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Щ одня ми читаємо газети і 
журнали, слухаємо  радіо , 
дивимось телебачення. Це – 
засоби масової інформації та 

комунікації. Це – наш щоденний засіб відпочинку 
та накопичення нових знань. Залежно від 
почутого та прочитаного формується наша 
громадська позиція, наше сприйняття 
щоденних подій, наш рівень освідченості та 
поінформованості. Залежно від різновидів газет 
та журналів, теле- і радіопередач, які ми 
обираємо, залежить наша обізнаність в тій чи 
іншій галузі науки, техніки, політичного чи 
соціального життя, історичних чи сучасних 
подій тощо. На сьогоднішній день до засобів 
масової інвормації долучився ще інтернет. 
Проте, лише незначний відсоток населення 
може користуватись цим обширним і досить 
інформаційномістким засобом. Тож говорити 
про його значний вплив на свідомість українців 
ще зарано [1].  

На сьогоднішній день знання стали 
головним джерелом влади разом з силою і 
багатством. Протягом минулого сторіччя влада 
поступово перемістилася з сфери виробництва в 

сферу  науки ,  де  концентрується  і 
контролюється основний об’єм інформації. 
Таким чином, контроль над інформацією надав 
суб’єкту, який ним володіє, широкі можливості 
впливу на економічне і політичне життя, а 
також можливість маніпулювання масовою 
свідомістю. За прогнозами Е. Тоффлера, 
борот ьба  з а  і нформац ійну  владу 
продовжуватиметься і в XXI столітті, оскільки 
саме контроль над науково-технічними 
дослідженнями і системами освіти і масових 
комунікацій вже сьогодні є “ключем” від влади 
[2]. Не можна не пригадати той факт, що засоби 
масової інформації виступають “четвертою 
владою” у суспільстві (наряду з законодавчою, 
виконавчою та судовою). 

Сукупність почерпнутих знань із засобів 
м а с о в о ї  і н ф о рм а ц і ї  н а к о п и ч ую т ь 
поінформатизованість сучасного громадянина. 
Чітке визначення інформатизації дав 
український дослідник Я. Підпригорщук: 
і нформатизац і я  –  це  “сукупн і с ть 
взаємозв’язаних організаційних, правових, 
політичних, соціально-економічних, науково-
технічних і виробничих процесів, спрямованих 
на створення умов для задоволення потреб в 
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Випуск 31. Політичні науки 

інформації громадян і суспільства на основі 
розвитку і використовування інформаційних 
систем, мереж, ресурсів і інформаційних 
технологій” [3]. Ресурси інформаційної сфери 
тим корисні, що вони невичерпні та постійно 
поповнюються, можуть бути переміщені на 
далекі відстані без втрати інформації [4]. 

Як вдало зазначає Б. Кретов, прогнозування 
суспільно-політичної діяльності можливе на 
основі аналізу трьох способів комунікації: 
засобів масової інформації, комунікації через 
організації (політичні партії і групи тиску, а 
також науково-інформаційну інфраструктуру, 
об’єктом діяльності якої є вивчення політики і 
накопичення політичної інформації) і 
комунікації через неформальні контакти (цей 
спосіб залишається основним в примітивних і 
традиційних суспільствах, але зберігає своє 
значення і в розвинених країнах) [5]. 

Найбільш показова комунікація через 
засоби масової інформації, за допомогою яких 
формується, розповсюджується і зберігається 
масова культура в різних її варіантах. Засоби 
масової інформації мають величезний вплив на 
процес формування і еволюції суспільної 
свідомості і є одним з найважливіших 
інструментів здійснення політичної діяльності. 
При цьому роль засобів масової інформації не 
можна тлумачити однозначно. З одного боку, 
саме вони забезпечують розширену форму 
людської комунікації, інформуючи населення 
про події, які відбуваються усередині країни і в 
світі. Використовуючи важелі емоційного 
впливу, засоби масової інформації здатні 
забезпечити легітимацію владних структур і їх 
дій або, навпаки, сформувати у певних груп 
населення негативні установки по відношенню 
до державних органів влади або посадовців, 
тих чи інших політичних, соціальних, 
культурних подій. Як правило, такий вплив 
засобів масової інформації має короткочасний 
характер і зникає після закінчення 
пропагандистської кампанії.  

