинішніх 

національних пріоритетів. 

У межах домовленості щодо управлінського партнерства можуть 

залучатися розробки та спільна реалізація соціальних програм адресного 

призначення та програм соціально-економічного розвитку муніципальних 

територій, в тому числі: підтримка закладів освіти, охорони здоров`я, 

культури, які залежні від джерел фінансування різних рівнів; юридичне 

оформлення міжмуніципальних зв’язків, що можуть за посередництва 

держави допомогти ліквідації соціальних-непридатних об’єктів (наприклад, 

шляхом будівництва міжмуніципальних освітньо-культурних або медико-

оздоровчих комплексів);залучення на корпоративних засадах і під 

патронажем державних або регіональних структур держави особистих коштів 

громадян в інвестування місцевих інноваційних проектів тощо. 

Аналіз практичних підходів у моделюванні комунікацій управлінського 

партнерства відображає перспективність цього нового напряму у взаємодії 

органів публічної влади та ЗМІ. Для забезпечення відкритості та прозорості 

влади залишається досить важливим формування обміркованої стратегії, 

спрямованої на розвиток елементів громадянського суспільства та 

забезпечення їх комунікацій.  

На нашу думку, діалогову взаємодію органів публічної влади та ЗМІ 

слід розглядати як оптимальну форму існування громадянського суспільства. 

На основі проведеного аналізу можна запропонувати прогнозну модель 

взаємодії органів публічної влади та ЗМІ в Україні (див. Додаток Г). 

У сучасних умовах України проблеми взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ мають першочергове значення для системи публічного 

управління, економічного та соціального добробуту громадян. Теоретичний 

та емпіричний аналіз відображає не тільки обґрунтованість уваги до цих 

проблем, а й наявність певних перспектив у якісному поліпшенні та розвитку 

інформаційно-комунікативних зв’язків.  
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У процесі практичного впровадження діалогу влади з інститутами 

громадянського суспільства, відбуваються зміни в оцінці населенням 

структур органів публічної влади. При цьому, діалогова модель взаємодії 

органів публічної влади та ЗМІ є оптимальною моделлю управління 

складними комунікативними процесами, які відбуваються в умовах взаємодії 

правової демократичної держави та розвинутого громадянського суспільства. 

На наш погляд, для формування ефективного інформаційно-

комунікативного простору потрібен комплексний аналіз співвідношення між 

системою управління, соціально-економічними стандартами та 

демократичними принципами. Важливу роль у реалізації можливостей 

інформаційної взаємодії відіграє питання прийняття адекватних і своєчасних 

управлінських рішень [228, с. 178].  

Разом з тим, інформаційно-комунікативний простір повинен бути 

різноманітним та залучати як державні інститути, так і громадський сектор, 

локальний і регіональний компоненти. При цьому, ЗМІ повинні виконувати 

свої функції відповідно до принципів вільного потоку інформації, свободи 

висловлення думок і дотримання прав людини. 

Виявлення та аналіз структур інформаційно-комунікативного простору 

дозволяє досліджувати сутнісні характеристики взаємодії органів публічної 

влади та ЗМІ. Саме інформаційно-комунікативні структури відіграють 

універсально-інтегруючу роль в об’єктивному розширенні, ускладненні 

соціального простору, появи властивостей багаторівневості, нелінійності, 

неоднорідності. Комунікативні структури володіють комплексом 

інваріантних характеристик, поєднання яких може як послаблювати, так і 

посилювати ціннісну домінанту та гуманістичний зміст сучасних ЗМІ. 

Для вирішення завдань консолідації суспільства, створення 

позитивного соціально-економічного клімату необхідна координація 

діяльності публічної влади, громадськості та ЗМІ за визначенням і 

висвітленням стратегічних тем.  
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Влада повинна взяти на себе відповідальність за надання журналістам 

повної та достовірної інформації із суспільно важливих питань, 

організовувати спілкування ЗМІ з незалежними експертами з певної 

проблематики, проведення навчальних семінарів і форумів, а також – 

дискусійних майданчиків із обговоренням стратегічних тем. 

У той же час, формування ефективної інформаційної взаємодії між 

органами публічної влади та ЗМІ визначається критеріями: насиченістю 

інформаційного поля; охопленням території регіону інформаційними 

програмами; рівномірністю розподілу інформаційних ресурсів на території 

області; забезпеченням доступу інформації для населення; рівнем 

інформованості населення про соціально-політичні й економічні процеси, що 

відбуваються в регіоні; рівня довіри до інформації, яка поширюється за 

допомогою ЗМІ [210, с. 12]. 

Аналіз інформаційного поля регіону також передбачає визначення 

основних інформаційних потреб, інформаційних цінностей населення, 

інформаційних ресурсів, опис вихідних показниках для подальшого розвитку 

інформаційного простору регіону.  

Так як інформаційне поле є нерівномірним, то необхідно зробити 

наголос на створення громадського телебачення, доступного кожному 

жителю області. 

Формування єдиного інформаційного простору передбачає 

забезпечення відкритого доступу до інформаційних ресурсів органів 

публічної влади. 

Тож реалізація ефективної взаємодії органів публічної влади і ЗМІ на 

регіональному рівні дозволить: ефективно використовувати економічний, 

промисловий, інтелектуальний і кадровий потенціал регіону в сфері 

інформації та технологій; забезпечити розвиток інформаційної сфери; 

створити єдиний регіональний інформаційний простір. 
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Механізм інформаційної взаємодії повинен мати систему моніторингу 

та оцінки ефективності її здійснення. Для забезпечення всебічного 

інформування населення управління виконавчого органу забезпечує 

формування «об’єктивної» громадської думки про діяльність керівництва 

регіону. Тому інформаційна відкритість є однією з найважливіших завдань у 

досягненні мети формування відкритих і прозорих відносин влади та 

суспільства [217]. 

Роль регіональних ЗМІ як одного з найважливіших механізмів 

формування зворотнього зв’язку в комунікації «влада – громадськість» 

визначає партнерський, діалоговий режим взаємодії влади та ЗМІ.  

Основними формами надання органами публічної влади «новинних 

матеріалів» у ЗМІ є прес-релізи та прес-конференції. Ефективність впливу 

інформаційного продукту визначається рівнем відповідності репрезентації 

соціального контексту соціальних практик реципієнтів та контент-аналізом 

медійних текстів, що конструюються на основі прес-релізів і новинних 

повідомлень прес-конференцій. 

Факторами, що впливають на характер відносин між владою і 

населенням регіону, є відсутність нових технологій роботи як на рівні 

безпосередніх соціальних контактів, так і з використанням ЗМІ, що не сприяє 

формуванню єдиного інформаційного простору. Взаємодія владних структур 

із регіональними мас-медіа повинна будуватися на основі адміністративного 

та фінансового ресурсів. 

Із метою виявлення причин розриву єдиного інформаційного простору 

Одеської області ( як і будь-якого іншого регіону) потрібно мати об’єктивні 

дані щодо інформаційно-ресурсного забезпечення районів Одеського регіону.  

