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намагаються через свої медіа подати якнайбільше об’єктивної інфор-
мації про українську історію та культуру, про сучасні події в державі, 
а отже — творити позитивний імідж нашої країни за кордоном.
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Рассмотрены основные проблемы, состояние и перспективы разви-
тия районной прессы Винницкой области в условиях реформирования 
современных СМИ.
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Main problems, a state and prospects of development of the regional 
press of Vinnytsia region in the conditions of reforming the modern media 
have been studied.
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Єдиним мас-медiйним каналом, який місцеві органи виконавчої 
влади та самоврядування можуть використовувати для інформуван-
ня жителів сільської глибинки, залишаються районнi ЗМI. Серед них 
левову частку становлять друковані періодичні видання — газети.

Районна преса від часу здобуття Україною незалежностi зазна-
ла чимало змін, зокрема щодо специфiки подання iнформацiї, тех-
нічного забезпечення, верстання матеріалів, покращання якості дру-
ку, змін структури редакцій, нових підходів до тиражної політики.

Мета цього дослiдження — вивчити сучасний стан, проблеми 
й тенденції розвитку районної преси Вінниччини крізь призму су-
спільно-політичних і соціально-економічних процесів у державі.

Серед дослідників «районок» — провідні науковці: В. Бебик, 
І. Белінська, Б. Загайський, Л. Здір, М. Карась, О. Мелещенко, 
М. Недопитанський, В. Романенко, В. Ступак, О. Чекмишев, В. Шев-
ченко, Ю. Ярмиш. Районна преса Вiнницької області в полі зору 
вчених майже не перебувала, окремі теми розглядалися досить 
побіжно журналістами-практиками С. Гальчаком, В. Климчуком, 
В. Лисенком, В. Паламарчуком.

Працi науковцiв присвяченi питанням iсторiї, теорiї та прак-
тики мiсцевої (обласної, мiської, районної) преси, її виховнiй та 
агiтаторськiй функціям, а також верстанню, полiграфiї, художньому 
оформленню видань, їх композицiйно-графiчнiй структурi тощо [1].

У будь-якому суспiльствi взаємини мiж владою i засобами ма-
сової iнформацiї складаються непросто. Iснують об’єктивнi причи-
ни для певних колiзiй i конфлiктiв, оскiльки iнтереси сторiн часто 
не збiгаються, а то й прямо суперечать однi одним. Засоби масової 
iнформацiї насамперед орiєнтуються на iнтереси суспiльства, а не 
влади [8]. Уже в цьому закладено елементи їхньої опозицiйностi до 
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владних iнституцiй. Через що пресу (у широкому розумiннi) i нази-
вають образно четвертою владою — пiсля законодавчої, виконавчої 
та судової, хоча жодних легiтимних i реальних владних функцiй у 
суспiльствi вона не виконує. Однак може впливати на життєвi реалiї 
силою громадської думки [7].

У демократичному правовому суспiльствi громадське схвален-
ня чи громадський осуд мають велике значення для пересiчного гро-
мадянина, але передусiм — для представника будь-якої гiлки влади, 
оскiльки вiн, цей представник, перебуває на службi у суспiльства, 
вiдчуває вiдповiдальнiсть перед ним i прагне в його очах завжди 
бути в позитивному свiтлi [9].

Нинiшнiй стан районної преси в Українi, її взаємини з владою 
примушують серйозно замислитися: чи є у державi четверта влада? 
I чимало журналiстiв змушенi констатувати: хоч Україна й вирва-
лась iз лабетiв комунiстичної однопартiйностi, однак вона не має 
справдi вiльної, справдi незалежної преси за свiтовими демократич-
ними стандартами.

Проблема взаємин преси i влади — одна з найпекучiших. Вiд 
її розв’язання значною мiрою залежить розвиток таких атрибутів 
демократiї, як гласнiсть, свобода слова i друку, плюралiзм думок.

Оскільки майже усі районні видання нині зобов’язані фінансу-
ванням насамперед своїм засновникам — адміністраціям та радам, 
говорити про свободу слова на місцевому рівні не доводиться. Саме 
підконтрольність районному керівництву не дозволяє об’єктивно й 
повно висвітлювати насущні проблеми сільського населення, що, 
своєю чергою, призводить до зменшення довіри до періодичних ви-
дань і накладу пресодруків.