З другого боку, засоби масової інформації 
не завжди є ініціаторами змін в масовій 
суспільній свідомості, виступаючи швидше як 
інструмент маніпулювання суспільною 
думкою. Отже, позитивна або негативна роль 
засобів масової інформації у сфері формування 
масової суспільної свідомості залежить від 
того, ким, з якою метою і в яких умовах вони 
використовуються [6]. 

В сучасних умовах засоби масової 
інформації часто виступають не тільки 
проміжною ланкою в складному політичному 
механізмі, але і творцем суспільно-політичних 
процесів, їх критиком і “контролером” [7]. 

Маніпулювання масовою суспільною 
свідомістю за допомогою засобів масової 
інформації виступає як своєрідний спосіб 

соціального управління, яке здійснюється 
непомітно для тих, ким управляють. “Загальна 
технологія глобального, загальнодержавного 
маніпулювання базується, як правило, на 
систематичному   впровадженні в масову 
свідомість соціально-політичних міфів – 
ілюзорних ідей, які затверджують певні 
цінності і норми і сприймаються на віру без 
раціонального, критичного осмислення” [8]. 
Вирішенню  задач вкорінення таких 
соціальних міфів в суспільній свідомості 
служить розгалужена мережа методів і засобів 
інформаційного  впливу  на  людей . 
Маніпулювання свідомістю є одним з 
провідних методів публічної суспільно-
політичної діяльності не тільки в 
авторитарних і тоталітарних державах, але і в 
розвинених західних демократіях. Важливою 
умовою, що забезпечує ефективність 
маніпулювання ,  залишається  облік 
особливостей національного характеру. 
Головними перешкодами для маніпулювання є 
життєвий досвід людей і існування систем 
комунікацій, які не контролюються владними 
установами (таких, як сім’я, виробничі, 
професійні і інші групи). Політичне 
маніпулювання стає особливо ефективним у 
разі наявності у його ініціаторів монополії на 
засоби масової комунікації, а також політичну 
і економічну владу в країні; присутність 
слабких захисних механізмів у сфері тієї 
суспільно-політичної проблематики, в якій у 
людей ще не склалося певних переконань. 
Головною перешкодою при здійсненні 
політичного маніпулювання може стати 
плюралізм влади в суспільстві і плюралізм 
засобів масової інформації. Засоби масової 
комунікації в будь-якому суспільстві 
покликані вирішувати певні політичні задачі, 
оскільки вони являють собою частину 
механізму політичної системи. Активна роль 
засобів масової інформації в політиці 
пов’язана з їх впливом на різні етапи і сторони 
інформаційного процесу, початковим 
моментом якого є виготовлення і відбір 
повідомлень, поширюваних в суспільстві [9]. 
Інформаційна влада характеризується 

значним впливом на політичну поведінку 
людей .  Засоби  масової  інформації , 
інформаційні і рекламні агентства, наукові 
установи, інститути соціалізації як носії 
інформаційної влади в суспільстві мають різну 
нагоду і силу впливу. Інформаційна влада 
здатна впливати на політичну поведінку людей 
двома способами: спонукою людей до певних 
дій шляхом визначення їх цілей і змісту; 
запобіганням виникненню “незручних”, 
опозиційних політичних рухів. Як правило, 
сучасна людина одержує політичну інформацію 
через засоби масової інформації, і на її основі 
формує власні думки, що впливають на її дії 
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[10]. 
Таким чином, інформаційна влада впливає 

на політичну сферу як безпосередньо – через 
політичні комунікації, так і опосередковано – 
шляхом зміни менталітету, ціннісних 
орієнтації, потреб і інтересів людини, а також 
шляхом формування суспільної думки, моралі і 
громадської етики. 