Для з’ясування специфіки інформаційного простору, а він є досить 

нерівномірним, дисертантом було проведене соціологічне дослідження й 

вироблені наступні рекомендації для роботи з оптимізації основних напрямів 
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удосконалення інформаційної взаємодії органів публічної влади та ЗМІ на 

регіональному рівні, які передбачають: 

1. Забезпечення районних ЗМІ державною підтримкою у вигляді 

грантів, конкурсів, довгострокових контрактів. Оголошувати щомісячний 

конкурс для всіх районних ЗМІ на створення інформаційного матеріалу на 

важливу для регіону тематику. Заохочувати переможців, які за певними 

критеріями впоралися із завданням краще за інших, виділяти їм матеріальну 

або іншу допомогу.  

Проведення «Обласного творчого конкурсу для журналістів» на 

здобуття грантів Одеської області планується з метою підтримки здорової 

конкуренції на ринку друкованих та електронних ЗМІ в частині всебічного та 

об’єктивного інформаційного забезпечення діяльності Одеської обласної 

державної адміністрації, встановлення ефективних взаємовідносин між 

владою та журналістським співтовариством, стимулювання майстерності 

журналістів. 

2. Підвищення рівня кваліфікації та професіоналізму журналістських 

кадрів регіональних і місцевих ЗМІ за допомогою проведення на постійній 

основі навчальних семінарів і зустрічей. Зазначені заходи необхідно 

проводити 2 рази на рік (1 – для головних редакторів, 1 – для журналістів). 

3. Сприяти розвитку Інтернет-ЗМІ на території регіону. 

4. Забезпечити випуск обласних вкладинок у районних газетах, а також 

– вкладинок від районних газет до обласних. 

5. На інформаційно-аналітичному порталі Одеської обласної державної 

адміністрації повинні бути розміщені електронні версії газет районних ЗМІ, 

інформація, яка публікується в популярних загальнонаціональних ЗМІ 

(газетах, журналах, радіо, телебаченні, провідних інформаційних агентствах 

України), Також необхідно забезпечити постійний зворотній зв’язок 

районних ЗМІ з адміністрацією Одеської області, а саме – із управлінням 



 198 

комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації. 

6. Сприяти випуску «Електронного інформаційного бюлетеня Одеської 

області» з метою інформування цільової групи (журналістів, прес-секретарів) 

з певних питань. Інформаційний бюлетень повинен складатися з добірки 

актуальної тематичної інформації, представляти анонс основних планованих 

заходів у кожному районі області на майбутній місяць. Необхідне 

висвітлення всіх сторін життя району: економічної, політичної, соціальної. 

Бюлетень необхідно розміщати на сайті адміністрації Одеської області 

та надсилати в усі райони області в порядку інформаційного обміну.  

7. Організувати щорічний фестиваль-зліт районних ЗМІ, де вони могли 

б продемонструвати свої професійні навички та досягнення, а також 

познайомитися з колегами.  

8. Реалізувати довгострокову цільову програму «Основні напрямки 

розвитку засобів масової інформації Одеської області». Метою програми є 

забезпечення гарантій реалізації конституційного права громадян, які 

проживають в Одеській області, на отримання повної, своєчасної й 

об’єктивної інформації через ЗМІ.  

9. Необхідне створення «Концепції інформаційної взаємодії органів 

публічної влади і засобів масової інформації в Одеській області», яка 

визначає цілі, завдання, основні напрямки та механізми реалізації 

регіональних цільових програм і проектів у сфері, пов’язаній зі створенням, 

перетворенням і споживанням інформації. 

Реалізація запропонованих основних ідей і практичних заходів, для 

вдосконалення інформаційної взаємодії органів публічної влади та ЗМІ на 

регіональному рівні повинна сприяти досягненню наступних результатів: 

– створення системи регулярного інформування населення органами 

публічної влади про політичне та соціально-економічне життя за допомогою 

ЗМІ; 
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– створення основи для підготовки перспективних і календарних планів 

заходів інформаційної взаємодії органів публічної влади та ЗМІ,  

– розробки нормативних документів, цільових програм і проектів у 

сфері, пов’язаній зі створенням, перетворенням і споживанням інформації; 

– своєчасної корекції інформаційної взаємодії органів публічної влади 

та ЗМІ та їх позитивного іміджу; 

– формуванню єдиного інформаційного простору на території Одеської 

області; 

– встановлення відносин між органами публічної влади та ЗМІ 

Одеської області, виділення грантової підтримки з боку влади на розвиток 

районних ЗМІ; 

– забезпечення максимально високого ступеню прозорості т 

відкритості діяльності органів публічної влади;  

– створення системи ефективного «зворотнього» зв’язку з населенням.  

 

3.3. Інституціалізація механізму регулювання взаємодії 

регіональної влади зі ЗМІ 

Обґрунтовуючи необхідність інституціалізації механізму регулювання 

взаємодії регіональної влади зі ЗМІ, необхідно оперувати поняттям 

комунікації – двостороннього спілкування влади з громадянами 

посередництвом різних комунікаційних каналів та інструментів, насамперед 

ЗМІ.  

Причому, інформація існує для широкого загалу, а комунікація – для 

цільових груп. Органи влади мають бути зацікавленими в тому, щоб 

комунікувати з населенням задля формування розуміння у громадян своїх дій 

і, як наслідок, підтримки таких дій.  

Успішна побудова процесу комунікації влади з населенням допомагає 

сформувати розуміння дій та прагнень один одного, попередити негативні 
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явища, дає можливість громадянам бути вчасно проінформованими щодо 

важливих моментів їх життя у суспільстві [152, с. 67]. 

Орган влади та його представники діють в межах своєї компетенції. 

При цьому зв’язки зі ЗМІ – пріоритет. ЗМІ є одним із посередників у процесі 

обговорення важливих державних рішень.  

Роль інформаційної діяльності у публічному управлінні полягає у тому, 

що управління в державній сфері безпосередньо пов’язується з 

інформаційною діяльністю, і від її якості залежить не тільки ефективність 

керівництва державою, але і її безпека. [10, с. 13] 

Рівень довіри суспільства до ЗМІ залежить від якості висвітлення ними 

результатів діяльності державних інституцій. При цьому важливо пам’ятати, 

що ЗМІ виконують функцію не лише інструменту інформування суспільства, 

але й контролю з боку суспільства за діяльністю влади. Для забезпечення 

відкритості та прозорості публічної діяльності, органи регіональної влади 

повинні мати ефективний механізм регулювання взаємодії зі ЗМІ.  

Для побудови такого механізму, насамперед, необхідно визначити, 

чітко описати та структурувати ціль і завдання комунікаційної взаємодії 

органу влади зі ЗМІ.  

Принциповим є чітке розуміння сутності взаємодії, яка зосереджена не 

на процесі прийняття рішення, а на реалізації ухваленого рішення. Тобто, 

комунікаційна взаємодія органу влади зі ЗМІ – це не співпраця при ухваленні 

рішення щодо змісту інформації та визначенні комунікаційного каналу, а 

взаємодія щодо його реалізації – забезпечення ефективного процесу 

комунікації.  

