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Розділ 2 
 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇПОЛІТИКИ У СФЕРІ 

АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МАС-МЕДІА 
 

Зважаючи на різноманітність сучасного медіа-ринку, автор зосереджує 

увагу на дослідженні трансформації аудіовізуальних традиційних 

(телебачення і радіо) мас-медіа та державної політики щодо цього 

сегмента медіа-ринку в умовах європейської інтеграції. Інші ж види 

ЗМІ, а також регіональні і місцеві медіа залишилися поза межами даного 

дослідження. Це обумовлено наступними важливими факторами. 

По-перше, традиційні мас-медіа протягом постсоціалістичних 

трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи залишалися 

найбільш доступним, розповсюдженим та популярним ЗМІ. Важливим 

аспектом було і залишається те, що в умовах соціально-економічних 

змін радіо і телебачення були або безкоштовним засобом інформації 

(приватні ЗМІ), або не дуже дорогим засобом інформації (громадські 

ЗМІ). На противагу цьому, в умовах економічних трансформацій  

1990-х рр. відбулася криза друку: відповідно до ринкових перетворень 

і лібералізації цін на продукцію випускати друковані ЗМІ стало набагато 

дорожче, а купівельна спроможність населення різко знизилася. Отож, 

цей популярний засіб масової інформації за соціалістичних часів в 

умовах демократизації й на теперішній час втратив свої колись сильні 

позиції на медіа-ринку. Щодо ж інших засобів масової комунікації, які 

почали виникати з кінця 1980-х рр. у зв’язку з науково-технічним 

прогресом, то в постсоціалістичних країнах вони отримували повільне 

розповсюдження через наслідки економічних перетворень та, відповідне 

скрутне загалом соціально-економічне становище громадян. Темпи 

розповсюдження, наприклад, Інтернет у країнах цього регіону не були 

швидкими. Так, у 2003 р. лише 8 % населення України користувалися 

Інтернетом, а в 2009 р. Інтернетом стали користуватися вже близько 33 % 

населення України [108; 254]. Отже, саме традиційні аудіовізуальні 

ЗМІ протягом останніх двадцяти років стали найбільш популярним та 

розповсюдженим засобом масової інформації в постсоціалістичних 

країнах Центрально-Східної Європи. 

По-друге, як у демократичних, так і в соціалістичних суспільствах 

керівні політичні еліти звертали особливу увагу на традиційні аудіо-

візуальні медіа через їх популярність у населення. Більш того, 

телебачення ставало найкращим каналом маніпулятивного впливу на 
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глядача порівняно з іншими засобами масової комунікації через те, що 

надавало можливість не лише візуального сприйняття інформації (як у 

друкованих ЗМІ), або сприйняття інформації на слух (як у радіо), а 

обох разом. При цьому, якщо в соціалістичних країнах радіо та 

телебачення використовувалися для прямого політичного впливу на 

населення, то в демократичному суспільстві цього не можна було 

допустити через ту роль «четвертої влади», яку повинні вигравати мас-

медіа в демократичній державі. Отже, в демократичних країнах державна 

політика була направлена, в першу чергу, саме на регулювання 

аудіовізуального сектора мас-медіа. У країнах постсоціалістичних транс-

формацій Центрально-Східної Європи через популярність аудіовізуальних 

ЗМІ у населення та колишню практику прямого втручання в їх 

функціонування політичних еліт за часів соціалізму, створення нового 

медіа-регулювання щодо аудіовізуальних медіа набувало особливої 

актуальності. 

