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Регіональні медіа: проблеми і перспективи
Аналізуються методи вирішення проблем регіональних медіа, що
заважають їм розвиватися як достовірним та незаангажованим джерелам
інформування громадян про актуальні новини та події.
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дискримінація, телебачення, радіомовлення.
Вчення про соціальні комунікації належать до соціальної інженерії. На
думку дослідника Різуна, під соціальними комунікаціями треба розуміти систему
суспільної взаємодії, що включає визначені способи, шляхи, принципи
встановлення і підтримання контактів на основі діяльності, що спрямована на
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модернізацію відносин у суспільстві, що складаються між різними соціальними
інститутами. Соціум комунікативний та технології, зокрема комунікаційні
технології, є розширенням та продовженням людських органів та психіки. В
роботах сучасних дослідників соціум це світ комунікації, в якому нові
інформаційні та технічні засоби стають одним з найважливіших інструментів
взаємодії людей. Нове комунікативне середовище накладає на минулі типи
спілкування свій відбиток. В традиційних ЗМІ можна говорити про розвиток
віртуальності. Телевізор, радіо, газети, телефон, комп’ютер – це основне поле, де
створюються і розповсюджуються масова мова, культура, цінності і інші
феномени масового суспільства [1, с. 8].
Місцева преса весь час знаходиться в процесі трансформації типологічної
структури. Постійно з’являються нові моделі видань, змінюються предметнотематичні акценти. На думку Левченко, «регіональні ЗМІ залишаються єдиним
джерелом отримання місцевої інформації». Як зазначає Н. Пахомова, для
регіональної

преси

характерне

протиборство

чиновництва

поширенню

інформації про права громадян та обов’язки влади. Функціональним полем
місцевих ЗМІ є своєчасне висвітлення місцевих проблем [3, с. 221].
Зміст публікацій визначає те, під яким впливом перебувають ЗМІ. Це може
бути як влада, так і бізнес. Економічні умови змушують регіональну пресу
видозмінюватись та реагувати на нові тенденції та технології. На сьогоднішній
день жодне видавництво не може розраховувати на довге життя, через це вони
борються за свою аудиторію. Але ця боротьба розуміється як робота «на
потребу» публіці. У регіональних ЗМІ переважають так звані «погані» новини.
Це новини про вбивства, аварії, скандали. Через те, що потрібно швидко писати
статті та новини, немає можливості насичувати новинами про місто, людей та
події [4].
Розвиток ринку спонукає сучасну журналістику відповідально ставитися до
проблеми концепції періодичного видання. Якщо видання має вигляд
неструктурованих тем, рубрик, то вона не може розраховувати на успіх. Все має
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підпорядковуватись головній ідеї. Тоді воно займе окрему, свою, нішу і буде
конкурентоспроможним. На сьогоднішній день функціонування місцевих ЗМІ
відбувається під значним впливом глобалізацій них процесів. Через це перед
медіа постають нові виклики. За таких умов роль регіональних ЗМІ є особливою,
адже вони виступають активними учасниками підтримки і формування
регіональної та локальної ідентичності. Не дивлячись на те, що технології дають
велику можливість у пізнанні світу, дуже важливо бути проінформованими про
стан свого регіону, погляди щодо тієї чи іншої ситуації на рівні територіальної
приналежності.
Делокалізований характер мас-медіа, зокрема регіональних та місцевих,
ймовірно матиме негативний вплив на розвиток низової демократії. Дослідження
показують, що люди, задля отримання новин, частіше звертаються до сайтів
друкованих видань, ніж до їх паперових братів. При цьому, виявляється
закономірність, чим менший

вік респондента, тим більший

відсоток

використовує онлайн-сервіси ЗМІ. Це означає, що суспільство рухається у
напрямку діджиталізації та онлайнової комунікації. Більшість респондентів
відповіло,

що

віддадуть

перевагу

саме

регіональним

новинам,

аніж

всеукраїнським. Більш того, дослідники стверджують, що регіональним ЗМІ, які
є об’єктивнішими у висвітленні якісних змін на місці, громадяни більш
довіряють, бо в межах регіону мас-медіа виступає посередником між містянами
та владою [5, с. 22-24].
Але у місцевих новинах багато копіпейсту без надійних посилань, адже їх з
кожною хвилиною стає все більше і знайти оригінал важко, і як писалося вище,
часу на це немає. Великою проблемою є безпідставні узагальнення, через які
створюється хибна масова думка про якусь подію. У регіональній журналістиці
редактори та журналісти часто залишаються анонімними, хоча це могло би
згуртувати та прив’язати читачів до конкретного видання. Погана співпраця з
владою також не йде на користь мас-медіа, низька професійність прес-служб
політиків та державників, а також закритість місцевих органів влади й
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самоврядування обмежує можливості журналістів дізнатися новину до того, як
вона перестане бути актуальною. Але і непрофесіоналізм самих журналістів
заважає розповсюдженню інформації серед громадян, адже працівники не
вміють «читати» й аналізувати роботу, накази і рішення влади і при цьому
намагаються проінформувати населення, дезінформуючи їх [4].
Некоректна поведінка журналіста впливає на довіру до видання або каналу.
Вона містить цілий спектр поведінкових явищ – від іміджу й мови, до
нецензурної лайки у статті та бійки у телеефірі. Порушення норм конфіденційної
інформації теж є поширеним в сучасному медіа просторі. Великого розмаху
набула практика розповсюдження деталей справи про скоєння злочину ще до
офіційного розгляду справи. Дуже поширеною проблемою є дискримінація. Вона
може бути гендерною, расовою, національною, релігійною тощо. Шовінізм,
расизм, ісламофобія досі поширені у ЗМІ, особливо у регіональних, адже на
національному ефірі слідкується, аби не було масового бунту меншин, що були
дискриміновані. Прихована, непряма дискримінація

викликає особливу

стурбованість: нейтральні закони та практика диспропорційно впливають та
породжують упередження щодо непривілейованих секторів суспільства – як
навмисно, так і через укорінене дискримінаційне ставлення в державних
установах [1].
Рамки, в яких функціонують телебачення і радіомовлення, визначаються
законом, проте закон може регламентувати роботу ЗМІ лише до певної межі і
прогалини у законодавстві повинні компенсуватися відповідальністю та
саморегулюванням, але нажаль, це дуже часто ігнорується. Узагальнення досвіду
стану професійної етики, а також розглядання журналістської моралі, допоможе
кращій діяльності ЗМІ.
У регіональній масовій інформації є перспектива, адже люди вірять в неї,
але для початку треба вирішити всі проблеми, які були описані, і вони
починаються з саморегулювання.
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