Важливо, що результатом досягнення мети комунікаційної взаємодії 

органу влади зі ЗМІ є зміна оцінки громадянами результатів діяльності 

органу влади. Для реалізації рішення, яке спричиняє певні зміни, спільність 

інтересів між усіма сторонами є необхідною.  
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Взаємодія відбувається за умови наявності спільних інтересів або їх 

перспективи. Саме такий процес забезпечує високий рівень довіри 

громадянського суспільства до влади. 

Стратегічною метою комунікаційної взаємодії органу влади зі ЗМІ є 

забезпечення конституційного права кожного громадянина України щодо 

отримання достовірної та всебічної інформації про функціонування обраної 

ним влади, про її плани, можливі напрями дій і результати її діяльності. 

Результатом досягнення стратегічної мети має стати довіра населення до 

органу влади. 

Довіра тлумачиться у контексті очікування, установки, почуття 

процесу соціального обміну, переконаності у добропорядності, щирості, 

правильності когось або чогось. Найпоширенішим є визначення довіри як 

очікування [199, с. 226]. 

Визначені цілі та завдання комунікаційної взаємодії органу влади зі 

ЗМІ є підґрунтям для побудови ефективного механізму регулювання цієї 

взаємодії. Але, при цьому слід визнати, що більшість дій суб’єктів взаємодії, 

а головне їх технологічні ланцюжки, не є нормативними й ґрунтуються, 

здебільшого, на суб’єктивно побудованих відносинах.  

Механізм комунікативної діяльності регіональних органів публічної 

влади доцільно розглядати як послідовну реалізацію комплексу правових та 

організаційних дій, що базуються на основоположних принципах, цільовій 

орієнтації та використанні відповідних методів управління, спрямованих на 

задоволення інформаційно-комунікативних потреб населення і організації 

діяльності структурних підрозділів органів влади [141, с. 240].  

Тільки розробка спеціального механізму регулювання комунікаційних 

відносин, доведеного до детальних процедур і закріпленого в нормативному 

акті, як обов’язковий принцип, здатна ввести взаємодію органу влади зі ЗМІ 

в режим нормальної організаційної діяльності. Отже, механізмом 

регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ на регіональному рівні є режим 
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взаємопов’язаних дій суб’єктів взаємодії, узгоджених з певною сукупністю 

засобів і регламентуючих методів, що забезпечує досягнення стратегічної 

мети. Основою режиму є регламентація порядку діяльності, що забезпечує 

облік і контроль дотримання правових норм. У залежності від того, які 

засоби домінують у режимі, він може бути або стимулюючим (створює 

сприятливі умови для задоволення конкретної групи інтересів), або 

обмежуючим (комплексне стримування задоволення інтересів) [112, с. 345]. 

Досягнення поставленої стратегічної мети потребує чітко спланованої 

реалізації комунікаційних цілей та завдань, структуризація яких 

представлена на рисунку 3.2. Важливо наголосити, що органи влади повинні 

постійно співпрацювати зі ЗМІ за визначеним та узгодженим обома 

сторонами планом. 

Важливим, в аспекті нашого дослідження, є погляд на режим, як 

інституційну регламентацію (комбінацію стимулів і обмежень) дій суб’єктів 

взаємодії в процесі надання ЗМІ достовірної та всебічної інформації про 

функціонування органу влади, його плани, напрями дій та результати 

діяльності, що здійснюється шляхом встановлення правил поведінки («гри»), 

які визначають способи взаємодії між суб’єктами, запроваджуючи обмеження 

на використання ними засобів для досягнення цілей.  

У процесі проведення режимних заходів важливо не лише про 

упорядкування дій суб’єктів щодо технологічних процесів або удосконалення 

управління в певній сфері, а про досягнення основної мети – домогтися 

підконтрольності зазначеної взаємодію з точки зору відповідності публічним 

інтересам, не допустити відхилення від усталених принципів зазначеної 

взаємодії. 

Режим, як доведений до детальних процедур і закріплений в 

нормативних актах регламент дій суб’єктів взаємодії щодо забезпечення 

відкритості та прозорості публічної діяльності для забезпечення довіри 

населення до органу влади – це форма інституціалізації механізму 
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регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ на регіональному рівні – 

встановлення норм і правил взаємодії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2  

Структуризація цілей та завдань  

комунікаційної взаємодії органу влади зі ЗМІ 
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органу влади, відповідальних за комунікаційну взаємодію зі ЗМІ. Зазначеним 

Забезпечення довіри населення до органу влади через своєчасне 
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документом має бути визначено: принципи комунікаційної взаємодії; мета та 

завдання взаємодії; функції суб’єктів, відповідальних за комунікаційну 

взаємодію зі ЗМІ; порядок підготовки та надання інформації з чітко 

визначеними термінами та відповідальними в залежності від типу комунікації 

– планова, оперативна (подія, надзвичайна ситуацій), роз’яснювальна (реакція 

на непорозуміння, коментарі, вирішення конфліктних ситуацій); ресурсне 

забезпечення взаємодії; шаблони ключових повідомлень для різних цільових 

аудиторій; детальний опис виконання конкретних процедур, зокрема: 

внутрішні інструкції щодо організації постійного інформаційного потоку; 

робота з лідерами думок; аналіз цільової аудиторії; налагодження зворотного 

зв’язку; процеси і методики ефективних інструментів комунікації; реагування 

на повідомлення та запити ЗМІ; антикризове реагування; захист від 

недостовірної інформації, поширеної в ЗМІ;  звітність та відповідальність  

[17, с. 18].  

Підготовка і затвердження регламентного документу – це встановлення 

певних комунікаційних «правил гри» в органі влади, що упорядковують та 

стандартизують технологічні ланцюжки основних процесів, які забезпечують 

організацію постійного інформаційного потоку та комунікацію. Проте, цей 

документ – він внутрішній, і сам по собі, не в змозі забезпечити ефективну 

взаємодію зі ЗМІ без розроблення проактивної комунікаційної стратегії. 

Проактивне управління означає здатність передбачати проблеми та 

планувати подальші дії так, щоб унеможливити або послабити вплив 

небажаних наслідків. Основою методики проактивного управління є аналіз 

інформації щодо проблем. Вдало проведений аналіз дозволяє отримати 

знання – чітке розуміння того, що відбулося, на що сподіватися в 

майбутньому і що робити сьогодні.  

Проактивне управління є актуальним як при стабільному 

функціонуванні будь-якої системи, так і під час кризових явищ. В основу 

методики проактивного управління покладено процесний підхід, тобто 
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основна увага зосереджується на певній послідовності управлінських дій, яка 

створює основу для застосування логіки, суджень і аналізу інформації про 

проблеми [26, с. 113].  

Наголошуючи на доцільності запровадження принципів проактивного 

управління для розроблення і реалізації комунікаційної стратегії органу 

влади закцентуємо увагу на тому, що до його пріоритетної сфери завдань 

входить створення і підтримка системи ефективної взаємодії зі ЗМІ та з 

ключовими лідерами думок, щоденна комунікація як операційна діяльність.  