Говорячи про політичний вплив засобів 
масової інформації на людину, зокрема, і 
суспільство, в цілому, не можна не зауважити 
на актуальності питання: яку роль засоби 
масової інформації відіграють у формуванні 
мовної політики держави, свідомого ставлення 
кожного громадянина України до визначення 
своєї мовної позиції, розповсюдження мови на 
теренах рідної країни? 

Як вже зазначалось, роль засобів масової 
інформації є досить своєрідною. Адже, з одного 
боку, вони є виразниками позиції держави, 
своєрідним засобом висвітлення тих проблем і 
нововведень, які наявні в сучасному процесі. З 
іншого – вони виступають фактором творення, 
агітації, засобом розповсюдження тієї чи іншої 
мовної ідеї. Крім того, засоби масової 
інформації – це результат мовної політики 
держави (яка грунтується на чинному 
законодавстві) і в той же час – це чинник цієї ж 
мовної політики (адже, засоби масової 
інформації виступають виразниками ідей та 
інтересів народу). 

Отже, преса, радіо та телебачення 
виступають як засіб впливу на вибір людини, 
суспільства, держави і в той же час 
безпосередньо залежать від цього вибору. Вони 
формують політичну думку, соціальну позицію 
і в той же час підпадають під критику цієї 
думки і позиції. Вони можуть забезпечити 
стабільний розвиток певної ідеї, створити 
гарантії для її розповсюдження і можуть звести 
нанівець результати багатьох років копіткої 
роботи. 

Одна з найістотніших турбот сучасного 
українського перехідного суспільства – це 
проблема самоусвідомлення, самоідентифікації. 
Засоби масової інформації допомагають людині 
визначитися із політичними реаліями, 
ціннісними орієнтаціями (в тому числі і з 
питань мовної політики), допомагає дати оцінку 
подій та явищ, сформувати власну позицію. 

У демократичному суспільстві свобода 
слова  і  право  на  інформацію  є 
фундаментальною  цінністю .  Держава 
забезпечує практичну реалізацію цієї 
інформації шляхом висвітлення тих чи інших 
питань в засобах масової інформації [11]. 

Таким чином, засоби масової інформації 
виступають своєрідним керівником у 
впровадженні норм спілкування, вони 
скеровують читача чи глядача, впливаючи 
психологічно, агітаційно, рекламуючи ту чи 

іншу позицію, схвалюючи чи навпаки 
критикуючи певну думку. Такий вплив 
проявляється опосередковано, людина ніби 
сама робить висновки, до яких її підводять 
журналісти [12].  

Засоби масової інформації в галузі мовної 
політики впливають вже самим фактом мовного 
віщання чи друку. Адже, читання та аудіювання 
– найкращі способи вивчення мови. Крім того, 
тут підключається емоційний фактор. І ось ми 
вже починаємо думати тією мовою, якою     
розмовляє кіногерой чи політичний діяч. На 
жаль, сьогодні на 100 українців в країні 
припадає 7 газет рідною мовою, в той час як на 
100 росіян – 54 газети російською. Те саме 
стосується і радіо- та телемереж, серед яких 
більша частка комерційна, а тому питання 
мовлення тут не контролюються державою 
(оскільки не фінансуються). Хоч вагомим 
кроком уперед є той факт, що деякі 
російськомовні газети (наприклад, “Южная 
правда”, “День”) знайшли свої україномовні 
відповідники (“Південна правда”, “День”), 
російськомовні фільми на державних каналах 
мають текстову строку українською. Таким 
чином глядач підсвідомо вивчає державну мову. 
Наявна і зворотня тенденція: “Комсомольська 
правда в Україні” та “Відомості України” стали у 
2000 році виходити і російською мовою, 
орієнтуючись на широку аудиторію української 
національної меншини [13]. 

В багатьох розвинених країнах (Франції, 
США, Японії та ін.) фінансування державою 
здійснюється лише по відношенню до 
англомовних проектів, всі інші – це справи 
приватного фінансування. Згідно з українським 
законодавством державні проекти лише на 50% 
мають складатися з україномовних [14]. Як 
зазначає П. Щербань “...мовна стратегія полягає 
не у проголошенні української мови 
державною, а в обов’язковості її для кожного 
громадянина України” [15]. Мабуть тому нам 
дуже важливо визначитись з мовною позицією.  