По-третє, загальною тенденцією не лише в країнах Центрально-

Східної Європи, а в країнах Західної Європи наразі є зменшення попу-

лярності друкованих ЗМІ, збереження популярності аудіовізуальних 

медіа за останні десятиліття та завоювання Інтернетом ринку засобів 

масової комунікації. Так, наприклад, відповідно до даних з 1991 р. до 

2008 р. Центрального статистичного бюро Норвегії щодо кількості тих, 

хто користується різними ЗМІ у звичайний день у віці від 9 до 79 р., то 

вони показують, що кількість читачів журналів зменшилася (з 18 % у 

1991 р. до 15 % у 2008 р.); зменшилася також кількість читачів мотиж-

невиків (з 21 % у 1991 р. до 14 % у 2008 р.) та газет (з 83 % у 1991 р. до 

68 % у 2008 р.). Щодо аудіовізуальних ЗМІ, то зменшилася аудиторія 

слухачів радіо (з 72 % у 1991 р. до 56 % у 2008 р.). Не зменшилася 

частка лише телевізійної аудиторії (приблизно 80 % у 1991 р. та 2008 р.). 

Користувачів Інтернету в 1991 р. не було, однак у 2008 р. їх частка 

становила 72 % [80, c. 37]. Тож, як видно з вищенаведених даних, лідером 

аудиторії є телебачення серед електронних ЗМІ з незначним відставанням 

Інтернету і більш помітним – радіо. Натомість, друковані ЗМІ значно 

відстають у кількості користувачів від електронних мас-медіа. Загалом 

така тенденція є притаманною медіа-ринкам усіх країн. Отож, саме 

державна політика щодо аудіовізуальних медіа є одним з наваж-

ливіших питань у сучасній демократичній державі. Більш того, у 

результаті європейської інтеграції та створення ЄС, усе більше уваги 

зверталося інститутами ЄС саме на необхідність удосконалення 

регулювання аудіовізуального медіа-ринку та приведення його до 

загальних європейських стандартів. 
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Таким чином, у зв’язку з вищепереліченим, дане дослідження 

набуває особливої актуальності через процеси демократичних 

трансформації на аудіовізуальному ринку в Україні, а також у зв’язку з 

євроінтеграційним курсом нашої держави, що передбачає вироблення 

державної політики щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації 

відповідно до європейських стандартів у даній сфері. 

Зауважимо, що нечітке трактування понять, які використову-

ватимуться в даній роботі, може призвести до ускладнення вирішення 

як практичних, так і наукових завдань даного дослідження. Тому існує 

необхідність зупинитися докладно на визначенні понятійно-

категоріального апарату даного дослідження.  

У буквальному перекладі термін «медіа» має такі значення. Медіа, 

відповідно до Оксфордського словника,  це – «основні джерела, 

завдяки яким велика кількість людей отримує інформацію та розваги, 

тобто телебачення, радіо та газети» [355, c. 733]. Якщо детальніше 

розглянути етимологію поняття, то потрібно звернути увагу на такі 

моменти. Медіа – це соціально організовані пласти активності, у той 

час як «мас» у зв’язку з «медіа» говорить щось про розмір 

комунікативного процесу. На думку дослідника Б. Бладохи, мас-медіа 

є засобом та способом, завдяки якому відбувається передача духовних 

цінностей через друк, звук та зображення досягає необмеженої 

аудиторії [204, c. 120]. Термін «мас-медіа» ототожнюється з поняттям 

«засоби масової інформації» у політологічному енциклопедичному 

словнику [107, c. 135]. Термін «преса» загально вживається для 

визначення газет і журналів [355; 204, c. 118]. М. Гєруля відповідно до 

традиції польської комунікативістики визначає поняття «преса» як 

«сукупність періодичних видань (газет і журналів), що мають 

суспільне розповсюдження та всебічно віддзеркалюють дійсність, 

особливо – актуальні політичні, суспільні, культурні, наукові та інші 

процеси» [11, c. 5]. Він зазначає, що в більш широкому розумінні, 

поняття «преса» включає в себе також радіо та телебачення, як, 

наприклад, це робить міжнародна організація «Фрідом Хауз». Однак 

частіше радіо і телебачення визначають терміном «електронні ЗМІ» 

[11, c. 5] або «аудіовізуальні ЗМІ». 

