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“ЧЕТВЕРТА ВЛАДА” В УКРАЇНІ 
 
Сучасне суспільство живе в умовах глобального зростання 

обсягів виробництва і споживання інформації. За останні 30 років 
вироблено інформації більше, ніж за попередні 5 тис. років. 
А.Тофлер вважає, що ми стали свідками виникнення нового типу 
цивілізації – цивілізації, основою якої є інформація. Сучасне 
суспільство наповнене плином інформації, що потребує 
спеціального осмислення. Сучасні засоби масової інформації 
значною мірою нівелюють соціокультурне відтворення окремої 
особистості, орієнтуючи її на масове споживання створюваних 
стереотипів, і тим самим підриваючи основи її індивідуальності. 
Масове споживання стає дуже ефективним при наявності 
середовища “собі подібних”, особливо це стосується молодіжної 
аудиторії  [1,86]. Розглядаючи вплив інформаційного простору на 
особистість, слід враховувати, що він може носити 
конструктивний (безпечний) і деструктивний (небезпечний) 
характер. Одне з головних завдань сучасної держави – 
гарантування інформаційної безпеки особистості, яка 
характеризується захищеністю її психіки і свідомості від 
небезпечних інформаційних впливів: дезінформації, поширення 
чуток, залякування, емоційного придушення, ініціювання 
агресивних емоційних станів, маніпуляції. Технічні пристрої, за 
допомогою яких здійснюється інформаційний вплив на 
особистість, суспільство і державу в ході інформаційного 
протиборства, називаються інформаційною зброєю. Теоретики 
відносять до цього виду зброї широкий клас заходів і засобів 
інформаційного впливу на противника – від дезінформації й 
пропаганди до засобів радіоелектронної боротьби. На сьогодні, в 
результаті усвідомлення можливостей інформаційної зброї 
з’явився термін Strategic Information Warfare – “стратегічне 
інформаційне протиборство” [3]. 

Завдання інформаційного протиборства другого покоління: 
- створення атмосфери бездуховності й аморальності, 



негативне ставлення до культурної спадщини противника; 
- маніпулювання суспільною свідомістю й політичною 

орієнтацією соціальних груп населення країни з метою створення 
політичної напруженості й хаосу; 

- дестабілізація політичних відносин між партіями, 
об’єднаннями й рухами з метою провокації конфліктів, 
розпалення недовіри, провокування репресій проти опозиції й 
навіть громадянської війни; 

- дезінформація про роботу державних органів, підрив їх 
авторитету; 

- провокування соціальних, політичних, національних і 
релігійних зіткнень; 

- підрив міжнародного авторитету держави; 
- завдання ударів по життєво важливих інтересах держави в 

політичній, економічній, оборонній та ін. сферах [2]. 
Нові інформаційні технології, сучасні інформаційні і 

психологічні форми та способи впливу на особистість і 
суспільство все більше знаходять своє застосування не тільки в 
період підготовки бойових операцій, а й стають невід’ємною 
частиною повсякденного життя. Цей вплив особливо 
активізується в переломні моменти розвитку держави, якими, 
наприклад, є передвиборчі кампанії. Важлива особливість 
інформаційно-психологічних впливів на індивідуальну свідомість 
полягає в тому, що вони, як загрози, можуть не помічатися й не 
усвідомлюватися самою людиною. 

Розвиток засобів масової інформації в кожній країні світу 
тісно переплетений з політичною, економічною і культурною 
історією. Мас-медіа завжди вважали найдієвішим інструментом 
політичного впливу. Не випадково ЗМІ називають “четвертою 
владою”, поряд із парламентською, виконавчою і юридичною. 
Українські мас-медіа перебувають поза контролем, який існує 
відносно інших органів держави і не несуть належної 
відповідальності. Ця “четверта влада” перебуває в приватних 
руках. Формування інформаційної політики в залежності від їх 
приватних інтересів веде до безпрецедентного маніпулювання 
суспільною свідомістю. Таким чином, інформаційне поле 
формується у сторону подій, які є значущими для 0,0001% 
населення. В результаті, ЗМІ залежать не від балансу громадської 



думки, а від балансу взаємовідносин олігархічних інтересів. У 
цьому основне протиріччя сучасного демократичного суспільства 
і держави [3]. Не секрет, що в нашій країні відбувається активна 
боротьба за владу різноманітних партій і течій, причому нерідко 
без правових чи інших обмежень. Кожен день ми зустрічаємось із 
брехнею, яку розповсюджують деякі офіційні і неофіційні ЗМІ. 
При цьому свідомо викривляється історія, руйнуються традиції. 
Ініціатори цього дійства прекрасно розуміють, що поле зоране і 
засіяне брехнею, може принести лише один “врожай” – 
деградацію країни, виснаження духовного і психічного 
потенціалу, ослаблення волі до опору й навіть до виживання. 
Можна стверджувати, що стан у ЗМІ набув характеру 
національної проблеми. Сьогодні занадто численні телепрограми, 
публікації, рекламні ролики несуть в собі заряд іншої духовності, 
іншого способу життя. Самі основи українського національного 
менталітету, які формувалися протягом сотень і тисяч років, 
виявилися під загрозою. Вічні цінності рідної землі, 
хліборобства, домашнього осередку, терпимості й природної 
доброти підміняються іншою етикою – яскравим папугою, 
неприродною псевдо західною розбещеністю й грубістю в 
повсякденній поведінці. По суті, ми одержуємо не краще в 
західній культурі, а субкультуру покидьків західної цивілізації, а 
також чисто матеріальні життєві орієнтири, від яких сам Захід 
вже почав відходити [2]. При обговоренні цього питання важливо 
розуміти, що крім екології зовнішнього середовища, існує 
екологія духовна, екологія внутрішнього світу людей, екологія 
культури. Із відповідальністю можна заявити, що стан справ у 
сфері духовної екології в Україні значно гірший ніж у галузі 
екології зовнішнього середовища. Упродовж останніх років чітко 
простежується тенденція духовної, моральної й інтелектуальної 
деградації значної частини населення, насамперед молоді під 
впливом ЗМІ [5,12]. 

20 листопада 2003 р. Верховна Рада України прийняла 
Закон “Про захист суспільної моралі”. Висновки вітчизняних 
експертів з приводу невідповідності положень закону та 
діяльності НЕК Конституції України та українському 
законодавству в цілому, не справили враження на наших 
можновладців. 19 березня 2009 р. було підписано Хартію про 



партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту 
суспільної моралі між НЕК, Національною радою з питань 
телебачення і радіомовлення, віце-прем’єр-міністром  Іваном 
Васюником та дев’ятьма загальнонаціональними каналами. 20 
березня 2009 р. – Меморандум про співробітництво з питань 
безпеки в українському сегменті Інтернету між НЕК та Інтернет 
Асоціацією України. 

Звичайно, для нашої країни підписання всяких 
меморандумів зовсім не означає необхідність їх виконувати. 
Отже, ситуація, що склалася, не гарантує українському 
суспільству надійного захисту від аморальності медійного 
середовища, і в той же час несе загрозу встановлення цензури [4]. 
Хочеться сподіватися, що саме ця ситуація змусить наше 
суспільство уважніше поставитися до майже 60-річного досвіду 
Ради Європи, яка напрацювала чимало механізмів, здатних 
збалансувати вирішення цих проблем, і застосувати його якомога 
ширше. 
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