В цілому в Україні питання засобів масової 
інформації, в цілому, та мовного вибору в них, 
зокрема, координуються Конституцією України, 
Законом України “Про інформацію”, Законом 
України “Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні”, Законом України 
“Про телебачення і радіомовлення”, Законом 
України “Про рекламу”, Законом України “Про 
мови в Українській РСР”, іншими законодавчими 
актами про засоби інформації, міжнародними 
договорами та угодами, ратифікованими 
Україною. Згідно з цими законами друковані 
засоби масової інформації в Україні видаються 
державною мовою, а також іншими мовами; 
телерадіоорганізації ведуть мовлення державною 
мовою або мовою національної меншини, що 
компактно проживає на території регіону 
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трансляції, мовлення на зарубіжну аудиторію 
ведеться українською і відповідною іноземною 
мовою. З метою захищення інтересів 
національного телерадіовиробника 50 відсотків 
від загального обсягу мовлення кожної 
телерадіоорганізації мають становити передачі 
(фільми), виготовлені безпосередньо даною 
телерадіоорганізацією або іншими юридичними 
особами, які діють в Україні [16]. Як бачимо, на 
ряду з державною мовою засоби масової 
інформації можуть використовувати і інші мови 
національних меншин, зрозуміло, що за умов 
ситуації, що склалася на сьогодні в Україні, це 
російська мова. 

На теренах України за сприяння Укрпошти 
розповсюджується понад 2 тисяч назв 
періодичних  видань  Росі ї ,  із  214 
загальнонаціональних  газет  України 
державною мовою виходить 78, тобто 32%. 
90% теле- і радіостанцій (в тому числі і 
недержавні) ведуть свої передачі російською 
мовою [17]. Крім того на території України 
проживають й інші національні меншини: євреї 
(бдизько 500 тис. осіб), білоруси (440 тис. осіб), 
молдавани (понад 325 тис. осіб), поляки (понад 
210 тис. осіб), болгари (близько 240 тис. осіб), 
угорці (163 тис. осіб) та ін. [18]. Їхні проблеми 
час від часу висвітлюються засобами масової 
інформації України, чого не можна сказати про 
захист власне мовних інтересів. Адже, в Україні 
немає державної теле- чи радіомережі або 
друкованого видання угорською, польською чи 
іншими мовами зазначених національних 
меншин. 

Часто ми плутаємо поняття співіснування 
української мови і мов національних меншин з 
таким поняттям, як суржик. Тому, мабуть, 
населення України дружно сміється з балачки 
Вєрки Сердючки, кроликів, довгоносиків. Ми й 
не помічаємо, що “голосніше за нас сміється 
наш північний сусід, який замовляє і купує цю 
“гумористичну” продукцію  як  засіб 
висміювання  нормативної  державної 
української мови, з метою фіксування в масовій 
с в і д омос т і  с т аро го  колон і ал ьно г о 
стереотипу” [19].  

Важливо усвідомити, що саме телебачення 
протягом всього життя формує у нас ставлення до 
навколишніх подій, а значить і до мови. Сім’я, 
школа, трудовий колектив, сусіди, друзі 
становлять свій вплив, своє виховання. Проте, цей 
вплив мінливий, сьогочасний. А засоби масової 
інформації, з одного боку, діють постійно і 
паралельно, а з іншого, людина ніби сама робить 
висновки, займаючись самоосвітою. Не даремно 
більшість педагогів відддає перевагу саме 
процесам самоосвіти. 