Засоби масової інформації (ЗМІ) у роботі розуміються як «заклади, 

створені для відкритої, публічної передачі різноманітної інформації 

будь-яким особам за допомогою спеціальних технічних засобів» [5, 

с. 223]. Зазначимо, що в даному дослідженні поняття «медіа», «мас-

медіа», «засоби масової інформації» виступають як синоніми, а 

«засоби масової комунікації» вважається однопорядковим поняттям 
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[107, c. 466]. Також синонімами виступають поняття «громадські 

медіа», «суспільні ЗМІ», «громадські телерадіокомпанії»; «преса» та 

«друковані засоби масової інформації»; «аудіовізуальні засоби масової 

комунікації», «електронні ЗМІ», «аудіовізуальні медіа». Поняття «свобода 

медіа» та синонімічні поняття «свобода засобів масової інформації», 

«свобода засобів масової комунікації» автор розуміє як частину 

поняття «свободи слова» та включає у нього всі ЗМІ.  

Громадські медіа як ідеологія незацікавленого професіоналізму, 

обережного балансування протилежних точок зору [223, c. 42], уважаються 

одним із індикаторів демократичності медіа-системи в Європі. В 

українській та східноєвропейській науковій думці вживаються два 

синонімічних терміна, відповідники терміна «public service media» 

[194, 344]: громадські [36, 175] та суспільні [50, 109] медіа. Однак, 

автор уживає як «громадські медіа», так і «суспільні медіа» як 

синонімічні поняття в даній роботі.  

Існують різні теоретико-методологічні підходи до визначення 

сутності поняття «свобода медіа». Для даного дослідження свобода 

медіа є важливим поняттям через необхідність демократизації системи 

засобів масової комунікації в постсоціалістичних країнах Центрально-

Східної Європи, а також створення такого медіа-регулювання, яке б 

забезпечувало свободу слова  та слугувало суспільному інтересу. Тому 

дане поняття потребує детального вивчення, так само як близькі до 

нього поняття в їх взаємодії. Автор зосередила увагу на вивченні, у 

першу чергу, їх політико-правових аспектів, які є взаємопов’язаними в 

історичній динаміці розвитку суспільно-політичної думки та медіа-

регулювання в Європі.  

«Свобода медіа» (freedom of the media), на думку західних учених 

Е. Баренда та Л. Хітченса, є свободою доповідати та обговорювати 

питання громадського інтересу [196, c. 1]. На думку Д. Манкекара, 

свобода медіа – це не ексклюзивний інструмент влади для маніпулювання 

і просування непопулярних політичних рішень, і не приватна власність 

власників газет [320, c. 185]. Натомість, за Б. Тріонфі, «свобода медіа» – 

це «фундаментально важливий елемент переходу до демократичного 

суспільства, яке засноване на повазі до закону» [409, c. 94]. І. Камінські 

говорив про те, що «в той час, коли свобода висловлювань входить до 

переліку таких прав, які повинні особливо гарантуватися в демокра-

тичному суспільстві, свобода медіа потребує особливої протекції. Без 

неї мас-медіа не можуть відігравати роль громадського наглядача, 

показуючи факти та коментуючи події для того, щоб виявити зловжи-

вання влади» [300, c. 66]. В українській юридичній думці «свобода 

ЗМІ» трактується як право людини і громадянина вільно створювати 
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(засновувати) засоби масової інформації (ЗМІ) і поширювати через них 

інформацію. Суть її полягає в тому, що для створення ЗМІ не потрібен 

дозвіл органів влади, а тільки його реєстрація у відповідному органі 

державної влади. З формального боку така реєстрація не означає надання 

дозволу, а є лише способом обліку ЗМІ з одночасним отриманням ним 

статусу юридичної особи. [184, с. 472]. Натомість, для колишнього 

польського Президента Л. Валенси свобода медіа є «перш за все 

відповідальність» [423, c. 7] мас-медіа.  

