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Розділ 1 
 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ 

ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СТАН 

НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ 

 
Дослідження ролі ЗМК у демократичному суспільстві зайняло 

важливе місце в роботах учених Західної Європи у 1960-ті рр., чим 
поклало край монополії американської науки в цьому питанні. 
Щоправда, тривалий час наукові дослідження з проблем мас-медіа 
здійснювалися у Європі на основі американських розробок, але з 
використанням західноєвропейської наукової традиції та особливостей 
медіа-ринку Європи, наприклад, функціонування на той час головним 
чином громадських медіа в країнах Європи, а не комерційних, як у 
Сполучених Штатах Америки (далі – США). На сучасному етапі 
роботи західних учених присвячені політиці ЄС щодо регулювання та 
розвитку аудіовізуального ринку ЗМІ, а також процесу демократизації 
медіа-систем у постсоціалістичних країнах Європи. Вони вирізняються 
ґрунтовністю наукових доробок, які розглянемо детальніше.   

Роль структур ЄС у формуванні медіа-політики і медіа-регулювання 
охарактеризували такі західні дослідники, як, наприклад, Й. Бардоел 
[195], Ж.-К. Бургелман [209], Р. Вольдт [425], Я. ван Куіленбург [221; 
222], Х. Коетьє [306], Й. Міеттінен [334]. Загалом дослідники відзначали 
постійне посилення впливовості регулятивної медіа-політики ЄС для 
країн Європи, у тому числі й щодо запровадження дуальної медіа-
системи. Д. МакКуаіл стверджував, що регулювання ЗМІ зараз становить 
важливу частину політичного устрою Європи [325, c. 161]. Як 
зауважували Л. Соєте та К. Камп, відповідно до стандартів ЄС, одним 
із головних завдань у політиці щодо медіа повинно бути встановлення 
прозорості приватної власності на ЗМІ [387, c. 67]. 

Історією становлення громадських медіа в Західній Європі та, зокрема, 
у Великій Британії займалися вчені Західної Європи та Північної 
Америки Дж. Довнінг [232; 233], А. Мохаммаді [368]. Інші вчені 
Е. Барендт та Л. Хітченс [196], Т. Гіббонс [257; 258], Дж. Тансталл та 
Д. Мачин [411] погоджувались з оцінками громадського радіо та 
телебачення Великої Британії «Бі-Бі-Сі» (the British Broadcasting 
Company – the BBC) як лідера громадських медіа у світі. У той же час 
Ф. Елліотт, Г. Маттьюс [239], Д. Чаней [211] нагадували про те, що 
«Бі-Бі-Сі», яке було засновано ще в 1922 р., має найдовшу традицію 
громадського мовлення в Європі. Цікавим є дослідження Дж. Тансталла, 
зокрема монографія «Медіа у Великій Британії», де викладається 
історія становлення громадських медіа, поява комерційних ЗМІ, а також 
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створення дуальної системи мас-медіа у Великій Британії. Одним із 
важливих аспектів цієї праці є аналіз медіа-регулювання в історичній 
перспективі [410]. 

Розробкою теоретичних основ громадських медіа займалися такі 

західні вчені, як: П. Гігліолі [264], Д. Кардіф і П. Сканнелл [210], 

К. Тонг [407]. Вони сходяться на думці про відмінності громадських 

медіа від комерційних, перш за все, в їх суспільній місії, ідеологічному 

навантаженні програм, а не в організаційних або фінансових питаннях.  

Становлення дуальної медіа-системи у Європі і Великій Британії, 

протиріччя, ускладнення і переваги цього процесу для сучасної медіа-

системи аналізували дослідники Е. Барендт і Л. Хітченс [196], Р. Вольт 

[425], Т. Гіббонс [257], Ф. Морган [340], Дж. Тансталл [410], Дж. Тансталл 

і Д. Мачин [411]. Зокрема, як уважав Р. Вольдт, теоретично співіснування 

приватних і громадських медіа в єдиній медіа-системі повинно забез-

печувати найвищі стандарти якості ЗМІ [425]. Ж.-К. Бургелман виражав 

занепокоєння тим, що в результаті комерціалізації аудіовізуальних ЗМІ в 

Європі постійно зростає частка комерційних мас-медіа порівняно з 

громадськими [209]. Дж. Тансталл, Д. Мачин і Т. Гіббонс звертають 

увагу на те, що кабельне, супутникове та цифрове програмування взагалі 

може зламати дуальну медіа-систему в Європі й призвести до створення 

нових моделей медіа [411, 257]. З ними згоден Д. МакКуаіл, який 

присвятив монографію «Медіа Західної Європи: існування подвійної 

моделі під загрозою» обґрунтуванню даної проблематики [325]. 

Хоча в США телемовлення історично завжди існувало на комерційній 

основі, аналізом медіа-системи США з точки зору існування деяких форм 

громадських ЗМІ займалися такі вчені, як: Д. Демак [227], Дж. Корнер, 

Ф. Шлесінгер і Р. Сільверстоун [218], Й. Міеттінен [334], Л. Серес 

[383]. Деякі дослідники як, наприклад, Е. Херман критикували 

комерційну систему медіа в США за менший доступ громадськості до 

ЗМІ [281, c. 82]. Інші вчені, наприклад Д. МакКуаіл, незважаючи на 

деякі переваги, не вважали модель медіа США прийнятною для всього 

світу, особливо для Європи, у зв’язку з історичними особливостями 

розвитку і становлення медіа-систем в Європі та Америці [325].  

На особливу увагу заслуговують дослідження, присвячені вивченню 

медіа-регулювання у Великій Британії, а також дослідження британських 

учених щодо демократизації ЗМІ в Центрально-Східній Європі. 

Провідний британський дослідник медіа регулювання Т. Гіббонс 

концентрувався на політичних, правових і економічних аспектах медіа-

регулювання. Так, він уважав, що журналісти певною мірою не можуть 

уникнути тиску з боку правлячих еліт навіть у демократичних суспільствах, 

а різні джерела не гарантують різноманітну інформацію, як очікується. 
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Звертаючи увагу на проблемні моменти у сфері регулювання ЗМІ, 

дослідник пропонував постійне удосконалення медіа-регулювання 

[258]. У монографії «Регулювання медіа» Т. Гіббонс аналізував історію 

регулювання медіа у Великій Британії, її сучасний стан та перспективи, у 

тому числі приділяючи увагу системі громадських медіа в країні й умов їх 

функціонування. Наприклад, стверджуючи, що ліцензійна форма 

фінансування громадських медіа створює необхідну дистанцію між 

управлінням ЗМІ та політичною владою, зауважуючи, що умови 

фінансування «Бі-Бі-Сі» дотепер фактично такі самі, як і після заснування 

корпорації, він не проти форми фінансування через рекламу або 

спонсорську допомогу громадських медіа у Європі [257]. 

Британським медіа-спеціалістам К. Марроні та Р. Коллінзу, які 

спеціалізувалися на широкому спектрі питань функціонування мас-

медіа у Великій Британії, зокрема громадських медіа, взаємодією медіа 

і політики, належить монографія «Нові медіа. Нова політика щодо 

медіа», у якій вони пропонували детальний теоретичний погляд на 

основні питання сучасності у сфері комунікацій Великої Британії. 

Важливим висновком авторів можна вважати те, що в загрозі плюралізму 

ЗМІ автори вбачають загрозу для демократії [214]. Дж. Тансталл 

присвятив роботу «Медіа у Великій Британії», у тому числі й аналізу 

історії медіа регулювання країни [410], а Е. Барендт та Л. Хітченс 

видали збірник медіа-права Великої Британії у справах і матеріалах, у 

якому проаналізували зміни й особливості медіа-регулювання країни 

[196]. 

Медіа-дослідники К. Кові і К. Марсден зробили порівняльний 

інституційний аналіз регулювання сфери комунікацій у Західній Європі 

[220]. В. Моско та В. Рідаут наголошували на зміні регулювання в 

Європі, що характеризується відходом від громадських та переходом 

до ринкових стандартів [341]. З цим висновком науковців згоден і 

Я. ван Куіленбург [221], а ось дослідники К. Марсден та С. Верхалст 

називали цей процес «ре-регулюванням» медіа у Європі [321]. 