Якісному наповненню і позитивному ставленню до районних 
видань сприятиме реформування комунальних та державних ЗМI. 
В Українi видається понад 3000 газет, близько 30% iз них — державнi 
або комунальнi, тобто такi, засновниками (спiвзасновниками) яких 
є центральнi, обласнi, мiськi, районнi органи виконавчої та пред-
ставницької влади. I всi вони — тiєю чи iншою мiрою — залежнi 
вiд влади. Нацiональна спiлка журналiстiв України порушує пи-
тання роздержавлення ЗМI вже протягом 20 рокiв. За цей час було 
пiдготовлено не менше десяти законопроектiв, однак справа з мiсця 
так i не зрушила [10].
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Нині багато редакцiй державних та комунальних ЗМI, особливо 
їхнi керiвники, побоюються вирушати у «вiльне плавання». Адже 
треба всерйоз займатися менеджментом, вивчати ринок споживачів, 
дбати про надходження коштів від реклами та оголошень, iнших 
послуг.

У Вiнницькiй областi зареєстровано бiльше 150 друкова-
них перiодичних видань, серед яких i районна преса. Загалом у 
27 районах областi нараховується 32 видання. Такi райони, як То-
машпiльський, Тиврiвський, Тростянецький та Жмеринський, ви-
дають по два часописи.

Газети «Бершадський край» (м. Бершадь), «Трибуна працi» 
(м. Гайсин), «Шаргородщина» (смт Шаргород), «Нове мiсто» (м. Ла-
дижин) та «Тульчинський край» (м. Тульчин) є найтиражнiшими 
друкованими районними виданнями Вiнниччини.

Загалом за останніх десять рокiв мiсячний наклад районних га-
зет зменшився бiльш нiж удвiчi. У 2003 р. середнiй наклад становив 
3488 примiрникiв, а 2013 р. — уже 1644 примiрники.

У багатьох випадках зниження частоти виходу (зокрема до 
щотижневого) пояснюється фiнансовою скрутою редакцій, а також 
можливістю публiкувати аналiтичнi матерiали.

В середньому, частка сiльських читачiв серед аудиторiї район-
ної газети становить 66%. Половина усiх газет має вiд 51 до 75%, 
а третина — бiльше 75%. Близько половини районних газет засно-
вано спiльно райрадою та райдержадмiнiстрацiєю. Журналiстський 
колектив виступає засновником у 71% газет. Наразi досить упевнено 
можна говорити про те, що редакційні колективи третини газет не 
мають формальних юридичних пiдстав для вiдстоювання власної 
позицiї [2].

Спосiб друку є одним з найважливіших показникiв матерiально-
технiчного забезпечення як друкарень, так i редакцiй. Офсетний 
спосiб друку використовують переважна бiльшiсть газет. На сьогоднi 
уже всi редакцiї мають телефон, бiльше половини — факс, основна 
частина — комп’ютери та принтери, третина — електронну пошту, 
чверть — пiдключення до Iнтернету в редакцiї та третина редакцій 
користується Iнтернетом за межами редакцiї. Деякi часописи мають 
власнi веб-сайти.

Комп’ютеризацiя та «iнтернетизацiя» редакцiй районних га-
зет повiльнiше здійснюється у районах з малою кiлькiстю насе-



353

лення, переважну частину якого становлять сiльськi мешканцi. 
Своєю чергою, кiлькiсть жителів районiв, редакцiї газет яких мають 
пiдключення до Iнтернету, значно перевищує середнi показники 
кiлькостi районного населення як у вибiрковiй, так i в генеральнiй 
сукупностi [3].

Щодо характеристики редакторiв, якi очолюють районнi ви-
дання, то бiльшiсть становлять чоловiки, близько третини з яких — 
передпенсiйного або пенсiйного вiку, досвід їхньої діяльності на 
посаді керівника — понад 10 років.

Газетнi статтi спонукають вiнничан до роздумiв, аналiзу, ши-
рокого осмислення тих процесiв, що вiдбуваються нинi в регіоні та 
Українi загалом. Завдяки цьому подоляни мають робити узагальнен-
ня та висновки, визначитися в круговертi щоденних подiй, займати 
активну життєву позицiю.

Сьогоднi можна назвати три складовi, без яких неможлива 
стабiльна дiяльнiсть мiсцевих засобiв масової iнформацiї. Ними 
є змiст газет, фiнансування та зацiкавленiсть сторiн або спiвпра-
ця районних перiодичних видань із владними структурами, пiд-
приємствами [5].

З одного боку, писати необхiдно про те, що вiдбувається в ре-
альностi, тодi газета буде вiдповiдати своїй основнiй метi — об’єк тив-
но iнформувати. З iншого — саме друкованi засоби масової iнформацiї 
спiльно з мiсцевими радами усiх рiвнiв, полiтичними партiями та гро-
мадськими органiзацiями повиннi взяти на себе функцiю активiзацiї 
суспiльної iнiцiативи, залучення до її реалiзацiї найширших верств 
населення, зокрема представників депутатського корпусу.