В. Шульц уживав поняття «незалежність медіа». Для нього воно 

може виражатися у двох типах: «незалежність від» і «незалежність 

для». Перший тип означає, перш за все, незалежність від держави, але 

також від груп тиску, рекламодавців і від власників мас-медіа. Другий 

тип відноситься до незалежності для захисту інтересів громадськості 

та здійснення функції нагляду за діями влади [437, c. 49]. М. Кунчік 

розділяв свободу медіа на «зовнішню», що є свободою від втручань з 

боку влади, та «внутрішню», яка пов’язана з внутрішніми  свободами 

медіа [314, c. 82]. Таким чином, обидва дослідники надають схожі 

визначення поняття. 

Крім того, концепт «свободи медіа» тісно пов’язаний із «свободою 

висловлювань» (freedom of the speech) [196, c. 15]. Т. Гіббонс стверджував, 

що свобода висловлювань «вважається важливим принципом, не 

тільки тому, що її протекція може розглядатися як наслідок забезпечення 

свобод для індивіда загалом, але й тому, що вона покликана захищати 

цінності знаходження правди, участі у демократії та сприянні людської 

честі й гідності» [257, c. 22]. З цього приводу Р. Коллінс і К. Мурроні 

звертали увагу на те, що є дуже важлива різниця між правом мати 

власну думку, яке не можна обмежувати, та правом висловлювати цю 

думку, яке можна обмежити [214, c. 98]. Український дослідник 

В. Шкляр говорив про те, що свобода слова є одним з основних 

демократичних принципів у суспільстві. Це – громадянська свобода, 

яка витікає з природного права людини на свободу [381, c. 37].  

«Свобода преси» найчастіше визначається як право поширювати 

ідеї, думки, інформацію через друковане слово без обмежень з боку влади; 

право, що гарантує захист і лежить в основі всіх інших політичних 

свобод та прав людини. Свобода преси є не просто гарантом, а 

головним гарантом конституційності демократичного ладу. 

Існують також різні думки з приводу взаємозв’язку між «свободою 

медіа» та «свободою преси» або ж по-іншому «свободою друку» 

(freedom of the press). На переконання Е. Баренда та Л. Хітченса, 

свобода друку є відмінним концептом, бо саме він надає свободу 
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індивідуальним авторам для висловлювання їх думок, а також окремі 

права редакторам і власникам [196, c. 15]. На противагу цьому, 

міжнародна організація «Фрідом Хауз» у своїх доповідях ототожнює 

поняття «свободи медіа» та «свободи преси». Д. Манкекар уважав, що 

поняття «свободи друку» не може бути статичною доктриною, тому 

що воно віддзеркалює потреби та зміни в динамічному суспільстві 

сучасного світу. Відповідно до Комісії Хатчінса (США), «свобода 

друку не є фіксованою та ізольованою цінністю, ідентичною в кожному 

суспільстві за всіх часів. Це – функція всередині суспільства, яка 

коливається відповідно до соціального контексту» [320, c. 13].  

Як констатував східноєвропейський учений А. Сколкай, «свобода 

друку» відповідно до західного ліберального підходу, включає три 

політичні функції медіа: розповсюдження інформації, формування 

громадської думки і регулювання підзвітної політики через громадську 

критику. На думку цього дослідника, цей підхід не дуже добре 

працював у країнах постсоціалістичних трансформацій Європи. Він 

убачає причини цього в недостатньому досвіді політиків, громадськості і, 

що найважливіше, журналістів. Тому він підсумовує, що інституційні 

гарантії не підтримують свободу медіа в регіоні, але багато чого в 

цьому напрямі залежить саме від сторін, які задіяні [384, c. 112]. 

Дослідниця Е. Бароу відмічала, що свобода друку є «однією з найбільш 

видимих свобод після падіння Берлінського муру» [197, c. 109], однак 

вона називала цю свободу «поверховою» [197, c. 109]. На думку 

М. Кунчіка, без свободи друку не буде демократії в нових демократіях 

регіону Центрально-Східної Європи [314, c. 88].  