М. Прайс, професор Оксфордського університету, займався медіа-

регулюванням у демократичних і перехідних суспільствах та правовими 

основами діяльності мас-медіа [366; 367]. Б. Розумілович, доктор наук 

Оксфордського університету, концентрувала увагу на політичних 

процесах сучасної Польщі, у тому числі й на демократизації ЗМІ 

[375]. Назвемо також і С. Верхульста, медіа-фахівця Оксфордського 

університету, в коло наукових інтересів якого входять політика та право 

щодо комунікацій, регулювання медіа в демократичних і перехідних 

суспільствах [321]. Спільна монографія цих спеціалістів «Медіа реформи: 
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демократизація медіа, демократизація суспільства» присвячена розгляду 

комплексних процесів реформування мас-медіа та їх ролі в розбудові 

демократичної політичної системи. Використовуючи приклади медіа-

трансформацій у країнах Південної Америки, Європи, Азії й Африки, 

авторами звертається увага на соціальні та культурні наслідки функціо-

нування вільних і незалежних медіа для суспільства. Висновком даної 

монографії є те, що рівень незалежності та плюралізму ЗМІ залежить 

від рівня демократії в країні [327]. 

Директор Інституту дослідження медіа і комунікацій Вестмінстерського 

університету (Велика Британія) К. Спаркс присвятив свої роботи 

питанням взаємозв’язку мас-медіа та громадянського суспільства як у 

демократичних суспільствах, так і в перехідних. Зокрема, можна 

погодитися з висновками автора про те, що правлячі еліти країн 

Центрально-Східної Європи вбачали в приватизації ЗМІ, особливо 

телебачення, механізм отримання влади, а не встановлення контролю 

громадянського суспільства [391]. К. Спаркс разом із британською 

дослідницею А. Рідінг видали монографію «Комунізм, капіталізм та мас-

медіа», де проаналізували вплив медіа на формування громадянського 

суспільства [392]. Крім того, ці дослідники у співавторстві опублікували й 

іншу монографію «Ре-регулювання телебачення після комунізму: 

порівняльний аналіз телебачення в Республіці Польща, Угорщині та 

Чеській Республіці», у якій зазначили, що трансформація медіа-системи 

від державної до системи громадянського суспільства розумілася як 

складова приватизації в країнах регіону Центрально-Східної Європи 

[393]. Відомий дослідник Дж. Курран також присвятив декілька праць 

вивченню взаємовідносин медіа і громадянського суспільства, ЗМІ та 

демократизації країни [223; 224]. Крім того, подібною проблематикою 

займався Ф. Касмір, який аналізував систему комунікацій у Східній 

Європі, звертаючи увагу на роль історії і культури у формуванні медіа-

систем та їх реформування [215]. 
Значна кількість досліджень західних учених присвячена взаємозв’язку 

політики та мас-медіа в постсоціалістичних країнах Європи. Наприклад, 
відомий західний медіа-дослідник Дж. Довнінг у своїх працях охаракте-
ризував історію взаємовідносин ЗМІ та правлячих еліт у Радянському 
Союзі та в соціалістичних країнах Центрально-Східної Європи, а 
пізніше проаналізував аналогічні процеси під час демократичних 
трансформацій. У результаті досліджень автор підсумував, що 
соціалістичні традиції відносин мас-медіа та правлячих еліт усе ж таки 
превалюють у перехідних суспільствах Європи. На його думку, 
розмежування діяльності ЗМІ та влади займе певний час у країнах 
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регіону і взагалі видається можливим тільки разом із появою та 
підсиленням ролі громадянського суспільства у регіоні [232; 233; 350]. 

На переконання П. О’Ніла, державна власність на медіа або 
державний контроль над ЗМІ не відповідає стандартам незалежності в 
моделях вільної преси, а постсоціалістична правляча еліта намагалася 
підпорядковувати ЗМІ своїм бажанням, тому що не звикла до 
толерантності і вільного висловлювання думок [352]. А. Мілтон також 
спеціалізувався на аналізі медіа-трансформацій у постсоціалістичних 
країнах Європи, особливо на взаємовідносинах медіа та політики. Так, 
порівнявши країни Центрально-Східної Європи, науковець зробив 
висновок про те, що вплив правлячої еліти на діяльність медіа в регіоні 
буде зберігатися й надалі через зацікавленість політиків у контролі над 
мас-медіа [338]. Крім того, у дослідженні, присвяченому впливам на 
медіа в Польщі під назвою «Польща: контроль над медіа в ім’я Бога та 
країни», він говорив про контроль над мас-медіа з боку правлячої еліти 
та римо-католицької церкви, що є особливістю впливів на ЗМІ в 
Польщі [339].    

Спеціаліст із демократизації медіа-систем країн Центрально-Східної 
Європи С. Сплічал акцентував увагу на економічних аспектах трансфор-
мації мас-медіа. Він уважав помилковою думку про те, що приватна 
власність на ЗМІ і вільний ринок можуть бути єдиною альтернативою 
демократичних перетворень медіа-систем Європи тому, що само-
регулювання ринкової економіки не може забезпечити плюралізм 
інформації в демократичному суспільстві. Крім того, дослідник 
стверджував, що ідеальний тип «вільного ринку» в реальному житті не 
існує через процес концентрації капіталів і централізації на медіа-
ринку. Однією з головних проблем приватизації ЗМІ в Центрально-
Східній Європі, на думку С. Сплічала, є нестача капіталу, необхідного 
для ефективної, а не номінальної приватизації [395; 396]. Б. Конерт та 
П. Кемпбелл зазначили, що роль держави у сучасному суспільстві 
полягає у створенні структури, в якій медіа-ринок може діяти відповідно 
до ринкових механізмів. Практично це також означає приватизацію 
державних монопольних компаній [307]. 

Вивченням медіа-трансформацій та демократизації постсоціа-
лістичних країн Європи займався також учений П. Гросс, якому 
належить монографія «Заплутана еволюція. Медіа та демократизація у 
Східній Європі» [278]. Згідно з висновками відомого вченого 
Д. Палетца, який аналізував зміни медіа-систем у країнах Центрально-
Східної Європи, держава модифікувала свою політику щодо комунікацій 
спочатку поступово, лібералізуючи діяльність друкованих мас-медіа, а 
пізніше аудіовізуальних [359]. 
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Дослідженням різноманітних аспектів медіа-трансформацій присвячені 

роботи й інших західних спеціалістів. Наприклад, професор програми 

Фулбрайта Стенфордського університету (США) Дж. Куррі вивчав 

польські ЗМІ і журналістику від комуністичних часів і до сьогодення 

[225]. М. Олбрайт, колишній Державний секретар США, є автором 

книги про роль ЗМІ у політичних змінах Польщі в 1980-х рр. [187]. 

Ф. Елліс проаналізував зміни медіа-системи Російської Федерації (далі – 

РФ) від періоду Гласності й до кінця 1990-х рр. і звернув увагу на 

міжнародний тиск, що позитивно вплинув на зміни в секторі ЗМІ [238, 

c. 67]. Слушним є зауваження Е. Монкса про те, що медіа повинні мати 

зобов’язання відповідно до закону показувати різноманіття протилежних 

поглядів у демократичному суспільстві [339]. Американський дослідник 

О. Джонсон, який займався проблемами перетворень ЗМІ в постсоціа-

лістичних країнах Європи, пропонував широке представництво в 

системі управління новостворених громадських медіа [298]. 

Процес демократизації мас-медіа в Центрально-Східній Європі та 

вироблення нового медіа-регулювання щодо ЗМІ вивчали не тільки 

англо-американські, але й дослідники континентальної Європи, серед 

яких найбільшою активністю в даному напрямі можна відзначити 

німецьких медіа-спеціалістів. 

Так, Г. Копер, професор Інституту журналістики (м. Дортмунд), 

займався питаннями економічних, правових і політичних чинників у 

діяльності медіа [309]. У статті «Трансформація системи медіа в 

Польщі» він проаналізував надходження закордонних інвестицій на 

медіа-ринок Польщі, консенсус серед правлячих еліт щодо реформування 

ЗМІ. Крім того, Г. Копер акцентував увагу на позитивній ролі 

допомоги країн Західної Європи в процесі медіа трансформацій у 

Польщі, а також на важливості розвитку польських мас-медіа 

відповідно до європейських стандартів як для самої Польщі, так і для 

Європи загалом. Поза тим, науковець вважав дуальну систему радіо в 

Німеччині прикладом для Польщі в контексті розширення ЄС [308]. 