Проактивна комунікаційна стратегія орієнтована на майбутні дії з 

метою створення можливостей для ефективної взаємодії ключових 

комунікаторів органу влади з будь-якою цільовою аудиторією через ЗМІ. 

Важливість проактивного підходу полягає в тому, що він дозволяє включати 

в коло взаємодії суб’єктів, з якими ще не було досвіду взаємовідносин – 

тобто розширювати коло ЗМІ. Він дозволяє займатися стратегічним 

плануванням відносин з цільовими аудиторіями, що є також важливою 

частиною іміджевої стратегії органу влади. Й, насамперед, це стосується 

проактивної роботи з медіа. 

Актуалізація розроблення даної проактивної комунікаційної стратегії 

обумовлена тим, що:по-перше, проактивність є випередженням ЗМІ при 

повідомленнях про успіхи чи невдачі (свої дії та ухвалення рішення влада 

повинна пояснювати); по-друге, будь яка новина чи тема актуальна протягом 

певного часового проміжку в інформаційному просторі, тож влада повинна не 

лише обмежуватися повідомленням факту/події, але й інформувати громадян 

про перебіг та закінчення події; по-третє, люди мають право бути 

поінформованими щодо довгострокових планів та їх змін [21]. 

Проактивна комунікаційна стратегія спрямована на підвищення рівня 

довіри до органу влади та сприйняття його як ефективної публічної 

інституції серед громадян, організацій різних форм власності, засобів масової 

інформації.  
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Підходи до реалізації проактивної комунікаційної стратегії потребують 

суттєвих структурних змін і перерозподілу комунікаційних потоків, 

перегляду процедур обміну інформацією всередині органу влади, 

застосування новітніх технологій та способів поширення інформації, 

осучаснення технічного оснащення, потужного багатоступеневого навчання 

та консультування для працівників комунікаційних напрямів, злагодженої 

співпраці підрозділів органу влади, послідовної роз’яснювальної роботи з 

персоналом щодо здійснення ними зовнішніх комунікацій від імені органу 

влади, а також відповідних змін до нормативної бази, що регулює діяльність 

відповідних структурних підрозділів.  

Проактивна комунікаційна стратегія приділяє значну увагу сучасній і 

зрозумілій комунікації з громадянами, організаціями різної форми власності, 

громадськими та експертними об’єднаннями шляхом своєчасного донесення 

важливої інформації комунікаційними каналами органу влади: державні, 

муніципальні та комунальні ЗМІ; веб-ресурси; сторінки в соціальних 

мережах; відповіді на звернення. 

Вторинні канали інформації: незалежні ЗМІ, сайти та сторінки у 

соціальних мережах відповідних структур, – також підпорядковані основній 

меті успішної конструктивної комунікації.  

Важливою складовою проактивної комунікаційної стратегії є 

забезпечення зворотного зв’язку з громадянами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації. Проактивна 

комунікаційна стратегія та регламент дій суб’єктів органу влади, 

відповідальних за комунікаційну взаємодію зі ЗМІ, – інституціалізують 

механізм регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ як певну послідовність 

процесів досягнення мети, що носить об’єктивний причинно-наслідковий 

характер [15, с. 79].  
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Таким чином, механізм регулювання взаємодії є процесом, входом 

якого є мета комунікування, а виходом – довіра населення до органу влади та 

публічність/популярність ЗМІ.  

Суб’єктами взаємодії є орган влади та ЗМІ. Орган влади відграє головну 

роль у визначенні цілей комунікаційної взаємодії зі ЗМІ та їх ресурсному 

забезпеченні. Тому його вимоги є ключовими на вході процесу. Тобто на 

вході процесу регулювання взаємодії має знаходитися стратегічна мета 

взаємодії та ресурсне забезпечення. 

На основі узгодженої стратегічної мети обґрунтовуються параметри 

комунікаційного процесу з чітким визначенням складових механізму 

регулювання взаємодії, потім – сам механізм регулювання взаємодії за 

процесним підходом, завдяки якому вимоги до взаємодії з використанням 

визначених ресурсів перетворюються у вихід – задоволеність суб’єктів 

взаємодії. 

Отже, на вході знаходяться інституційні умови взаємодії (інтереси та 

стандарти діяльності), що забезпечують досягнення консенсусу щодо цілей і 

пріоритетів взаємодії відповідно до параметрів її ефективності.  

Механізм регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ, як регламент дій 

суб’єктів забезпечення відкритості та прозорості публічної діяльності в процесі 

розроблення та реалізації комунікаційного процесу у межах життєвого циклу 

інформації, має забезпечити ефективність управління системою комунікаційних 

взаємовідносин між двома інститутами.  

Регулювання комунікаційної взаємодії органу влади зі ЗМІ з точки зору 

процесного підходу, відіграє суттєву роль у забезпеченні як вхідних елементів 

взаємодії – цілі, інтереси, пріоритети двох інститутів, так і критеріїв на виході – 

задоволеність усіх зацікавлених сторін умовами надання достовірної та 

всебічної інформації. Розглянемо процесну модель механізму регулювання 

взаємодії органу влади зі ЗМІ за елементами (рис. 3.3). 

 



 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 Процесна модель механізму регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ: 

1. Концептуалізація взаємодії – розроблення, затвердження і реалізація проактивної комунікаційної стратегії; 

2. Регламентація взаємодії – розроблення, затвердження і реалізація регламентного документа;  

3. Планування взаємодії – розроблення, затвердження і реалізація планів взаємодії; 

4. Моніторинг та оцінювання ефективності взаємодії за встановленими параметрами досягнення стратегічної мети.  

Інтереси суб’єктів 

взаємодії 

Стандарти 

діяльності суб’єктів 

взаємодії 

 

Стратегічна 

мета 

взаємодії 

Ресурсне 

забезпечення 

Очікування цільової аудиторії  

Параметри оцінки ефективності 

взаємодії  

1 

2 

3 

4 

Взаємодія органу 

влади зі ЗМІ 

Вхід 

Режим дій 

суб’єктів 

взаємодії 

Просторово-

часовий 

формат 

взаємодії 

Вихід 

Діалогова модель 

взаємодії органу 

влади зі ЗМІ 

Довіра населення до 

органу влади та ЗМІ 

Задоволеність 

суб’єктів 

взаємодії 

Аналіз цільової 

аудиторії 

Відкритість 

та прозорість 

влади 

Життєвий 

цикл 

інформації 

В
и

м
о

ги
  
 д

о
  
  
 в

за
єм

о
д

ії
 



 209 

Сьогодні для вказаної системи взаємовідносин характерна послідовна 

еволюція їх видів – від взаємодії до співробітництва і партнерства. 