Основи «свободи преси» треба шукати в концепції «свободи думки». 

«Свобода преси» є похідною від «свободи публікації». «Свобода преси» – 

це, перш за все, право необмеженого видання газет та публікацій, 

ведення вільної політики видавництва та розповсюдження [400, c. 62]. 

Еволюція концепту свободи друку була довгою, починаючи від поняття 

«публікуй і тебе осудять» у XIX столітті та до поняття «вільної і відпо-

відальної преси» в середині XX століття. Функцію «відповідальності» 

медіа прийняли в сучасному світі, так як вони вбачаються «четвертою 

владою» в суспільстві сьогодення [320, c. 17]. В українській юридичній 

думці «свобода друку» розуміється як право людини і громадянина 

вільно створювати (засновувати) друковані ЗМІ, видавати й поширювати 

друковану продукцію. Більш того, «свобода друку» передбачає заборону 

цензури. Також зазначається, що з появою і поширенням у світі інших 

засобів масової інформації – радіо, телебачення та інших – у багатьох 

новітніх конституціях поняття «свобода друку» стало складовою більш 
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загальних понять, таких як: «свобода масової інформації» та «свобода 

інформації» [180, с. 469]. 

Так, фундаментальним із різних свобод щодо друку і медіа є 

«свобода слова» як основне право людини. «Свобода слова» – це 

свобода інформації та вираження своїх поглядів. Суспільне значення 

свободи слова виражається в реалізації «свободи друку». Суб’єктом 

свободи слова є кожна людина, інституції, що пов’язані з медіа [400, 

c. 61]. Надаючи визначення поняттю «свободи слова», Р. Бартошче 

зауважує, що свобода слова не означає право відправника та надавача 

інформації до презентації своїх поглядів, але, перш за все, це право 

отримувача інформації на отримання інформації [198, c. 39]. З точки 

зору права, «свобода думки і слова» означає право людини вільно 

формувати і виражати свої погляди і переконання і вважається 

складовою більш загального права – права на інформацію [180, с. 469].  

Близьким до поняття «свободи медіа» є концепт «свободи 

інформації». Щодо цього поняття дослідник Д. Манкекар критикував 

відношення країн Заходу до його запровадження в країнах, які 

розвиваються. Як він говорить, свобода інформації на практиці означала 

свободу для західних медіа збирати, відбирати та розповсюджувати 

новини зі світу без перешкод. Учений підсумовував, що свобода 

інформації для того, щоб вона була справжньою свободою, повинна 

бути справедливою, взаємною двосторонньою комунікацією [320, c. 35]. 

Так, «свобода інформації» – це «право людини і громадянина вільно 

збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію» [202, 

с. 471]. З юридичної точки зору «свобода інформації» містить групу прав і 

свобод, у тому числі «свободу слова», «свободу друку» та свободу 

інших засобів масової інформації [180, с. 471]. 

Як показував Я. ван Куіленбург, медіа та комунікації можна 

розглядати як «технології свободи» в демократичних суспільствах. 

Через це, на його думку, «свобода комунікації» вважається головною 

метою політики щодо медіа в демократичній державі та часто 

ідентифікується як право висилати і отримувати або не отримувати 

послання без перешкод або обмежень з боку будь-якої третьої сторони. 