В. Шульц, доктор політичних наук і комунікації (Німеччина), дослідив 

взаємовідносини медіа та політики в розвинених демократіях і країнах 

перехідного періоду Європи і зауважив, що різноманіття медіа-ринку 

сприяє розширенню доступу до мас-медіа як різних соціальних груп, 

так і політичних діячів [382].  

У книзі іншого німецького дослідника Г. Штромайєра «Політика і 

мас-медіа» детально розглянуто види ЗМІ та їх значення для 

політичної комунікації; описано найважливіші політичні функції мас-

медіа, завдяки яким вони впливають на владу, та пояснено їх на 

прикладі демократичних суспільств; висвітлено відносини між 
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політикою і мас-медіа на різних рівнях; розглянуті етапи розвитку 

системи ЗМІ у ФРН, правові норми ФРН у сфері мас-медіа. Щодо 

громадського телемовлення, наприклад, то автор аналізував політику 

західних окупаційних держав і розвиток телерадіомовлення у ФРН, а 

також інтеграцію східнонімецького телерадіомовлення. Крім того, 

Г. Штромайєр охарактеризував правове регулювання ЗМІ в Німеччині, 

окремо розглянувши законодавство про телерадіомовлення. Він 

наголошує, що законодавчі повноваження в галузі телерадіомовлення 

передані, за незначними випадками, федеральним землям. Держава ж 

має право видавати лише закони щодо міждержавних угод у сфері 

телерадіомовлення [182]. 

Доктор наук Р. ван дер Вурфф (Нідерланди) також указував на 

необхідність доступу до різноманіття фактів, інформації в демокра-

тичному суспільстві для розвитку відкритого суспільства у Східній 

Європі [426]. К. Норденстренг, вивчаючи роль ЗМІ в суспільстві на 

прикладі РФ у 1990-х р., стверджував, що політичні та економічні 

фактори є визначальними для медіа-трансформацій [348]. Дослідник 

В. Кляйнвахтер зосередив увагу на аналізі правових основ діяльності 

телебачення в країнах Центрально-Східної Європи, а також на 

політичних впливах на цей процес, уважаючи, що країни регіону 

створювали правову базу відповідно до «європейських стандартів» 

через зацікавленість у вступі до ЄС [304]. 

Проблеми трансформації медіа-системи торкнулися всіх постсо-

ціалістичних країн Центрально-Східної Європи, тому з’явилося багато 

наукових досліджень у цій сфері серед науковців регіону. 

Слід зазначити, що медіа-дослідження у Росії є одними з найбільш 

ґрунтовних. Окрім того, деякі російські спеціалісти концентруються на 

вивченні не тільки особливостей російських медіа-трансформацій, а й 

загальних тенденцій регулювання ЗМІ у постсоціалістичних країнах 

Європи. Так, Т. Воронцова-Хетч у монографії «Журналістика Польщі 

у 1990-х рр.» детально розглядала перебудову польських медіа в 

період бурхливих соціально-політичних і економічних процесів у 

державі. Аналізуючи передумови створення нової системи ЗМІ з акценту-

ванням уваги на ролі руху «Солідарність», допомоги міжнародної й 

європейської спільноти, вона звертала увагу на особливості становлення 

нових медіа, наприклад, створення нової правової бази щодо ЗМІ та 

саморегулювання мас-медіа. Особливу увагу Т. Воронцова-Хетч 

приділяла необхідності прийняття нового єдиного закону про пресу в 

Польщі й удосконаленні існуючої правової бази щодо медіа, що, на її 

думку, відстає від потреб медіа, які динамічно розвиваються [8].    
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Медіа-спеціаліст факультету журналістики Московського державного 

університету імені М. Ломоносова Л. Євсєєва спеціалізувалася на 

дослідженні ЗМІ в Польщі до та після демократичних перетворень у 

державі. У монографії «Засоби масової інформації Польщі», яка скла-

дається з двох частин і присвячена окремо друкованим та електронним 

мас-медіа, вона розглядала медіа за трьома періодами (за періодизацією 

автора): з 1979 до 1989 р., системні перетворення в 1989 р. і період 

трансформації ЗМІ 1990-2000 рр. Період «шокової терапії» і системних 

перетворень (1989-1995 р.) ознаменувався демонополізацією та комерціа-

лізацією ЗМІ й був «хаотичним процесом формування національної 

медіа-моделі» [29, c. 98], на переконання автора. У період другої половини 

1990-х рр. (1996-2000 р.), коли склалася система ЗМІ, що характерна 

для демократичних країн, у діяльності медіа стали переважати економічні, 

а не політичні інтереси. Позитивним моментом трансформацій ЗМІ в 

Польщі дослідниця вважала формування горизонтальної системи медіа, 

тобто активної діяльності й популярності місцевих медіа, традиція 

чого була започаткована рухом «Солідарність» у 1980-х рр. [29]. 

Я. Засурський, професор, декан департаменту журналістики 

МДУ ім. М. Ломоносова опублікував багато статей у зарубіжних 

наукових виданнях, які стосувалися реформування медіа після початку 

демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах Європи, у 

тому числі й колишніх республік РС. На думку вченого, політичні 

впливи на постсоціалістичні медіа стали іншими, тому що правлячі 

еліти впливають не тільки на державні медіа, як раніше, але й на 

комерційні. Більш того, Я. Засурський упевнений, що нові комерційні 

медіа підтримують правлячі еліти навіть більш активно ніж ЗМІ у 

державній власності [427; 428]. Т. Іларіонова, професор Російської 

академії державної служби при Президентові РФ, акцентувала увагу на 

взаємовідносинах політичної влади та медіа загалом, та у РФ зокрема, 

у тому числі звертаючи увагу на кризу друкованих медіа через складну 

економічну ситуацію в перехідний період, коли невеликі за тиражем 

видання функціонували, а відомі газети соціалістичних часів стали 

банкрутами [284]. 

Провідний спеціаліст департаменту журналістики МДУ ім. М. Ло-

моносова О. Вартанова досліджувала реформування медіа в РФ після 

початку демократичних трансформацій у державі, зазначаючи, що мас-

медіа країн перехідного періоду часто сприймаються як засіб для встанов-

лення економічних впливів і політичної влади. Вона стверджувала, що 

саме розвинуте громадянське суспільство може і повинне стати сильним 

агентом для впливу на медіа в країнах регіону та пропонувала іденти-

фікувати сучасні політичні впливи як традиційні для дореволюційного 
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і радянського періоду, уособлені в центральних політичних і регіональних 

елітах [420–422], що, на нашу думку, може також історично стосуватися й 

України.  

Аналізом російських трансформацій ЗМІ і проектуванням цього 

досвіду на інші країни Центрально-Східної Європи займалися 

Л. Болотова та А. Шерел [205], спеціалісти з МДУ ім. М. Ломоносова, 

які обґрунтували структуру радіомовлення в Росії в першій половині 

1990-х рр., а саме: існування на ринку державних і приватних медіа, а 

також звертали увагу на історичну традицію влади країни до жорсткого 

контролю над радіо. А. Качкаєва, дослідниця департаменту журналістики 

МДУ ім. М. Ломоносова і ведуча Радіо Свобода (РФ), аналізувала 

взаємовідносини телебачення та влади в Росії і наголошувала, що 

медіа, особливо телебачення, змінюються відповідно до політичних 

реалій у державі, порівнюючи відносини медіа та політиків при 

Президентові Б. Єльцині та Президентові В. Путіні [50; 299]. Є. Корнілов, 

професор університету Ростова-на-Дону, розглядав результати трансфор-

мацій російських ЗМІ в першій половині 1990-х рр. й оцінював їх 

перспективи. Так, він виділяв децентралізацію мас-медіа як один із 

головних позитивних результатів, однак також говорив про негативні 

моменти, наприклад, про боротьбу політичної влади за вплив над 

телебаченням у Росії [310]. 