Взаємодія, як процес безпосереднього або опосередкованого впливу 

суб’єктів один на одного, що породжує причинну обумовленість їхніх дій і 

взаємозв’язок, потребує активності та взаємної спрямованості дій тих людей, 

які беруть в ньому участь. Не зважаючи на те, що питанню взаємодії 

приділяється достатньо уваги та визначено 5 її рівнів – поінформування, 

комунікація, консультування, залучення і партнерство, на практиці активно 

використовуються тільки перші триСпівробітництво – це розвиток існуючої 

взаємодії, який визначають точки сполучення інтересів різних заінтересованих 

груп. Укладаються угоди про наміри щодо спільної реалізації стратегічних 

цілей – відбувається формалізація процесу взаємодії, формування 

інфраструктури співробітництва.  

Партнерство – вид взаємодії, що передбачає формалізацію відносин на 

основі укладення договорів між конкретними організаціями для реалізації 

конкретних цілей. Основою партнерства є компроміс інтересів, за яким 

досягається максимальна реалізація інтересів суб’єктів шляхом формування 

партнерської мережі (координація дій, об’єднання ресурсів, обмін 

інформацією) між суб’єктами. Прикладом інституціоналізації даної форми 

взаємодії є інститут публічно-приватного партнерства.  

Публічно-приватне партнерство – це юридично оформлена система 

відносин між державним партнером або органами місцевого самоврядування та 

приватними партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів 

об’єднуються, з відповідним розподілом ризиків, відповідальності та винагород 

між ними, для взаємовигідної співпраці з реалізації суспільно-значущих 

проектів на довгостроковій основі [137, с. 49].  

Створення моделі публічно-приватного партнерства як національного 

оператора суспільного мовлення сприятиме демократизації українського 

суспільства, забезпеченню конституційного права громадян на інформацію та 

їх участю в процесах публічного управління. Вирішення цього важливого 
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завдання передбачає активну участь держави і комерційних структур, які мають 

чималий досвід у наданні різного роду комунікаційних і телевізійних послуг.  

В Україні будівництво інфраструктури суспільного мовлення є проектом 

загальнонаціонального масштабу, який сприятиме відкритості і прозорості 

органів публічного управління. З метою реалізації зазначеного проекту 

запрошуються інвестори, яким пропонують привабливі умови (рис. 3.4). 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4 

 Передумови розвитку публічно-приватного партнерства  

щодо впровадження суспільного мовлення у регіонах України 
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Для цього потрібно починати цей важливий процес технічної модернізації 

телебачення у тих регіонах нашої країни де існують проблеми з доступом 

телевізійного сигналу. Саме такий поступовий підхід в організації цього 

процесу повинен надавали головну роль органам публічної влади.  

Телекомунікаційні оператори повинні опікуватися завданнями щодо 

сервісних послуг із обслуговування абонентського обладнання.  

Із метою впровадження суспільного мовлення передбачалося бюджетне 

фінансування існуючої частки проекту, але, враховуючи свою фінансову 

можливість, держава вирішила знайти інвестора для такого масштабного 

проекту. Таким чином, суспільство отримає можливість телебачення 

принципово нової якості з можливістю національного покриття. 

Сьогодні Державний концерн радіозв’язку і телебачення, який має 

найбільшу у країні цифрову мережу, залишається основним суб’єктом 

оновленого ринку.  

Тож від проекту публічно-приватного проекту у запровадженні 

суспільного мовлення в Україні отримають переваги всі – держава збереже 

контроль над процесом видачі ліцензій телеканалам і тарифною політикою, 

інвестор зможе реалізувати цікавий і вигідний інвестиційний проект.  

Україна отримає сучасну цифрову мережу, телеглядачі – великий вибір 

при високій якості картинки й звуку, телеканали – можливість працювати з 

новітніми технологіями і національне покриття найвищої якості [230]. 

Реалізації проекту будівництва мережі суспільного телерадіомовлення в 

Україні заважають проблеми: недостатність земельних ділянок; відсутність 

додаткових частот для одночасного аналового й цифрового мовлення; 

проблеми захисту радіочастот у прикордонних районах; досягнення паритету 

між мовленням державних й громадських телевізійних каналів з одного боку, й 

комерційних – з іншої.  

За європейськими стандартами частка некомерційного суспільного 

телерадіомовлення повинна складати 30-50 % від загальної кількості 

телерадіоорганізацій.  
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Отже впровадження суспільного мовлення в Україні вимагає консолідації 

зусиль органів виконавчої влади, операторів телекомунікацій та 

телерадіокомпаній, а також значних фінансових витрат та різноманітних 

ресурсів.  

Публічно-приватне партнерство у будівництві вітчизняної мережі 

суспільного мовлення може стати надійним механізмом конструктивної 

взаємодії суспільства, держави та бізнес-структур (інструментом залучення 

інвестицій) у цей стратегічно й соціально важливий сектор економіки, сприяти 

її диверсифікації й переводу на шлях інноваційного розвитку. Для повноцінної 

реалізації механізму публічно-приватного партнерства, розробленої та 

затвердженої програми суспільного мовлення в Україні необхідне створення 

тристоронньої комісії з представників органів влади, бізнес-структур та 

громадських організацій громадянського суспільства (суб’єктів взаємодії)  

[229, с. 56].  

В основу її роботи повинні бути покладені наступні принципи: 

компетентності, яка забезпечується обов’язковим представництвом профільних 

і зацікавлених структур суспільства, держави і бізнесу;  добровільності участі в 

діяльності комісії представників громадських некомерційних організацій та 

об’єднань роботодавців (бізнес-структур);  повноваження представників сторін; 

самостійності та незалежності кожного із суб’єктів взаємодії при визначенні 

персонального складу своїх представників до складу комісії. 

Важливе значення в процесі діяльності комісії набуває дотримання 

основних принципів соціального партнерства, серед яких: рівність сторін на 

переговорах і недопущення неврахування інтересів однієї із сторін; довіра у 

відносинах; повага прав і обов’язків один одного, недопущення конфронтації; 

відповідальність за прийняті спільні зобов’язання; звітність, гласність і 

доступність за всіма прийнятих рішень і ін. 

Необхідно зазначити, що запровадження суспільного мовлення, а також 

розвиток нових медіа в Україні, є можливим лише за умов постійного 

удосконалення та розвитку нормативної бази, а також злагодженої роботи 
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законодавчої влади з тими державними і громадськими інститутами, які 

застосовують закони на практиці, реалізують сумісні інвестиційні проекти в 

рамках публічно-приватного партнерства. 

Таким чином, інвестиційні проекти в інформаційній сфері України 

можуть бути вигідними як для приватних інвесторів, так і для держави за умови 

задовільних термінів окупності інвестицій в об’єкти телекомунікаційної 

інфраструктури. Однак, якими привабливими не були пропозиції публічно-

приватного партнерства, кількість проектів в масштабах всіх телекомунікацій 

України обмежена. Це пов’язано із наявністю багатьох невирішених проблем. 

При запровадженні принципів публічно-приватного партнерства в 

телекомунікації відсутні закріплені законом повноцінні правові гарантії для 

приватних інвесторів з боку держави. Існують певні домовленості, але вони не 

завжди дотримуються законодавчо та мають іноді одноразовий характер. Це, у 

свою чергу, створює додаткові складнощі для інвесторів.  