На думку цього дослідника, «свобода комунікації» є більш загальним 

правом ніж «свобода висловлювань» та включає більше в себе, ніж 

поняття «свободи друку», тому що «свобода комунікації» є правом, 

яке існує незалежно від того, яка технологія комунікації для цього 

використовується [221, c. 79]. Т. Гіббонс стверджував, що деяке 

регулювання медіа-системи може бути добре виправданим для того, 

щоб гарантувати «свободу комунікації» [257, c. 23]. 
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Крім того, звернімо увагу на таке важливе поняття, як «цензура», 

яке є взаємопов’язаним із розумінням свободи медіа. Так, практика 

цензури звичайно не повинна бути присутньою в демократичній моделі 

функціонування ЗМІ. Але ж цензура існувала під час соціалістичних 

часів у досліджуваних країнах, про що говорять багато вчених, у тому 

числі Ф. Елліс [238], Б. МакНеїр [324]. Натомість, свобода висловлю-

вання та доступ до інформації про політичний, економічний і 

соціальний розвиток є важливим для процесу підзвітності влади, 

одним із основ демократії. Цензура, формальна або неформальна, є 

неприйнятною для демократії та верховенства права [354]. Але все ж 

таки, різноманіття форм цензури залишалися насправді тривалий час 

[190, c. 8], у тому числі й у країнах Центрально-Східної Європи.  

Учені дотримуються різних точок зорущодо існування цензури в 

сучасних демократичних суспільствах. Відомий дослідник Дж. Кеане, 

розробивши класифікацію цензури, виділив два види цензури: по-

перше, «цензура до» («prior restraint’), що означає всі формальні та 

неформальні процедури, які забороняють публікацію (усну, візуальну 

чи друковану) органами влади; по-друге, «цензура після» («post-

publication censorship’), яка може включати правові акції проти матеріалу, 

який вже є доступним у суспільстві. Цей дослідник уважає, що остання 

форма цензури полягає в забороні, знищенні, конфіскації книг, 

візуального матеріалу, або технічних засобів вироблення цієї продукції. 

Цензура після публікації може також здійснюватися у вигляді закриття 

газет, друкарень, радіо та телевізійних станцій [302, c. 96].  

Щодо існування самоцензури, то М. Косман звертає увагу на її 

небезпеку для демократичного суспільства сьогодення [311]. Дослідниця 

Б. Тріонфі наголошує, що самоцензура не повинна розумітися як 

саморегулювання, адже вона передбачає створення етичного коду, 

який приймає до уваги різні характеристики та потреби кожної країни, 

а також коли журналісти погоджуються користуватися кодом у своїй 

діяльності для того, щоб досягти вищі стандарти журналістики [409]. 

А. Родрігез зазначає, що поняття самоцензури означає не примушення, 

а відповідальність; це внутрішній механізм контролю. Вона пояснює 

цей феномен так, що журналісти, як і працівники інших галузей, 

бажають зберігати своє робоче місце та робити кар’єру [374, c. 135].  

Усі вищеперелічені та проаналізовані концепти, пов’язані зі свободою 

медіа, можна віднести до політичних свобод у демократичному 

суспільстві, які визначаються С. Рябовим як «можливість громади 

захищати і відстоювати свої інтереси та права у визначеному законом 

порядку» [151, с. 213]. У словнику-довіднику з політології політичні 

свободи також розуміються як права особи, які дозволяють їй активно 
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брати участь у житті держави і суспільства, такі як: свобода слова, 

друку, отримання інформації та інших [5, с. 208], відповідно до цього 

джерела. 

З вищенаведеного можна говорити про те, що загальна політико-

правова традиція розглядає свободу медіа саме в соціальному вимірі, 

найчастіше, з точки зору обмеження або забезпечення свободи людини 

в суспільстві. Ці розробки втілилися у концепцію правової держави з 

повагою до свободи кожної людини як до однієї з найголовніших 

цінностей. Із розвитком нових засобів масової комунікації, що 

відбувалися в загальному руслі технологічних інновацій XX століття, 

до розгляду свободи додався ще один вектор – свобода людини в 

інформаційному суспільстві, у тому числі свобода людини від мас-

медіа, дослідження проблеми багатовекторного впливу медіа на 

людину, теоретизація поняття свободи медіа для виконання їх 

суспільної функції в демократичному суспільстві.   

У результаті аналізу деяких теоретичних аспектів поняття «свобода 

медіа» та співставлення інших близьких до неї понять, виявлено 

синонімічний ряд у значенні більшості понять та їх взаємозв’язок в 

історичному розвитку суспільства і суспільно-політичних дослідженнях. 