На особливу увагу заслуговують роботи російських медіа-

спеціалістів, які досліджують ЗМІ країн Європи в постсоціалістичний 

період. Серед таких учених потрібно назвати А. Ріхтера, директора 

Центру медіа-права (м. Санкт-Петербург), який досліджував медіа-

регулювання й аналізував правову базу щодо ЗМІ в колишніх республіках 

РС, у тому числі й в Україні. Даній проблематиці присвячено багато 

статей автора, які були опубліковані не тільки в російських, але й у 

зарубіжних виданнях, наприклад, у Великій Британії. У результаті 

аналізу змін у медіа-регулюванні в Україні, А. Ріхтер сформулював 

тезу про те, що для того, щоб незалежність ЗМІ стала політичною 

реальністю, Україні ще потрібно пройти довгий шлях [370–373]. Крім 

А. Ріхтера, реформами у сфері мас-медіа займалася Е. Чернявська. У 

своєму дослідженні вона називала суспільства Центрально-Східної 

Європи надто політизованими, а також, на її думку, медіа часто 

знаходяться небезпечно близько до політичних груп і мають тенденцію 

до висвітлення політичних та економічних подій з політичної точки 

зору [212]. 

Значний внесок у науковий доробок щодо особливостей трансфор-

мації ЗМІ у постсоціалістичний період зробили угорські вчені. Так, 
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Л. Серес проаналізував взаємозв’язки між мас-медіа та політиками на 

основі вивчення громадських медіа [383], а М. Зукозд [398], медіа 

спеціаліст Центральноєвропейського університету (м. Будапешт), і 

П. Байомі-Лазар також концентрувалися на питаннях взаємовідносин медіа 

та політики, свободи мас-медіа та загальних проблем реформування 

ЗМІ в постсоціалістичних країнах Європи [190–192; 328]. У спільній 

роботі «Друга хвиля медіа реформування в Центральній та Східній 

Європі» вони зробили періодизацію медіа-реформ [369], яка, на думку 

автора, є актуальною для всіх країн регіону. В іншій своїй роботі 

М. Зукозд разом із А. Ісановіч зробив висновок, що громадські телерадіо-

мовними в багатьох суспільствах ще й досі не є консолідованими в 

результаті трансформації від державного до громадського телебачення 

та радіо [286, с. 6] в країнах Центрально-Східної Європи. На їх думку, 

на теперішньому етапі в даному регіоні Європи немає чіткого бачення 

та державної політики, яка б забезпечила у далекій перспективі сталий 

розвиток громадського телерадіомовлення в еру цифрових медіа. 

Дослідники вважають, що державним управлінцям часто бракує 

розуміння масштабу та характеру тих змін, що настають при сучасних 

змінах на медіа-ринку у зв’язку з розвитком нових технологій. Вони 

роблять висновок про те, що майбутнє громадського мовлення у 

Центрально-Східній Європі сильно залежить від державної політики в 

цій галузі, створення якої має бути засноване на принципі відкритості 

державного управління та включати більше громадських обговорень 

між всіма сторонами процесу вироблення політики [286].   

Медіа-спеціаліст А. Сколкай також окреслив взаємовідносини 

медіа та політики в країнах Східної Європи на прикладі аналізу медіа-

систем Словацької та Чеських Республік і зауважив вплив політиків на 

громадські медіа під час передвиборчих кампаній у всіх країнах регіону 

[384]. Натомість, науковець з Університету Каменського (м. Братис-

лава) Я. Санд намагався відповісти на питання, чи суспільне радіо є 

партнером, чи конкурентом комерційного радіо і зробив висновок, що 

обидві форми можуть плідно співпрацювати на ринку, якщо ставити 

інтереси слухача на перший план [379]. Словацький медіа спеціаліст 

В. Холіна окреслила зміни суспільного та комерційного радіо в 

Словацькій Республіці в першій половині 1990-х рр. та наголошувала 

на тому, що подальша демократизація радіо залежить від удосконалення 

відповідного законодавства і завершення політичних конфліктів у 

системі управління та контролю над радіо [282]. 

Болгарський медіа-спеціаліст, професор університету (м. Софія), 

Є. Алфандарі за результатами діяльності електронних медіа в Болгарії 

в першій половині 1990-х рр. говорив про державно-партійний контроль 
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над ЗМІ, цензуру, страх перед репресіями влади над журналістами, їх 

звільнення відповідно до політичних уподобань і, відповідно, обмеження 

свободи слова [188]. Хоча загалом державне регулювання ЗМІ було 

гармонізовано із стандартами ЄС у цій сфері, на думку іншого болгарсь-

кого дослідника, О. Спассова, воно часто страждає від неефективного 

координування та трактування певних правових норм, а також від дій 

різних державних інституцій, що задіяні в регулюванні діяльності 

велемовних компаній (наприклад, їх ліцензування та реєстрація) [394, 

c. 100–110]. 

Як зазначає словенський дослідник М. Мілосавлевіч, відповідно до 

Закону «Про мас-медіа» Словенії, який було прийнято у 1994 р. та, 

пізніше, у 2001 р. з поправками від 2006 р., комерційні канали не мають 

зобов’язання транслювати новини та аналітичні програми. Незважаючи 

на це, приватні телеканали у Словенії почали транслювати новини, 

створюючи цим конкуренцію словенському громадському мовнику, 

який має такі зобов’язання відповідно до закону. На думку цього 

дослідника, словенські телевізійні станції (як громадські, так і приватні) 

будуть мати проблеми у гармонізації щодо тих зобов’язань, які на себе 

взяла Словенія, підписавши Європейську Конвенцію «Телебачення без 

Кордонів». Наприклад, через маленький медіа-ринок у Словенії, вироб-

ництво власних програм не має значного економічного обґрунтування. 

Тому, щоб досягти виробництва власних програм відповідно до квот 

ЄС, більшість телевізійних станцій у Словенії звертаються до дешевих 

форматів виробництва, наприклад, ток-шоу, інтерв’ю у студії та музичні 

відео [336]. 

Як зазначають С. Басіч-Хрватін та М. Томпсон, після закінчення 

«холодної війни», постсоціалістичні країни Центрально-Східної Європи 

поклялися реформувати державні телерадіомовні компанії в громадських 

мовників, усунувши їх зі сфери політичного контролю. На думку цих 

відомих медіа-дослідників, це є історією «проваленої трансформації». 

За специфічними причинами неефективної трансформації державного 

мовлення в публічне у країнах Центрально-Східної Європи вони 

вбачають основну, яка полягає у тому, що якщо країна не визначила 

свій власний курс трансформацій у широкому сенсі, для неї було 

надзвичайно важко визначити й конкретний курс трансформацій у 

секторі аудіовізуальних ЗМІ. Таке фундаментальне не визначення 

напрямку розвитку країни прямо впливає на громадське телерадіол-

мовлення, тому що воно передбачає і навіть залежить від існування 

соціального консенсусу [199], уважають дослідники. 
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Проблемам створення та функціонування громадських аудіові-

зуальних медіа у країнах постсоціалістичних трансформацій присвячено 

роботу румунської дослідниці А. Мангіу-Піппіді. Науковець зауважувала, 

що італійська модель поділу впливів над органом управління громадськими 

аудіовізуальними ЗМІ між різними політичними партіями, є розпо-

всюдженою в країнах постсоціалістичного регіону Європи. Звичайно, 

це призводить до політичних втручань у діяльність Телевізійних рад та 

їх розпуску відповідно до політичних інтересів. Загалом дослідниця 

зробила цікавий, на думку автора, висновок про провал реформи 

створення громадських медіа в регіоні Європі, який аналізувався [344]. 

У своїй статті «Румунська занадто вільна преса» А. Мінгуі-Піппіді 

говорить про те, що мас-медіа в Румунії звичайно стали вільними 

порівняно з соціалістичними часами, однак при цьому вони не стали 

більш благородними або кращими у своїй діяльності ніж їх соціалістичні 

попередники. Румунські медіа-магнати та їх медіа знаходять для цього 

різні можливості в корумпованій державі. На переконання А. Мінгуі-

Піппіді, провину за це можна покласти й на слабких політиків, а не 

лише на медіа, що зловживають своєю владою. Дослідниця підсумовує, 

що не потрібно очікувати того, що ЗМК будуть поводити себе краще ніж 

уряд тієї країни, де вони оперують [343]. У цьому аспекті румунський 

приклад є показовим. 

