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ЗАСОБИ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Актуальність. Актуальність теми даної роботи полягає у тому, що засоби 

масової комунікації у сучасному світі набувають планетарного характеру. 

Сучасні люди вже не бачать життя без інтернету, телебачення, радіо, журналів, 

газет. Більша кількість людей підвласна інформації мас-медіа. 

Результати. Соціальний аспект комунікації умовно поділяється на три 

види комунікації: 

1) комунікація масова; 

2) комунікація міжособистісна; 

3) комунікація наукова [1]. 

Масова комунікація здійснюється спеціальними організаціями 

(видавництвами, агентствами, редакціями, студіями), що утворюють соціальний 

інститут. Особливість процесів масової комунікації – у поєднанні 

централізованого, інституціонально організованого виробництва інформації з її 

розосередженим масовим споживанням.  

Міжособистісна комунікація – це форма комунікації, при якій у ролях 

комунікатора і реципієнта виступають окремі індивіди.  

Наукова комунікація – це встановлення пізнавальних і соціальних 

відносин усередині наукового суспільства, для виробництва і застосування 

наукового знання, обміну інформації і т.д.  

Масова комунікація – це процес розповсюдження соціальної інформації 

за допомогою різних технічних засобів (друк, радіо, телебачення, кіно та 

відеотехніка), це особливий вид соціального спілкування, що здійснюється в 

масштабах суспільства і є важливою передумовою суспільного розвитку та 
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організації. За допомогою її засобів набувають масового тиражування духовні 

цінності та соціальні норми, які в систематизованому вигляді відбивають 

пануючі світоглядні уявлення, суспільний настрій. Розповсюдження інформації 

за допомогою масової комунікації є засобом політичного, економічного та 

інших впливів на свідомість (мислення) та діяльність (поведінку) людей [2]. 

Засоби масової комунікації (кінематограф, друк, радіомовлення і 

телебачення) – активно беруть участь у процесі становлення суспільної думки. 

Складність комунікативного процесу пов'язана з тим, що та сама інформація 

може бути по-різному зрозуміла й осмислена різними людьми [1]. 

На сучасному етапі виділяють наступні ЗМК: 

1. Друк (газети, тижневики, журнали, альманахи, книги) – займає 

особливе місце в системі ЗМІ. Продукція, що вийшла з-під друкарського 

верстата, несе інформацію у вигляді надрукованого літерного тексту, 

фотографій, малюнків, плакатів, схем, графіків та інших зображально-

графічних форм, які сприймаються читачем-глядачем без допомоги яких-

небудь додаткових коштів. Ця обставина сприяє прояву ряду важливих 

властивостей взаємин преси та аудиторії. По-перше, є можливість швидкого, 

оглядового ознайомлення з усім «репертуаром» повідомлень, включених в 

номер або книгу. По-друге, можна користуватися можливостями «відкладеного 

читання», після первинного ознайомлення залишити матеріал для уважного і 

детального прочитання в зручний час і в потрібному місці. 

2. Радіо. Другим за часом появи засобом масової комунікації є 

радіомовлення. Найбільш характерною його рисою є те, що носієм інформації в 

цьому випадку є лише звук (включаючи і паузи). Якщо спочатку радіо було 

здатне транслювати тільки мовні повідомлення, то в міру вдосконалення 

передавальної і приймаючої радіотехніки стала можливою передача звуку всіх 

типів – звукової мови,музики, шумів. Завдяки цьому радіо здатне створювати 

повноцінну звукову картину світу. Винахід різних способів запису звуку 

дозволило широко використовувати можливості монтажу, відтворювати 

повністю або «цитувати» давно минулі передачі і т.д. 
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3. Інтернет. Сьогодні він, безумовно, несе в собі відтінки декількох 

функцій – зв'язку (як джерело комунікацій), ЗМІ (як джерело інформації) та 

виробництва (як основи для бізнесу). Всупереч деяким песимістичним 

прогнозам, існуюча система віртуальної реальності інтернету, на даний момент 

приносить користь. Сьогодні на шляху розвитку комп'ютерних інформаційних 

технологій майже повністю відсутні будь-які бар'єри. Крок за кроком з 

розвитком цієї великої інформаційної структури йде розвиток взаємозалежної з 

нею іншої системи – віртуальної реальності. 

4. Телебачення як ЗМІ стало однією з важливих соціальних потреб 

людини. Однозначно, що жодний з нині діючих засобів масової комунікації не 

може змагатися з телебаченням за величиною і силою впливу на суспільні 

процеси [3].  

Висновки. Засоби масової комунікації – це унікальний канал звернення до 

найширшої аудиторії, засіб постійного контакту між партнерами по діалогу та 

їх прибічників і противників. Це поле діалогу, де можливі різні маневри, зміни 

позицій, зміни у стратегії і тактиці, використання величезного багатства засобів 

кодування і передачі інформації. Засоби масової комунікації постають не лише 

як ініціатор діалогу, але і як дійова особа діалогічного конструювання 

реальності. У сучасному суспільстві ЗМК – це простір демократичного 

дискурсу, який створює фундаментальні умови вербального і практичного 

конструювання реальності через комунікативну взаємодію. 
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