Враховуючи цей фактор впливу засобів 
масової інформації на розвиток людини, 
тривалий час в Україні розглядаються 
суперечливі законопроекти щодо засобів 

масової інформації, інформаційного простору, 
напрямів мовної політики. Так, 30 червня 2000 
року було затверджено Законопроект Кабінета 
Міністрів “Комплексних заходів щодо 
всебічного розвитку та функціонування 
української мови”, який фактично став 
редакцією постанови 1997 року із внесенням 
певних змін щодо засобів масової інформації. 
Хоча планувався цей Законопроект діючим 
Урядом як “стратегія, спрямована на 
розширення сфер функціонування української 
мови в засобах масової інформації, 
книговидавництві, шкільній освіті за рахунок 
витіснення мови російської”. В заявах голови 
Держкомінформу було проголошено намір 
“зробити ...інформаційну сферу настільки 
українською, наскільки це буде можливим”, не 
зупиняючись навіть перед порушеннями 
принципів демократії ( “...ми змушені 
порушувати принципи демократії, щоб зберегти 
нашу незалежність”). Заперечуючи свою 
дерусифікаційну  політику ,  урядовці 
наголошували на російськомовних засобах 
масової інформації в Україні як проблемі і 
навіть “агресії з боку Росії”, підкреслювали 
важливість розширення сфер функціонування 
української мови. Така позиція зустріла опір з 
боку Міністерства зовнішніх справ Росії та 
багатьох українських партій (зокрема, 
Слов’янської партії України, Міжнаціонального 
Форуму України, Руського Руху України та ін.). 
Ця критика була прийнята до уваги і 
Законопроект в цілому не був прийнятий, а 
були лише внесені поправки до “Комплексних 
заходів щодо всебічного розвитку та 
функціонування української мови” [20]. 

Другим кроком в царині законодавчого 
регулювання мовних відносин був Проект Закону 
про мови, в якому українська мова визнавалась 
єдиним засобом державного діловодства, 
документації, інформації тощо. Проте, цей Проект 
порушував конституційні права найчисельнішої 
меншості мешканців України (росіян), а тому був 
оскаржений в Конституційному Суді. В нього 
було внесено ряд поправок, а розгляд було 
відкладено на квітень 2001 року. Проте і на 
сьогоднішній день цей законопроект не був 
розглянутий [21]. Тож інформаційне віщання 
обмежене рамками української мови лише на 
державних радіостанціях, та й лише на 50 
відсотків. 

Досить цікавим і корисним фактором 
сприяння зміцненню національної мови та мов 
національної інтеграції стала Постанова 
Верховної Ради України “Про рекомендації 
парламентських слухань “Про функціонування 
Української мови в Україні” від 22 травня 2003. 
Вона окреслила напрями та шляхи провадження 
мовної політики України. Вагома роль в цьому 
процесі надається телерадіоорганізаціям та 
друкованим засобам масової інформації, які 
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виступають засобом підвищення авторитету і 
престижу національної мови шляхом трансляції 
циклів постійних передач про традиції, звичаї і 
побут українського народу та пропаганду 
української мови, шляхом дискусій і 
обговорень проблем сучасного стану 
функціонування мов в Україні. Проте існує тут 
і ряд недопрацювань. Досі немає на телебаченні 
та радіо солідної щотижневої мовної програми, 
в якій би знайшлося місце для виступу і 
правознавця, і мовознавця, і вчителя. Немає 
теле- і радіоуроків для тих, хто хотів би 
вивчити чи вдосконалити своє знання 
української мови [23]. 

Спроби створення таких програм були і є, 
проте, вони не систематизовані і виходять час 
від часу. Натомість наші теле- та радіоведучі, 
політики і культурні діячі, керівники 
підприємств, організацій та рядові інтерв’юєри 

так і “сиплють” мовними помилками, так 
званим суржиком. І це не через недбалість та 
неповагу до рідної мови. Просто досконале 
знання вимагає досконалого, всебічного, 
систематичного навчання, вимагає постійного 
самовдосконалення. Найпростіший шлях такого 
вдосконалення – це щоденне читання 
україномовної преси, перегляд україномовних 
передач, прослуховування курсів української 
мови. Адже, існують програми на українському 
телебаченні по вивченню, наприклад, 
англійської, німецької та інших мов. Це, 
безперечно, красномовно говорить і про факт 
міжнаціональної та загально -світової стратегії 
України щодо мовних питань у її зовнішній 
політиці, проте, не виправдовує мовних 
недопрацювань в середині країни. 

Як бачимо, національний інформаційний 
простір ще до кінця не сформувався. 
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