Нові дослідження румунського медіолога А. Мангіу-Піппіді 

стосуються впливу медіа на політику, в тому числі й нових медіа. Так, 

вона наводить приклад сходження телеканалу «Al-Jazeera», який 

багато років ігнорував американський уряд, що також відкрило шлях 

до розкриття по-новому впливу засобів масової інформації. Деякі 

науковці вірять в те, що людство вступило в таку еру, коли електронні 

транснаціональні медіа можуть бути більш впливовими, ніж будь-який 

уряд. Це може мобілізувати уряди до дій чи навпаки, але також може 

відігравати роль і для інших політично впливових груп, наприклад, 

політичної опозиції, екстремістських рухів та громадянського суспільства 

[345, с. 87]. Дослідниця говорить про те, що «заперечувати величезний 

вплив «нових медіа» над політикою в наші часи не є розумним, а так 

як політики не є нерозумними, розвиток нових медіа супроводжується 

розвитком нових стратегій контролю над змістом медіа та їх впливом» 

[345, с. 88].  

Медіа-дослідники сьогодення приймають сторону або класичної 

теорії, що заперечує великий вплив медіа, та новою, пост-CNN 

теорією, яка вважає, що мас-медіа мають великий вплив у суспільстві. 

Так, у своїй класичній роботі «Теорії преси» Ф. Зіберт, Т. Петерсон, У. 

Шрамм висловили дуже відому гіпотезу про те, що преса завжди 
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приймала форму та забарвлення соціальних та політичних структур, у 

межах яких вона оперувала. Особливо це віддзеркалює систему 

соціального контролю за допомогою чого встановлюються відносини 

між індивідами та інститутами. У той час як А. Мангіу-Піппіді не 

заперечує те, що тенденції соціального контролю кожного суспільства 

мають величезний вплив на те, як медіа-система створюється та 

розвивається, вона вірить у те, що глобалізація відкрила шлях до 

зовнішніх впливів у таких масштабах, які не можна було собі уявити в 

ті часи, коли проводилося дослідження «Теорії преси» Ф. Зібертом, 

Т. Петерсоном та У. Шраммом. Класичне використання медіа може 

залежати від національного контексту. Однак, саме «нові медіа» мають 

все більшу аудиторію, і обміни між традиційними та новими мас-

медіа, так само як і прямо між новими медіа та політикою дозволяють 

медіа-системі сучасності розвинутися більш незалежно від локальних 

обставин. На думку дослідниці, це надає ЗМІ вищий потенціал для 

того, щоб відігравати впливову роль у суспільстві та робить набагато 

складнішою можливість контролювати медіа традиційними засобами 

[345, с. 87–88].  

Одним із перших ґрунтовних порівняльних досліджень демократизації 

медіа-систем у регіоні Центрально-Східної Європи можна назвати 

монографію Л. Гіоргі «Постсоціалістичні медіа: яка влада Заходу? 

Зміна системи медіа в Польщі, Угорщині та Чеській Республіці». На 

думку вченої, у цих країнах відбулася найбільш ефективна та швидка 

зміна медіа-системи від соціалістичної до демократичної, що і 

обумовило вибір країн для порівняльного аналізу, у якому найбільше 

уваги приділяється змінам медіа-регулювання та створення правової 

бази функціонування ЗМІ окремо щодо друкованих і електронних 

медіа [265]. 

Комплексні дослідження проблем медіа-трансформацій у Республіці 

Польща й інших країнах Центральної та Східної Європи зроблені 

багатьма відомими польськими вченими. 

Так, наприклад, К. Якубович, дослідник Інституту журналістики та 

політології, член Комітету експертів Ради Європи з питань концентрації 

та плюралізму медіа та Постійного комітету Ради Європи з питань 

телебачення без кордонів, є визнаним експертом з питань демократизації 

медіа в Польщі та у Європі, до кола наукових інтересів якого входять 

переважно економічні і політичні аспекти медіа-функціонування. 

Головним чином, як колишній директор Ради польського телебачення 

та директор експертів громадського радіо та телебачення у Польщі, 

К. Якубович у своїй науковій діяльності значну увагу приділяв 
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створенню дуальної медіа-системи у Польщі та мінімізації  політичних 

впливів на діяльність ЗМІ [287–292]. Зокрема, розглядаючи ринок 

громадського та комерційного телебачення у першій половині 1990-х рр. 

в Польщі у статті «Громадське та приватне телебачення у Польщі», 

К. Якубович надавав рекомендації щодо подальшого регулювання 

цього сектора та наголошував на можливості успішного розвитку 

громадських аудіовізуальних медіа лише за умови стабільності політичної 

системи і відмови політиків втручатися у діяльність цих ЗМІ. Щодо 

розвитку комерційного радіо та телебачення, то, на думку дослідника, 

багато залежить саме від правового регулювання цієї сфери і 

«політики поступок» з боку політичної влади [290]. 

Визначним науковцем у сфері медіа у Польщі вважається керівник 

відділу соціології та комунікації Ягеллонського університету 

(м. Краків) і запрошений професор Інституту європейських студій 

(м. Відень) Т. Гобан-Клас [267–276]. Фундаментальною працею цього 

дослідника щодо медіа у Польщі, яка вийшла англійською мовою в 

1994 р. і здобула світове визнання, стала праця «Диригування медіа. 

Політика щодо засобів масової інформації у комуністичній Польщі та 

після неї» [267]. У монографії розглядаються теоретичні основи 

функціонування медіа в тоталітарних та демократичних суспільствах, 

обговорюється актуальність і важливість вивчення саме польського 

варіанта комуністичних ЗМІ, а також різні доктрини щодо мас-медіа. 

Використовуючи термінологію музики, Т. Гобан-Клас показав зміни 

темпу, динаміки та синхронізації медіа у різних періодах історії 

соціалістичної Польщі від 1944 до 1989 р. залежно від зміни влади та 

різних соціальних рухів таких, як, наприклад, «Солідарності». Автор 

також досліджував етап початкової трансформації Польщі від 

соціалізму до демократії та проблеми ринку ЗМІ у той період і 

наголошував на тому, що серед медіа-спеціалістів існувало, на його 

думку, помилкове переконання про те, що потрібно лише знищити 

соціалістичну модель функціонування ЗМІ для того, щоб мас-медіа 

стали демократичними. Загалом, він зробив висновок про те, що традиції 

щодо медіа в Польщі до Другої світової війни та за соціалістичних 

часів негативно впливають на становлення нових демократичних медіа 

в 1990-х рр. [267]. А. Пачковскі, професор історії Університету політичних 

наук, проаналізувавши ЗМІ Польщі за часів соціалізму, виділив п’ять 

етапів польської журналістики [356]. 

Фундаментальною працею щодо медіа-трансформацій у Польщі 

можна вважати монографію «Між монополією та плюралізмом» 

відомого польського медіа-дослідника Т. Мєльчарека [331–333], у якій 

він проаналізував зміни, що відбулися у 1989-1997 рр. на ринку 
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Польщі як друкованих, так й електронних ЗМІ. Як зазначав дослідник, 

1989 р. став визначальним у післявоєнній історії медіа Польщі через 

позитивну роль «Солідарності» у цих змінах, особливо його боротьбі 

за доступ до ЗМІ в 1980-х рр. Процес трансформації польської преси 

науковець поділяв на два етапи. Перший етап (1989-1990 рр.), який 

ознаменувався перемогою «Солідарності» на виборах, визначався 

діяльністю її преси, що носила й надалі антисоціалістичний характер. 

Другий етап, який почався в 1991 р., характеризувався приходом західних 

інвесторів на польський ринок преси, що, на думку дослідника, означало 

вільну конкуренцію – прихід капіталу на польський ринок мас-медіа. 

Крім того, Т. Мєльчарек наголошував на швидкому розвитку католицьких 

медіа після 1989 р. у Польщі, а електронні мас-медіа розвивалися за 

моделлю ЗМІ Італії в аспекті взаємовідносин медіа та політики [332]. 

Р. Філас, доктор гуманітарних наук Ягеллонського університету 

(м. Краків), займався соціологією масової комунікації, вивченням мас-

медіа, переважно ринку преси. У роботі «Читачі преси й аудиторія 

радіо та телебачення» він виділяв чотири етапи трансформації медіа в 

Польщі від 1989 до 1995 р. і дійшов висновку, що, хоча ринок преси, 

радіо та телебачення кількісно збільшився порівняно з початком 1990-х рр., 

але разом із тим аудиторія мас-медіа зменшилася [242]. Дослідженню 

динаміки розвитку ринку локальної преси та радіо у Польщі присвячені 

інші праці науковця. Наприклад, порівнюючи аудиторію громадського 

та комерційного радіо, дослідник зауважив, що аудиторія комерційного 

радіо постійно збільшується на противагу аудиторії громадського радіо 

[240–243]. Схожі висновки щодо розвитку електронних і друкованих 

мас-медіа зробив Ф. Рижка, говорячи про значну популярність 

електронних медіа та занепад преси. Так, за його розрахунками, в 1994 р. 

