
Обізнаність медіа про “вільні 
ліцензії”

Дослідження обізнаності медійників 
про “вільні ліцензії”, висновки та 

обговорення.
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Обізнаність медіа про вільні ліцензії

Опитування проводилось серед знайомих працівників медіа з 
28.08.2021 по 25.09.2021 методом таємного опитування серед 
медійників різних сфер (телебачення, газети, інтернет-медіа, 
блогери).

Респондентам було запропоновано відповісти на 7 запитань. 
Більшість з них містили варіанти відповідей.

Мета: провести попереднє дослідження використання “вільних 
ліцензій” серед наближених медійників. 



3

Запитання №1. Чи знаєте що таке "вільні 
ліцензії"?
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Запитання №2. Чи використовували колись у роботі 
матеріали, опубліковані під "вільними ліцензіями" (не 
у суспільному надбанні)?



5

Запитання №3. Чи публікували колись 
матеріали під "вільними ліцензіями"?
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Запитання №4.  Чи хотіли б навчитись використанню 
матеріалів під "вільними ліцензіями" на спеціальних 
майстер-класах?
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Запитання №5. Чи готові використовувати матеріал, для 
законної публікації якого, достатньо лише вказати автора та 
ліцензію під якою цей матеріал вперше опубліковано?
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Що це означає?

* Більшість медійників не знає що таке “вільні 
ліцензії”

* 75% опитаних готові використовувати у свої 
роботі матеріали, опубліковані під “вільними 
ліцензіями”

* 50% опитаних готові пройти спеціальне 
навчання, аби правильно використовувати 
“вільні ліцензії”
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Запитання №6. Хто, на вашу думку, має організувати такі 
майстер-класи?
Той, хто експерт в темі)

Той, хто про це щось знає)

та самим треба вчитися

Гравці ринку з обох боків

Хтозна

Професіонали

Фахівці з авторського права

Громадські організації, які отримують гранди на розвиток ЗМІ в Україні
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Запитання №7. Ваші побажання.
Навчання варто би завершити методичкою з посиланням на корисні матеріали, 
алгоритмами дій, порадами тощо

Ми в онлайн-виданні звикли посилатися на матеріали, які цитуємо, називаючи їх і 
ставлячи гіперпосилання.

немає, дякую, що підняли питання

Без гуглу зрозумітм про що мова

Якщо лбдина успершому запитанні відповіла «Ні», то їй важко далі проходити 
опитування)

Пояснити аудиторії простою доступною мовою

Розкажіть, що таке «вільна ліцензія»



11

Що робити?

* Провести детальніше та масштабніше дослідження серед представників медійної сфери

* Організувати серію тренінгів та семінарів з використання “вільних ліцензій”, спеціально 
адаптованих для працівників медійної сфери

* Заохочення медіа публікувати матеріали під вільними ліцензіями. Наприклад шляхом 
створення регулярної премії за найкращій матеріал, опублікований під вільною ліцензією та 
(або) з використанням матеріалів під вільною ліцензією (фото, стаття, відео), проведення 
конкурсів серед молодих журналістів, студентів.

* Започаткувати співпрацю з відповідними медійними організаціями (Детектор медіа, 
Незалежна медійна рада, Національна спілка журналістів України та інші) у сфері поширення 
використання вільних ліцензій

* Розробити методичний посібник з коректного використання “вільних ліцензій” взагалі і у 
медійній сфері зокрема
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ОБГОВОРЕННЯ
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