Повноцінне вирішення завдання впровадження суспільного мовлення в 

Україні не можливе без залучення приватних інвесторів, це є здійсненним лише 

за умов ефективного правового механізму сумісної взаємодії всіх суб’єктів 

публічно-приватного партнерства. 

Прийнятий Верховною радою в липні 2010 року Закон України «Про 

державно-приватне партнерство» став принципово новим для нашої країни 

документом, який сприяє розвитку взаємодії органів публічної влади та 

приватних партнерів, а також – правовому полю для нових форм інвестування в 

сфері, в якій до цих пір пріоритетно працювали лише держава. Зазначений 

Закон дозволяє реалізувати інноваційний потенціал і передові технології за 

умов державної підтримки, розширити джерело фінансування таких проектів, а 

також покращити умови ведення бізнесу в Україні [158]. 

Факт прийняття цього Закону свідчить про те, що приватний сектор в 

Україні в особі як юридичних, так і фізичних осіб на сучасному етапі набув 

важливого стратегічного значення. Але, в той же час, в інформаційній сфері 

державі сьогодні необхідно концентрувати свої зусилля на розробці сучасних 
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правових механізмів взаємодії органів публічної влади, представників науки й 

бізнесу. Суттєвий вплив на розвиток високотехнологічної сфери мають 

нормативно-правові системи, які повинні сприяти активній інноваційній 

діяльності.  

Однак чинне законодавство в сфері інноваційних технологій не 

відповідає цілям економічної модернізації й інноваційного розвитку, не має 

єдиного комплексного механізму, окрім основних нормативних актів існує 

низка розрізнених актів, які регулюють окремі питання в інноваційній сфері 

[189].  

У цілому, можна виділити декілька блоків нормативних правових актів, 

які регламентують правові відношення в цій сфері. Це нормативно-правові 

акти, які визначають порядок регулювання окремих питань інформаційної 

діяльності в Україні, регулюючі питання захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності та передачі результатів інтелектуальної діяльності за 

конкретними домовленостями. 

Розробка діалогової моделі взаємодії органів публічної влади та ЗМІ 

значним чином залежить від впровадження ефективних механізмів публічно-

приватного партнерства та сприятиме залученню суб’єктів підприємницької 

діяльності до складу виконавців державних програм, пов’язаних із розвитком 

суспільного мовлення й нових медіа в Україні.  

Отже, специфіка соціально-економічного розвитку того чи іншого регіону 

буде впливати на зміст, структуру та функціонування цього механізму. Однак 

його ефективне функціонування дозволить посилити роль організацій 

громадянського суспільства у вирішенні питань, пов’язаних із доступом 

громадськості до інформації, а також – підвищити рівень соціальної 

відповідальності як бізнес-структур, так і органів публічної влади. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Досвід європейських країн підтверджує, що при розробці стратегії 

розбудови мережі цифрового телебачення необхідно володіти всіма 

технологічними й економічними параметрами. Це сприятиме Україні 

активізувати своє входження до європейського інформаційного простору.  

У короткостроковій перспективі в Україні триватиме процес поступового 

відключення аналогового мовлення. Поступове та позонне вивільнення 

аналогового ресурсу, завдяки перерахунку частот під цифрові формати зможе 

захистити ринок медіа і рекламний ринок від значних потрясінь. Збільшення 

видатків телеканалів змусять їх також підвищувати якість передачі даних і 

змісту контенту Під час впровадження цифрового телерадіомовлення на 

території України необхідним є дотримання таких принципів країн 

Європейського Союзу як плюралізм інформації (різноманітність контенту) і 

запобігання концентрації медіа-власності. 

2. Для подальшого планомірного впровадження ефективної взаємодії зі 

ЗМІ необхідне формування комунікаційної стратегії, яка тісно пов’язана з 

кодексом культури та етики, аналізом цільових аудиторій, на які необхідно  

спрямовувати свої дії, а також вибором комунікаційних каналів.  

Зазначена стратегія покликана сприяти підвищенню ефективності 

публічного управління, вивченню тенденцій громадської думки, оперативному 

реагуванню на актуальні теми, формуванню діалогової моделі взаємодії органу 

влади зі ЗМІ. 

3. Розробка діалогової моделі взаємодії органів публічної влади та ЗМІ 

значним чином залежить від впровадження ефективних механізмів публічно-

приватного партнерства у вигляді національного оператора суспільного 

мовлення передбачає активну участь держави та комерційних структур, які 

мають чималий досвід у наданні різного виду комунікаційних і телевізійних 

послуг. 
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Відзначено, що запропонований механізм взаємодії бізнес-структур, 

органів влади та суспільства щодо розвитку суспільного мовлення на всіх 

рівнях дозволяє більш комплексно та результативно переорієнтувати суб’єкти 

взаємодії з вирішення поточних завдань на реалізацію стратегії соціального 

партнерства, на залучення регіональних і муніципальних співтовариств, а також 

– громадських некомерційних організацій в процес модернізації стратегії 

соціального розвитку відповідного адміністративно-територіального утворення. 

Запропонований механізм взаємодії бізнес-структур, органів публічної 

влади та суспільства щодо розвитку суспільного мовлення в регіонах України 

дозволяє більш комплексно та результативно переорієнтувати суб’єкти 

взаємодії з вирішення поточних завдань на реалізацію стратегії соціального 

партнерства, на залучення регіональних і муніципальних співтовариств, а також 

громадських некомерційних організацій у процес модернізації стратегії 

соціального розвитку відповідного адміністративно-територіального утворення. 

3. Проактивна комунікаційна стратегія та регламент дій суб’єктів органу 

влади, відповідальних за комунікаційну взаємодію зі ЗМІ, – інституціалізують 

механізм регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ як певну послідовність 

процесів досягнення мети, що носить об’єктивний причинно-наслідковий 

характер. Таким чином, механізм регулювання взаємодії може розглядатися як 

процес, входом якого є мета комунікування, а виходом – довіра населення до 

органу влади та публічність/популярність ЗМІ. 

Механізм регулювання взаємодії органу влади зі ЗМІ, як регламент дій 

суб’єктів забезпечення відкритості та прозорості публічної діяльності в процесі 

розроблення та реалізації комунікаційного процесу у межах життєвого циклу 

інформації, має забезпечити ефективність управління системою комунікаційних 

взаємовідносин між двома інститутами 

Основні положення і результати третього розділу опубліковані автором у 

2 [45, 50, с. 140-146] наукових фахових виданнях, у 5 [51, c. 389-392] [53, с. 260-

261], [54, c. 102-108], [55, c. 26-28], [57, c. 310-314], [58, c. 187-189] публікаціях 

у матеріалах науково-практичних конференцій.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуального наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні 

механізму регулювання взаємодії влади зі ЗМІ на регіональному рівні у процесі 

забезпечення відкритості та прозорості й розробці рекомендацій щодо його 

запровадження в практичну діяльність органів публічної влади України. 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що поставлені завдання 

виконано, мета досягнута. Узагальнення результатів надає змогу сформулювати 

низку висновків і рекомендацій, що мають теоретичне і практичне значення. 