кількість читачів друкованих медіа знизилася на 30 % [376–378]. 

К. Докторович розглядала європейський досвід регулювання 

електронних медіа і наголошувала на тому, що його потрібно брати за 

основу регулювання медіа в Польщі [230; 231]. Б. Клімкєвич, спеціаліст з 

Ягеллонського університету (м. Краків), аналізувала європейську політику 

медіа-регулювання та її вплив на країни Центральної та Східної Європи в 

контексті медіа-плюралізму [305]. Деякі польські вчені досліджують 

переважно питання реформування електронних ЗМІ в Польщі у постсо-

ціалістичний період.  

Проблематикою демократизації польського радіо займався С. Єнджеє-

вські, віце-президент Радіо Польщі, член групи експертів Ради Європи 

при Комісії з питань радіо ЄС. Так, оглядаючи політико-правові 

аспекти змін в аудіовізуальному секторі і порівнюючи громадське та 



Ю. В. Палагнюк 

 

22 

 

 

комерційне радіо у Польщі до 1996 р., дослідник дійшов висновку, що 

вони мають схожі проблеми в перехідному суспільстві, однак аудиторія 

очікує високої якості мовлення від радіо незалежно від форми 

власності [294–297]. 

У 1995 р. С. Єнджеєвські розробив стратегію розвитку польського 

громадського радіо до 2000 р., а пізніше в монографії «Радіо у системі 

суспільної комунікації», опублікованій у 2003 р., розглянув історію 

радіо в світі, показав його ґенезу на прикладі різних країн, у тому числі 

Великої Британії, США та Польщі. Дослідник також проаналізував 

різні види радіо (комерційне, релігійне, локальне тощо), а особливу 

увагу приділив громадському радіо та його функціонуванню в різних 

країнах. Наголошуючи на важливості своєчасного удосконалення 

радіо-регулювання, надаючи рекомендації щодо цього, С. Єнджеєвські 

загалом позитивно оцінював радіо в сучасній Польщі, яке, на його 

переконання, оперувало у вільному ринковому середовищі та було 

плюралістичним, а громадське радіо постійно розвивалося, збільшуючи 

свою аудиторію, а також різноманіття та якість продукції [297]. 

Крім того, інші польські дослідники також аналізували трансформації 

польського радіо. Наприклад, колишній голова Польського Радіо 

К. Михальські звертав увагу на важливу роль громадського радіо в 

демократичному суспільстві загалом і для Польщі зокрема ще у 

першій половині 1990-х рр. [330]. А. Совінські оцінював подальший 

розвиток радіо в Польщі за результатами його реформування в першій 

половині 1990-х рр. [450], а В. Сончик вивчав сучасне радіо на 

прикладі радіостанцій Польщі [390]. А. Кєпас розглядав вимоги 

суспільної відповідальності в діяльності радіо з філософсько-моральної 

точки зору [303]. В. Дудек, професор Сілезького університету 

(м. Катовіце), окреслював радіо в контексті концепції інформаційного 

суспільства в Польщі та в світі [236]. Медіа-спеціалісти з Ягеллонсь-

кого університету (м. Краків) М. Нєзгода та А. Шумакович так само, 

як і дослідник З. Онішчук, аналізували характер взаємодії приватного 

та громадського радіо в перші роки його діяльності [347; 353], а 

Я. Бєлічинські займався вивченням комерційного радіо на початковому 

етапі демократизації в Польщі [201]. 

М. Гєруля, доктор журналістики Сілезького університету (м. Като-

віце), у своїх роботах детально аналізував локальне радіо в Сілезькому 

регіоні щодо того, чи оперує воно в умовах вільного ринку, чи 

монополії. Він звернув увагу на популярність радіо, що призводить до 

переважання комерційних радіостанцій над громадськими. Однак, з 

другої половини 1990-х рр. відбувалася концентрація на ринку радіо в 

регіоні, що могло загрожувати свободі радіо, вважав автор [11; 259–263]. 
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Я. Свідерські, досліджуючи регіональне громадське радіо, говорив про 

його кризу в Польщі [399]. 

Інші ж медіа-спеціалісти аналізували процес трансформації ринку 

телебачення в Польщі та його наслідки. Так, на думку автора, на особливу 

увагу заслуговують роботи К. Покорної-Ігнатович [362; 363]. У 

монографії, присвяченій ролі телебачення в політичній системі Польщі 

за соціалістичних часів, дослідниця узагальнила, що у той час телебачення 

було одним із кризових елементів у країні, тому, що воно компро-

метувало владу і ламало її монополію на інформацію, хоча офіційно 

повинно було робити протилежні речі [362]. Крім того, К. Покорна-

Ігнатович у статті «Політичний диспут щодо польського телебачення» 

показала важливість телебачення для правлячих еліт в Польщі та 

детально проаналізувала дискусії щодо його реформування за період 

від часів соціалізму до вступу країни до ЄС [363]. 

Дослідниця А. Бальчинська-Косман аналізувала інститути регулю-

вання діяльності медіа в країнах Західної Європи як приклад для 

розв’язання аналогічних проблем у Польщі. Наприклад, на основі 

порівнянь Польської ради з питань радіо та телебачення з аналогічними 

органами в країнах Західної Європи авторка зробила висновок про те, 

що польська рада найбільш подібна за структурою до французької, а за 

завданнями наближена до італійської. Хоча, як визначала дослідниця, 

в обох моделях, особливо в італійській, зберігається політичний вплив 

на ради, а, отже, як на громадські, так і на комерційні медіа. Натомість, 

А. Бальчинська-Косман відзначила загалом високий ступінь незалежності 

польської ради [193]. Тією самою проблематикою, а саме: завданнями 

та діяльністю Польської ради з питань радіо та телебачення, займався 

Р. Котапські, спеціаліст з Економічної академії (м. Вроцлав). Після 

досконалого вивчення завдань та обов’язків ради дослідник зробив 

висновок, що рада повинна відігравати роль регулятора ринку 

аудіовізуальних ЗМІ на основі не політичного, а економічного зиску 

[312]. Крім того, правовий статус ради аналізувала К. Павлович, 

говорячи про неможливість знайти цікаве доопрацювання теорії чи 

практику права в концепції ради [361; 362]. Р. Хрущак дослідив 

конституціоналізацію свободи медіа і свободи слова, а також десятилітнє 

функціонування Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 

Польщі з правничо-регулятивного аспекту і зауважив про необхідність 

її реорганізації відповідно до західноєвропейського зразка у зв’язку із 

вступом Польщі до ЄС [213]. 

Докладно аналізуються спеціалістами Польщі правові основи 

функціонування ЗМІ, у тому числі наукові дискусії серед дослідників 
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виникає питання адаптування норм польського медіа права до законо-

давства ЄС. Так, на думку К. Докторович, європейське інформаційне 

суспільство відрізняється від американського, а завдання Польщі полягає 

у приєднанні до європейського медіа-середовища. Дослідниця звернула 

увагу на процеси дерегуляції, приватизації та комерціалізації медіа, 

характерні для країн Західної Європи, які, на її переконання, аналогічні 

до відповідних процесів у Польщі [230; 231]. 

Ю. Браун, науковець, журналіст та політичний діяч, у монографії 

«Сила четвертої влади. Медіа, ринок, суспільство» дослідив розповсю-

дження, результати технологічних змін, спосіб організації, а також 

засади функціонування ринку електронних ЗМІ в Польщі та у світі. Ці 

питання розглядаються на основі вибраних автором проблем суспільної 

комунікації, політики держави щодо мас-медіа та загальних проблем 

інформації в суспільстві. Автор аналізував ринок електронних медіа в 

Польщі як до демократичних трансформацій у суспільстві, так і після 

них на основі правових, політичних та економічних аспектів. Він 

докладно описав історію європейських та американських медіа і зробив 

висновок про те, що діяльність мас-медіа США знаходиться між 

владою та індустрією розваг від початку їх існування в ролі локальних 

ЗМІ ще на початку американської державності. Аналізуючи медіа 

Європи, автор уважав, що вони знаходилися на службі у влади, ринку 

та суспільства, а джерела демократичних медіа він убачав у ЗМІ 

Великої Британії. Дж. Браун відвів незначне місце аналізу медіа-ринку 

Росії та України у своїй праці, зауважуючи, що мас-медіа у цих країнах 

ще повинні подолати важкий шлях до отримання свободи, хоча 

сподівався на позитивний результат для свободи медіа в Україні у 

результаті «помаранчевої революції» 2004 р. [206]. 