Помилково вважати, що роль газетного слова — формувати 
громадську думку населення. За таким призначенням пресу вико-
ристовують прибiчники брудних полiтичних технологiй, завдяки 
яким i вiдбувається гальмування процесiв розвитку в рiзних галузях 
та сферах. Газета — це не лише, як ранiше говорили, рупор, а й 
iнiцiатор, лiдер, акумулятор усього прогресивного [4].

Якщо районнi газети у своїй концепцiї закладуть саме такий 
змiст — майбутнє у районних та мiських газет обов’язково буде. 
Якщо ж нi, то в умовах жорсткої конкуренцiї «районки» не виживуть.

У свiтi люди поряд із державними виданнями читають мiсцевi, 
адже їх безперечно цiкавить iнформацiя про тих, кого знають, хто 
живе i працює по сусідству.
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Варто вiдзначити, що фiнансування — це друга пiсля змiсту, 
але не менш важлива складова дiяльностi газети. Середнiй розмiр 
рiчного бюджету — 90 266 грн. Чим бiльше населення району та на-
клад, тим бiльший рiчний бюджет. Мовою статистики за 11 мiсяцiв 
2013 р. фiнансування з мiсцевих бюджетiв, згiдно із заплановани-
ми видатками на утримання районних та мiських газет, тiльки у 
Бершадському, Оратiвському та Чечельницькому районах наблизи-
лося до 100%. Виконали та перевиконали бюджетне фiнансування 
районних газет у Лiтинi, Тульчинi та Немировi.

Спiвпраця Немирiвської райдержадмiнiстрацiї, районної ради з 
газетою «Прибузькi новини» заслуговує бути на Вінниччині прикла-
дом: 130,6% вiд передбачених районним бюджетом видiлено газетi 
за 11 мiсяцiв 2013 р. [6].

Водночас планується активiзація рекламної дiяльності, при 
цьому обов’язково має бути врахований фактор пiдтримки мiсцевого 
товаровиробника. Газета як засiб масової iнформацiї повинна спiв-
працювати з усiма.

Виконавча влада, органи мiсцевого самоврядування є пред-
ставниками держави і територiальних громад рiзних рiвнiв, тому 
зобов’язанi сприяти розвитку медiапростору, який у районах пред-
ставлений газетами та в окремих випадках радiо й телебаченням. 
ЗМІ, згiдно із законодавством України про iнформацiю, незалежно 
вiд форми власностi зобов’язанi не тільки висвiтлювати, а й сприяти 
дiяльностi органiв влади.

Приклад спiвпрацi немирiвської районної влади та районної 
газети не єдиний на теренах Вiнниччини. Варто вiдзначити газету 
«Чернiвецька зоря», яка є досить «молодим» виданням, але її змiст і 
дизайн вiдповiдають високому рiвню, спiвпраця з районною владою 
проходить стабiльно і виважено. Перегинiв у будь-якiй справi бути 
не повинно, тим більше коли йде мова про публiчний бік дiяльностi 
органiв влади та посадових осiб.

Водночас об’єктивно, але гостро й цiкаво висвiтлювати тi чи 
iншi рiшення та дiї, вести публiчний дiалог влади i членiв терито-
рiальної громади, крiм засобiв масової iнформацiї, нiхто не зможе. 
Держава має дбати про те, щоби праця журналiстiв була корисною 
для суспiльства. Свiдченням цього є значна кiлькiсть прийнятих за-
конодавчих та нормативних актiв, внесення продиктованих життям 
змiн до Закону України «Про державну пiдтримку засобiв масової 
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iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв». Вони стосуються 
таких актуальних питань, як удосконалення системи оплати працi й 
пенсiйного забезпечення, зокрема працiвникiв комунальних засобiв 
масової iнформацiї [5].

Останнiми роками завдяки постiйнiй увазi обласної i район-
них державних адмiнiстрацiй, обласної i районних рад значно по-
лiпшилась iнформацiйна дiяльнiсть комунальних видань, зросла 
їхня роль у громадсько-полiтичному й економiчному життi областi 
та покращилося матерiально-технiчне забезпечення. Цьому значною 
мiрою сприяли семiнари редакторiв обласних i районних видань.

Однак, незважаючи на позитивнi тенденцiї в змiцненнi фiнан-
сового та матерiально-технiчного стану окремих редакцiй район-
них газет, у редакцiях Мурованокуриловецького, Оратiвського, Пi-
щанського районiв досi не вирiшено питання комп’ютеризацiї.