1. На підставі аналізу наукових вітчизняних та зарубіжних джерел з 

проблематики дисертаційної роботи встановлено, що хоча окремі аспекти 

запровадження принципів відкритості і прозорості, зокрема їх використання як 

характеристик процесу державного управління і показників діяльності органів 

державного управління, і привертали увагу провідних вітчизняних та 

зарубіжних науковців, але питання реалізації відкритості і прозорості як 

принципів діяльності органів публічного управління у взаємодії зі ЗМІ 

системно і комплексно не досліджувалися. На основі узагальнення теоретичних 

підходів до визначення запропоновано власне бачення поняття «відкритість та 

прозорість влади у сфері взаємодії публічних органів влади та ЗМІ» як 

фундаментальних положень, які формують належний рівень розуміння й 

обізнаності громадян щодо різних аспектів діяльності органів публічної влади, 

а також забезпечують права та можливість громадськості доступу до 

інформації, участі у роботі публічних органів влади, впливу на прийняття 

рішень та контролю за діяльністю посадових осіб. 

2. До сутнісних характеристик принципів відкритості та прозорості у 

взаємодії органів публічної влади та ЗМІ можна віднести доступ до інформації, 

участь громадськості у прийнятті рішень, а також формування прозорої та 

відкритої діяльності шляхом співробітництва та діалогової взаємодії. 

Відкритість та прозорість у діяльності органів публічної влади залежить від 



 218 

спроможності цього інституту до інноваційних змін у системі публічного 

управління, причому прозорість слід розглядати як встановлення владою умов, 

що забезпечують залучення громадян та інших суб’єктів управління до 

прийняття управлінських рішень, а відкритість – як обов’язок із забезпечення 

можливості вільного доступу громадян до здійснення управління державними 

справами. 

3. Сучасний медіа-простір України є, за своєю суттю, не стільки 

ретранслятором інформації, а й її виробником, у зв’язку з цим медіа-простір 

постає як складна, глобальна система, що самоорганізується, містить усі 

складові, які здатні генерувати інформаційні передумови та запити, здатні 

забезпечувати потреби в інформації всіма можливими комунікаційним 

засобами. Рівень розвитку сучасних ЗМІ та специфіка їх впливу на соціальні 

процеси вказує на те, що вони є одним із факторів практичної реалізації 

суспільного діалогу.  

Якісні зміни публічного управління в Україні вимагають розробки нової 

моделі інформаційної взаємодії органів публічної влади та ЗМІ з використанням 

соціокомунікативних технологій в управлінській діяльності, яка передбачає 

зміну ролей учасників комунікації. Це пояснюється тим, що сучасний споживач 

інформаційного продукту прагне до індивідуалізації та самореалізації, є 

критичним і мобільним, тож традиційні способи впливу є недосконалими та 

втрачають свою дієвість. 

4. Враховуючи недоліки нормативного забезпечення і недостатній рівень 

організаційного регулювання взаємодії органів влади зі ЗМІ запропоновано такі 

напрями удосконалення правового механізму та організаційної складової 

регулювання зазначеної взаємодії: розробити і прийняти Інформаційний кодекс 

України, в якому окремим розділом врегулювати питання взаємодії органів 

державної влади зі ЗМІ; підвищити ефективність і якість роботи прес-служб 

органів виконавчої влади у питанні оперативності, повноти й об’єктивності 

подачі інформації на сайтах чи в офіційних виданнях органів виконавчої влади 

про їх діяльність; позбавити залежності ЗМІ від політичних та фінансово-
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економічних еліт і водночас створити простір для здорової конкуренції мас-

медіа, вільного доступу до інформаційного ринку; запровадити «інститут 

громадської експертизи», що передбачає залучення до оцінки роботи органів 

виконавчої влади представників громадськості та ЗМІ; запровадити органами 

виконавчої влади системний моніторинг пропозицій і зауважень щодо своєї 

діяльності, оприлюднених у ЗМІ і механізм реагування на них.  

5. Закордонна практика регулювання взаємодії органів влади зі ЗМІ 

свідчить, що вона базується на принципах: свободи слова та доступу до 

інформації; відкритості, неупередженості та інформованості з боку органів 

державної влади. А ЗМІ є незалежними від держави, мають приватну й 

суспільну форму існування, тож сприймаються як  бізнесова структура, 

громадський інформатор та контролер дій влади. Інформаційна взаємодія 

будується на концептуальних засадах свободи слова та думок, отримання 

чесної та відкритої інформації від органів державної влади, їх невтручання у 

господарчу діяльність ЗМІ. Ефективність взаємодії органів публічної влади та 

влади зі ЗМІ залежить від послідовності та стабільності заходів і методів їх 

співпраці, що є головним за наявності концептуальних підходів до 

інформаційної та комунікаційної політики держави 

Визначено, що головною умовою ефективного функціонування ЗМІ на 

регіональному та національному рівні є державне регулювання медіа-сфери, що 

здійснюється у таких стратегічних напрямках: 

– вирівнювання національного та регіонального рівнів ЗМІ: кожному з 

них необхідний баланс між державно- та бізнес-орієнтованими медіа; 

– надання фінансової підтримки місцевих ЗМІ, які об’єктивно нездатні 

функціонувати як бізнес-суб’єкт; 

– вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення 

повноцінного економічного існування ЗМІ, які мають статус комерційних 

підприємств. 

6. Ситуаційний аналіз взаємодії органів публічної влади та ЗМІ на 

прикладі роботи управління комунікацій та інформаційної політики й відділу 
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(прес-служби) патронатної служби апарату Одеської обласної державної 

адміністрації визначив необхідність  поступового усунення недоліків у роботі, а 

саме: активних дій щодо створення та підтримання доброзичливого ставлення 

громадськості через ЗМІ до діяльності органів публічної влади, з метою 

забезпечення їх нормального функціонування і розширення діяльності; 

збереження репутації; збереження внутрішніх відносин з використанням піар-

прийомів для створення у співробітників комунікаційних структур почуття 

відповідальності і зацікавленості в справах адміністрації. 

У своїй більшості комунікаційні структури обласної державної 

адміністрації використовують обмежений набір інформаційних каналів для 

інформування про діяльність органу влади. Методи співробітництва зі ЗМІ є 

однотипними, що у свою чергу, не сприяє формуванню  ефективної моделі 

взаємодії між органом публічної влади та ЗМІ, проведенню роботи у формі 

діалогу, співробітництва та взаємної відповідальності.  

Для подальшого планомірного впровадження ефективної взаємодії зі ЗМІ, 

необхідним є формування комунікаційної стратегії, яка тісно пов’язана з 

кодексом культури та етики, аналізом цільових аудиторій, на які необхідно  

спрямовувати свої дії, а також вибором комунікаційних каналів. 

7. Діалогова модель взаємодії органу влади зі ЗМІ є оптимальною, 

запровадження якої призводить до зміни стану не тільки об’єкта взаємодії – 

громадської думки, а й суб’єкта, який вступає у взаємовідносини. Це надає 

підстави вважати її  оптимальною моделлю управління складними інформаційно-

комунікативними процесами, які складаються в умовах взаємодії правової 

демократичної держави та розвинутого громадянського суспільства. 