Особливості діяльності ЗМІ в Україні теж досліджуються вже 

тривалий час. До найпомітніших праць з цієї тематики належать праці 

В. Бебика та О. Сидоренко [2], Д. Дуцик [25; 26], С. Костилєвої [59], 

Костирєва А. [60; 61], Б. Потятиник [111], які присвячені проблемам 

становлення і розвитку медіа в Україні після здобуття незалежності; 

монографії Ю. Фінклера «Мас-медіа та влада: технологія взаємин» 

[172] та В. Карпенко [49] аналізують взаємодію ЗМІ з іншими 

суб’єктами політичного життя і визначають можливості регуляції цих 

відносин. Фундаментальною працею щодо порівняльних аспектів 

трансформацій мас-медіа в Україні можна вважати монографію 

Ц. Войцеха «Трансформація преси в Україні та Польщі в контексті 

суспільних змін (1989-1999)» [7].  

На окрему увагу заслуговують праці доктора політичних наук у 

галузі систем політичної комунікації О. Зернецької, які присвячені 
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вивченню низки питань діяльності ЗМІ, як, наприклад, трансформації 

систем масової комунікації у світі та Україні, становлення громадських та 

інших медіа в нашій державі [36–39]. Крім того, потрібно відмітити 

наукові доробки спеціалістів Національного університету ім. Т. Шевченко 

професора В. Різуна, професора В. Шкляра щодо динаміки розвитку 

українських ЗМІ та свободи мас-медіа в Україні [170; 381], професора 

О. Гриценко щодо питань інформаційної політики як важливого чинника 

демократизації українського суспільства і медіа, а також необхідності 

дотримання європейських стандартів у галузі регулювання ЗМІ в Україні 

[13; 14; 277]. 

Зважаючи на важливість медіа у виборчих процесах, значна частина 

вітчизняних досліджень присвячена саме цьому аспекту їх діяльності. 

До них належить, зокрема, праця В. Іванова «Законодавство про засоби 

масової інформації. Український та зарубіжний досвід» [41] та інші 

роботи українських учених. Крім того, великий внесок у розробку 

проблем, пов’язаних із теорією комунікації, паблік рілейшнз, інфор-

маційними війнами зробив дослідник Г. Почепцов [112]. Питаннями 

політичних комунікацій та медіа цікавилися Д. Дубов [22; 23] і О. Чер-

нецька [174]. Зауважимо й те, що особлива увага у політологічних 

дослідженнях ЗМІ в Україні приділяється тематиці мас-медіа як каналу 

маніпулятивного впливу [47], політичній рекламі і ЗМІ, інформаційних 

технологій [54] та інших дотичних питань, як-от, наприклад, у праці 

Т. Шульги [181].  
Значний науковий інтерес в українських дослідників також викликає 

проблематика формування державної інформаційної політики України. 
Так, інформаційній політиці держави щодо медіа присвячені дослідження 
Г. Несвіт [79], О. Дубаса [21]. У статтях О. Сосніна, О. Приходько вис-
вітлюються завдання інформаційної політики в Україні, обговорюються 
перспективи державної інформаційної політики в нашій державі, а 
також наближення України до європейських стандартів у даній сфері 
[1156; 121; 122]. Цьому ж питанню присвячені й монографія 
Л. Губерського, Є. Камінського, Є. Макаренко «Інформаційна політика 
України : європейський контекст» [45], а також окрема праця Є. Ма-
каренка [68]. Крім того, у вітчизняних наукових розробках знаходить 
відображення й проблема взаємовідносин громадянського суспільства, 
держави та ЗМІ, наприклад, у працях Д. Дуцик [24–27]. 

Потрібно зазначити, що деякі вітчизняні дослідники аналізують 
окремо друковані й електронні ЗМІ. Так, увага зверталася й на трансфор-
мацію телебачення в Україні, наприклад, у праці М. Карабанова та 
інших учених «Українське телебачення : роки, події, звершення» [171]. 
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А. Кривенко, Ю. Шкурлат, В. Бебик та інші вчені відслідковували 
зміни на телебаченні у першій половині 1990-х  рр. та приділяли увагу 
появі та діяльності комерційного телебачення в Україні. А от І. Мащенко 
проаналізувала трансформації українського радіо і телебачення в 
контексті світового аудіовізуального процесу [70].  

З другої половини 1990-х рр. і дотепер важливе місце в наукових 

доробках українських учених і журналістів займає питання діяльності 

громадського телебачення та радіо в межах реформування державних 

аудіовізуальних медіа України [103]. Дослідження В. Понеділко [109], 

В. Петренко [104; 105] та інших учених присвячені проблемам та 

перспективам суспільного телебачення в Україні. Зокрема, О. Зернецька 

звертала увагу на те, що система суспільних ЗМІ відрізняється у різних 

країнах світу [36]. У той же час Г. Сащук займався вивченням безпекових 

імператив телевізійного простору України [152]. 

Роль мас-медіа в демократизації країни та проблематика складних 

взаємовідносин медіа і політики після проголошення незалежності 

України та початку медіа трансформацій висвітлюються в роботах 

багатьох українських учених. Ще в першій половині 1990-х рр. 

колишній голова Спілки журналістів України Є. Вербило говорив про 

тиск на журналістів з боку влади [6]. Про складні взаємовідносини 

медіа та правлячих еліт в Україні й через десять років після 

висловлювання Є. Вербило говорили М. Мельник і В. Постульга [72], 

В. Карпенко [49], О. Трошина [167; 168], Ю. Фінклер [172] та інші. У 

той же час А. Костирєв [60; 61] аналізував роль ЗМІ в демократизації 

України так само, як і Н. Олексієнко [81; 82], а І. Ненов вивчав мас-

медіа в умовах політичних трансформацій українського суспільства 

[78]. Д. Дубов не лише звертав увагу на ЗМІ як на якісно нові суб’єкти 

політичних, але й на політико-комунікативну безпека України у 

євроінтеграційному контексті [22; 23]. 

Також роль ЗМІ у створенні політичної реальності та політичних 

орієнтацій українців аналізується в дослідженнях О. Шахтемірової 

[178] та Д. Яковлєва [186].  

Нерозривно з вищезазначеною проблематикою пов’язана тема 

свободи слова в Україні, аналіз якої знаходить відображення в працях 

вітчизняних дослідників [9; 83; 120; 159] та правозахисників [113–117]. 

Щодо цього питання В. Шкляр зауважував про те, що свобода слова є 

одним з основних демократичних принципів у суспільстві [381]; 

С. Демченко наголошував на важливості відповідальної свободи слова, 

заснованій на принципах моралі, а також звернув увагу на різні 

аспекти, які заважають свободі слова в Україні [17; 18].  
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Українськими вченими також досліджуються економічні аспекти 

трансформації медіа-політики в Україні. Наприклад, Р. Дяків у статті 

«Ринок засобів масової інформації: проблеми, становлення і розвитку» 

класифікував форми власності на ЗМІ в Україні, а також говорив про 

важливість державного протекціонізму національним медіа [28]. І. Луб-

ченко, голова Національної спілки журналістів України, зауважив на 

необхідності введення до реєстраційних документів ЗМІ положення 

про власника медіа для забезпечення прозорого інформаційного простору, 

а також на важливості передачі державної і комунальної власності на 

ЗМІ у власність журналістських колективів у рамках приватизації 

місцевих та регіональних медіа [6]. Відзначимо й роботу І. Міки, у якій 

аналізуються особливості спонсорської допомоги в електронних ЗМІ 

Польщі, як приклад для України [75]. 

Вагомий внесок щодо удосконалення регулювання сфери мас-медіа 

здійснили вітчизняні правознавці [118; 123]. Дослідник В. Муравйов, 

аналізуючи формування правових відносин між Україною і ЄС ще у 

1993 р. в англійському науковому журналі, присвяченому проблемам 

українського державотворення, говорив про доцільність запровадження 

європейських стандартів у національному законодавстві, якщо країна 

хоче стати частиною європейської спільноти [346]. І. Длабоха, проана-

лізувавши в 1996 р. прийняту Конституцію України на предмет гарантій 

прав людини, знайшов деякі правові суперечності, які, на його переко-

нання, можуть завадити дотриманню прав людини в країні [228]. 