Не забезпечено автотранспортом редакцiї Барського, Липо-
вецького, Мурованокуриловецького, Теплицького та Ямпiльського 
районiв. Залишаються неперекритими збитки вiд видання газет 
в Iллiнецькому, Оратiвському, Пiщанському, Погребищенському, 
Теплицькому, Ямпiльському районах.

На Вiнниччинi було розроблено Програму забезпечення по-
iнформованостi населення та розвитку комунальних друкованих 
засобiв масової iнформацiї на 2003—2013 рр., якою, зокрема, для 
забезпечення вiдкритостi дiяльностi мiсцевих органiв влади пе-
редбачено регулярнi зустрiчi їх керiвникiв із представниками ЗМI, 
проведення «круглих столiв», «гарячих лiнiй» в засобах масової 
iнформацiї з актуальних питань соцiально-економiчного розвитку 
регiону тощо.

З метою вiдкритостi дiяльностi органiв влади, дотримання сво-
боди слова в областi, економiчної пiдтримки мiсцевих ЗМI впродовж 
останнiх двох рокiв видано три вiдповiдних доручення голови ОДА. 
Їх виконання певним чином спрямоване на доступнiсть передплати 
друкованих видань для найбiльш незахищених верств населення та 
доведення їх тиражiв у розрахунку не менше 200 примiрникiв на 
тисячу домогосподарств та квартир [5].

Журналiсти намагаються зробити все, щоб газета була джере-
лом правдивої iнформацiї про життя областi i району в усiх його 
ракурсах, iнформацiйно забезпечувала виконання рiшень у галузi 
полiтики, економiки, соцiального i духовного розвитку.
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Журналiстськi доробки районних кореспондентiв, однак, фак-
тично недоступнi великому колу читачiв. Водночас навiть з iнфор-
мацiєю, яка вмiщена в таких виданнях, ознайомлюється вкрай вузьке 
коло передплатникiв. Інодi цiкаві відомості iз запiзненням доходять 
до широкої аудиторiї або й не доходять взагалi. 99% районних та 
мiських комунальних газет Вiнницької областi не мають власних 
сайтiв. Це обмежує їхнi можливостi доступу до аудиторiї, що читає 
пресу на веб-сторiнках.

«Новiтнi технологiї у розвитку районної преси Вiнницької об-
ластi» — таку назву має проект, який реалiзовував Вiнницький прес-
клуб за пiдтримки Фонду розвитку ЗМI Посольства США.

Мета проекту — надати можливiсть журналiстам iз районiв 
Вiнницької областi розмiщувати свої творчi матерiали на одному 
веб-ресурсi. Вiдповiдно — це обмiн досвiдом, інформацією, жи-
вий контакт зі своїми колегами з iнших видань. Окрiм того, читачi 
можуть на одному iнформацiйному ресурсi дізнатися про всi свiжi 
подiї iз районiв Вiнниччини [4].

Сьогоднi в окремих редакцiях iснує низка невирiшених пи-
тань та проблем: недостатнє фiнансування, обмеженiсть доступу до 
iнформацiйного простору, пiдвищення квалiфiкацiї журналiстських 
кадрiв та передплата мiсцевих перiодичних видань.

Забезпеченням редакцiй газет сучасним електронним облад-
нанням у Вiнницi займається асоцiацiя «Вiнницямедiаiнформ». Це 
перша в державi громадська органiзацiя, яка об’єднує ЗМІ, твор-
чi спiлки, полiграфiчнi та видавничi пiдприємства i ставить за 
мету сприяти в розробленні та впровадженнi сучасних технологiй 
iнформатизацiї суспiльства, застосуваннi новiтнiх технологiй та 
матерiалiв у полiграфiї, видавничiй галузi i редакцiйнiй роботi та 
забезпеченнi ефективного використання iнформацiї.

Отже, проаналізувавши сучасний стан, проблеми розвитку 
районної преси Вінниччини крізь призму суспільно-політичних 
й соціально-економічних процесів у державі, можна зробити ви-
сновок, що місцеві періодичні видання мають шанс утриматися на 
ринку друкованих ЗМІ тільки у випадку реформування, передусім 
роздержавлення. Об’єктивним і неупередженим джерелом інфор-
мації для громадськості районні видання можуть стати лише тоді, 
коли будуть справді незалежними від органів влади й інших дер-
жавних структур. Районна преса — не рупор влади, не iнструмент 
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її iмiджмейкерства, а засiб безособистiсного спiлкування громади, 
запорука майбутнiх досягнень творчих працiвникiв, а головне — 
органiзаторiв газетної справи на мiсцевому рiвнi.
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