Запропоновано процесну модель механізму регулювання взаємодії органу 

влади зі ЗМІ. Вона визначає етапи, пов’язані з концептуалізацією (розроблення, 

затвердження і реалізація проактивної комунікаційної стратегії) та 

регламентацією (розроблення, затвердження і реалізація регламентного 

документа); та включає планування (розроблення, затвердження і реалізація 

планів взаємодії); моніторинг та оцінювання ефективності за встановленими 
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параметрами досягнення стратегічної мети. Модель сприятиме інституційній 

регламентації (комбінацію стимулів і обмежень) дій суб’єктів взаємодії в 

процесі надання ЗМІ достовірної та всебічної інформації про функціонування 

органу влади, його плани, напрями дій та результати діяльності, що 

здійснюються шляхом встановлення правил поведінки, які визначають способи 

взаємодії між суб’єктами, запроваджуючи обмеження на використання ними 

засобів для досягнення цілей. 

8. Дослідження напрямів формування управлінсько-комунікативної 

компетентності службовців органів публічного управління; розробка методики 

визначення показників результативності управлінсько-комунікативної 

компетентності службовців є предметом подальших наукових розвідок. 
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Додаток В 

Діалогова модель взаємодії «органи публічної влади – ЗМІ» 

Строки впливу 
й очікуваний 

ефект 

Вплив влади на суспільство за допомогою ЗМІ Вплив суспільства на владу за допомогою ЗМІ 

Управлінські дії, форми 
співробітництва Зворотній зв’язок 

Нормативна складова,  участь в 
управлінні Зворотній зв’язок 

Довгостроковий 
вплив 

(стратегічний 
ефект) 

1.Створення системи медіа-
комунікацій,  яка враховує всі 
форми діалогу та співробітництва 
органів публічної влади і ЗМІ 

1. Забезпечення за допомогою ЗМІ 
обміну інформацією,  налагодження   
діалогової взаємодії  

1. Ініціативи щодо створення нормативної 
бази, законів, які регламентують 
діяльність ЗМІ. 

1. Прийняття законів, включення 
регулятивних норм до практики 
взаємодії. органів публічної влади і ЗМІ 

2. Організація системи формування 
суспільної думки для підтримки 
діалогу 

2. Формування через ЗМІ громадської 
думки, підтримка позитиву й   
конструктивні пропозиції. 

2. Організація, підготовка й реалізація 
партнерських угод органів публічної 
влади і ЗМІ 

2. Прийняття узгоджених рішень з 
регламенту роботи, статусу й сумісним 
діям у відповідь на очікувані 
рекомендації. 

Середньостроковий 
вплив 

(накопичувальний 
ефект) 

1.Моніторинг   ЗМІ та створення  на       
його основі середньострокових  
медіа-програм. 

1. Співучасть представників органів 
публічної влади і ЗМІ у  формуванні 
спільних  позицій  і програм 

. 

1.Виступ з пропозиціями щодо зміни  
нормативних документів, які не сприяють 
розвитку взаємодії  органів публічної 
влади і ЗМІ 

1. Проведення передбачених законом 
процедур. 

2.Проведення  цільових 
інформаційних кампаній, для 
підтримання суспільного діалогу 

2. Коректування дій влади за 
допомогою медійних проектів 

2. Перевірка діяльності владних структур 
через журналістські запити 

 

2. Узгодження зустрічних дій, розгляд 
отриманих пропозицій. 

 3.Заключенння партнерських 
відносин із ЗМІ, які маю різні 
форми власності.   

3. Взаємний обмін обов’язків та їх 
реалізація. 

Короткостроковий 
вплив (разовий 

ефект) 

1. Врахування громадської думкі, яка 
надходить через ЗМІ під час прийняття 
нових управлінських  рішень. 

1. Оперативний відгук у ЗМІ 
(включаючи електронні й Інтернет 
видання), під час масового 
обговорення, діалогу . 

1.Проведення інформаційних кампаній  
які сприяють  прозорості та відкритості 
влади. 

1. Створення необхідних оргструктур, 
залучення цільових коштів, забезпечення 
ефективного контролю за результатом 
діалогових  зусиль. 

2.Експрес-інформація через ЗМІ 
(інформація з перших рук) 

2. Особисті й  колективні  реакції у 
ЗМІ. 

2.Організація інформаційних акцій через 
ЗМІ. 

2. Оперативне вирішення питань щодо 
належності до компетенції влади. 

3.Организація  медійних - 
інформаційних акцій 

3. Можливі зустрічні пропозиції й 
форми участі. 

3.Ініціатива щодо проведення  медійних 
заходів 

Проведення передбачених законом 
процедур й прийняття управлінських 
рішень. 
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Додаток Г 

Прогнозна модель взаємодії органів публічної влади і ЗМІ 

 

1-й етап 

Початкова стадія 

розвитку 

 

-формування 

концептуальної бази 

моделі взаємодії влади 

і ЗМІ; 

-налагодження зв’язків 

із ЗМІ; 

-організація роботи 

інформаційно- 

комунікативних 

структур  

на національному, 

регіональному  

і місцевому рівнях  

 

інформаційно-

комунікативні 

елементи 

громадянського 

суспільства 

3-й етап 

Від експерименту до 

глобальних мереж 

 

 -експериментальне 

запровадження  

домовленостей про 

управлінське 

партнерство на базі 

створених медійних 

комунікацій; 

-розробка універсальних 

мережевих комунікацій 

з врахуванням існуючих 

форм інформаційно-

комунікативного діалогу 

 

 

інформаційно-

комунікативні 

елементи 

громадянського 

суспільства 

4-й етап  

Вища стадія діалогу 
 

 

-функціонування  

мережевих 

комунікацій; 

-перша апробація 

діалогової моделі 

взаємодії влади і ЗМІ 

інтегрованої до 

системи публічного 

управління 

 
 

 

 

 

інформаційно-

комунікативні 

елементи 

громадянського 

суспільства 

 

2-й етап 

Вихід на 

регіональний рівень 

 

 -розробка концепції  

моделі взаємодії влади 

і ЗМІ; 

-залучення 

зацікавлених сторін на 

регіональному рівні; 

-сприяння створенню 

медійного ресурсу для 

управлінського 

партнерства між 

органами публічної  

влади та ЗМІ 

 

 

інформаційно-

комунікативні 

елементи 

громадянського 

суспільства 

Технологічне забезпечення взаємодії органів публічної влади та ЗМІ для налагодження  

діалогу з громадськістю 

Наукове супроводження процесу 
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Додаток Д 

Діалогова модель взаємодії «органи публічної влади – ЗМІ» 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Фактори, які підвищують рівень взаємодії 

Підвищення рівня взаємодії  

органів публічної влади та ЗМІ 

Створення сприятливих умов для розвитку 

управлінського партнерства влади та ЗМІ 

;

 

 