На правові основи функціонування ЗМІ в Україні, взаємовідносини 

судової влади, як однієї з гілок державної влади, та ЗМІ звертав увагу 

й колишній Голова Конституційного Суду України І. Домбровський, 

зазначивши, що законодавча база відстає від сучасних вимог ЗМІ в 

Україні, які динамічно розвиваються [20]. Ю. Кобзар зауважував на 

проблемі вдосконалення  правової бази щодо електронних ЗМІ в 

Україні [52], а Ю. Ганжуров звертав увагу на важливості імплементації 

українського законодавства у сфері ЗМІ до стандартів ЄС [10]. 

Аналіз поняття та правового статусу ЗМІ в Україні є важливим 

кроком до розуміння місця і ролі мас-медіа у незалежній державі. 

Спільними рисами досліджень у сфері медіа-регулювання, які належать 

правознавцям, можна назвати значну увагу до проблеми термінів і 

понять у цій сфері, теоретизацію права на свободу слова і думки, 

відповідність національного законодавства у сфері ЗМІ міжнародним 

нормам та європейському законодавству, а також формулювання про-

позицій стосовно подолання неузгодженостей, прогалин у нормативно-

правових актах різної юридичної сили. 
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Спеціалістами з державного управління не приділяється значна 

увага політиці держави щодо ЗМІ в Україні у зв’язку з європейською 

інтеграцією нашої держави. Однак, розглядаються різноманітні аспекти 

інтеграції України до ЄС, у тому числі й економічні, що має вирішальне 

значення для створення регулятивних основ на ринку ЗМІ на основі 

європейських стандартів. Так, В. Попова досліджувала шляхи удоско-

налення податкової політики в умовах євроінтеграції [110], Л. Ільченко-

Сюйва – державний механізм монетарної політики України в контексті 

європейської інтеграції [43], Г. Дмитренко – державне управління 

процесами адаптації податкової системи України до вимог ЄС [19]. 

Наголос на національній безпеці України у зв’язку з євроінтегра-

ційними процесами зробив у своїй науковій роботі з державного 

управління В. Жаховський [32]. Крім того, вчені досліджують і 

державно-управлінський досвід інших країн як, наприклад, Т. Ілюк 

щодо урядових інформаційних компаній з європейської інтеграції в 

Польщі [44].  

Однак, найбільш популярними і досліджуваними тематиками 

європейської інтеграції серед науковців з державного управління є 

врядування в Україні у контексті європейської інтеграції, у тому числі 

і його регіональні аспекти, а також соціальні та гуманітарні напрямки 

інтеграції України до ЄС. Так, розвиток європейського управління в 

контексті впливу на державне управління в Україні досліджував 

І. Грицяк [15]; регіональні аспекти євроінтеграції України до ЄС 

аналізували І. Куліш [63], А. Лавренчук [65], Е. Топалова [165], 

О. Чумакова [176].  

Ю. Бондаренко [4], Ю. Журавльова [33], Ю. Лагутов [66], 

О. Малиновська [69], Р. Сторожук [158], К. Шкумбатюк [179] 

приділяли увагу соціальним та гуманітарним питанням європейської 

інтеграції нашої держави з точки зору державного управління. Помітною 

у цьому напрямку є робота О. Григора «Формування інформаційного 

суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз 

(державно-управлінський аспект», адже вона спрямована на дослідження 

державної політики щодо створення інформаційного суспільства в 

Україні у зв’язку з європейською інтеграцією. Дослідник дійшов 

висновку про те, що в Україні ще не розроблена повною мірою власна 

Концепція формування інформаційного суспільства, однак цей процес 

перестав бути стихійним і набув ознак керованості: здійснюються заходи, 

спрямовані на захист інформації та забезпечення інформаційної безпеки 

держави в умовах застосування комп’ютерної техніки; розвивається 

міжнародне співробітництво у сфері інформатизації [12]. 
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Таким чином, хоча економічні аспекти євроінтеграційних процесів 

є одними з найбільш важливих, у тому числі і для вироблення та 

коригування державної політики щодо ЗМІ в Україні у зв’язку із 

стратегією інтеграції України до ЄС, їм не приділяється достатньо 

уваги серед досліджень у сфері державного управління.  

У цілому можна констатувати те, що для вітчизняних науковців 

характерне прагнення пов’язати спрямованість теоретичного пошуку 

трансформації ЗМІ із завданнями вирішення проблем регулювання 

мас-медіа в Україні сьогодення через подальше удосконалення регу-

лювання цієї сфери в країні з метою адаптації його до європейських 

стандартів. Однак, у вітчизняній науковій літературі відсутні значні 

наукові розробки власне питань щодо результатів зміни державної 

політики щодо аудіовізуальних мас-медіа в Україні після отримання 

незалежності та у зв’язку з європейською інтеграцією нашої держави. 

Автори, як правило, торкаються цього аспекту проблеми побіжно, а 

тому можна зустріти різні за обсягом спроби її висвітлення, яким 

бракує системності та повноти аналізу.  

Джерельною базою дослідження є міжнародно-правові акти, націо-

нальне законодавство України, а також країн-членів ЄС, регулятивні 

документи ЄС та Ради Європи, офіційна статистика, інформація 

національних і міжнародних організацій, наукові праці, монографічні 

дослідження і наукові статті вітчизняних та зарубіжних авторів з 

окресленої проблеми. 

Автор спиралася на Закони у сфері ЗМІ України, зокрема, «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення 

та радіомовлення», «Про інформацію», «Про державну підтримку 

засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про 

систему суспільного телебачення і радіомовлення України» та інші.  

Концептуальними для даного дослідження стали положення, 

втілені в статті 34 Конституції України «Кожному гарантується право 

на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів та 

переконань» [56, c. 8], статті 15 «Цензура заборонена» [56, c. 5], а також у 

стаття 10 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує свободу 

висловлювань та інформації.  

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі 

висновки.  

Теоретико-методологічні, методичні та прикладні питання багато-

аспектної проблематики державного регулювання аудіовізуального 

ринку ЗМК в європейських країнах, у тому числі країн-членів ЄС та 

інших країн регіону, які визначили своєю метою європейську інтеграцію, 
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були й залишаються предметом і об’єктом постійних наукових 

досліджень. Різні аспекти трансформації державної політики щодо 

аудіовізуальних мас-медіа у Європі у зв’язку з євроінтеграційними 

процесами досліджували вчені Західної та Центрально-Східної Європи, у 

тому числі й України. Разом із тим існує нагальна необхідність 

продовження наукових розробок з означеної проблематики в нашій 

державі. 

Наприклад, питання державного регулювання аудіовізуального 

ринку ЗМК в Україні та адаптація його до стандартів ЄС у цій сфері 

викликає інтерес, головним чином, вітчизняних дослідників у галузі 

журналістики та права. У той час у західній науці вищезазначені питання 

становлять неабиякий політологічний та державно-управлінський 

інтерес. Отже, за межами дослідницького інтересу в цих галузях в 

Україні залишилися питання, пов’язані з дослідженням трансформації 

аудіовізуального ринку в нашій державі, ролі і значення державної 

політики щодо функціонування та розвитку аудіовізуальних ЗМК. 

Трансформація медіа-системи в Україні з метою її демократизації, 

у тому числі у зв’язку із стратегічним курсом на європейську інтеграцію, 

зумовлює необхідність поглибленого вивчення і систематизації 

зарубіжного досвіду, що накопичений у даній сфері, у першу чергу, у 

країнах-членах ЄС. Зарубіжні дослідження таких процесів в інших 

країнах постсоціалістичних перетворень Центрально-Східної Європи, 

а також досвід державного регулювання аудіовізуальних ЗМК в інших 

країнах-членах ЄС і загалом на загальноєвропейському рівні, мають 

безперечну цінність для вітчизняної науки, для вибору напрямів удоско-

налення медіа-регулювання як на теоретичному, так і на практичному 

рівні, що має особливу важливість у зв’язку із стратегічним курсом 

України на європейську інтеграцію. 