Свобода слова, що включає в себе поняття свободи медіа, є одним із 

основних прав людини в демократичному суспільстві, закріпленим у 

міжнародних та національних політико-правових документах. Більш 

того, забезпечення та дотримання свободи мас-медіа вважається 

однією з головних ознак демократичного суспільства, і без реалізації 

цієї ознаки будь-які положення щодо демократичного суспільства 

залишаються лише задекларованими.  

Таким чином, на початку 1990-х рр. перед постсоціалістичними 

країнами Центрально-Східної Європи, у тому числі Україною, у процесі 

постсоціалістичних трансформацій постало питання про забезпечення 

«свободи медіа», що було можливе через демократизацію медіа-системи 

та запровадження нового медіа-регулювання. Це було потрібно для 

зміни системи засобів масової комунікації кожної країни від 

централізованих, підконтрольних медіа, що знаходяться під цензурою 

держави, до демократичних, незалежних і плюралістичних ЗМІ. Адже, 

однією з основ демократичної політичної системи є вільні медіа, які 

позбавлені будь-яких ідеологічних або політичних обмежень. Саме 

тому нового медіа-регулювання  стало таким же важливим кроком для 

побудови демократичних суспільств у постсоціалістичних країнах 

Європи, як і реформування економічної, політичної та інших сфер 

суспільного життя.  
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У вітчизняній науці використовуються як термін «постсоціалістичний», 

так і «посткомуністичний» для визначення періоду суспільних 

трансформацій після проголошення незалежності України, а також 

деколи «пострадянські» суспільства. У той же час серед дослідників 

Західної Європи та Північної Америки переважає використання терміна 

«посткомуністичні країни» [298; 365; 391]. Автор використовує поняття 

«постсоціалістичні країни» для визначення держав Центрально-Східної 

Європи, які почали процес демократизації в кінці 1980-х – початку 

1990-х рр.  

Звернімося до розгляду терміна «регулювання», який у цій роботі 

використовується щодо ринку мас-медіа. Звичайно, поняття регулювання 

широко розповсюджене в економічній науці, наприклад, регулювати, 

відповідно до економічного тлумачного словника, означає 

«впорядковувати, підпорядковувати певному правилу, послідовності; 

встановлювати правильну, необхідну для діяльності взаємодію 

підрозділів підприємства; робити що-небудь для одержання потрібних 

показників і результатів тощо» [30, c. 527]. А регулювання економіки у 

сучасному економічному словнику тлумачиться як «вплив на 

економіку з боку органів управління з метою підтримки тих процесів, 

які протікають у ній на певному рівні, чи упередження появи 

несприятливих явищ» [147, c. 288]. Однак, у словнику з державного 

управління В. Малиновського державне регулювання визначається як 

«економічний метод державного управління, який є системою типових 

заходів законодавчого, виконавчого і контрольного характеру, що 

здійснюється відповідними державними органами та громадськими 

організаціями з метою стабілізації та пристосування існуючої соціально-

економічної системи до постійно змінюваних умов» [154, с. 46]. Звідси, 

управління можна визначити як економічний метод управління 

політичних процесів у державі, який широко використовується щодо 

регулювання медіа-ринку.  

Зазначимо, що в даному дослідженні результативність трансформацій 

на медіа-ринку в постсоціалістичних країнах Європи загалом та 

України зокрема оцінюється з точки зору досягнення свободи мас-

медіа відповідно до політико-правових і політико-економічних аспектів, 

адже у дослідженні автор керується гіпотезою вченого К. Норденстренг 

про те, що саме політичні й економічні фактори є визначальними для 

медіа трансформацій. Розглядаючи взаємодію між політичними та 

економічними елітами на ринку медіа, К. Норденстренг зауважує, що 

«політичні та економічні «сильні» фактори є головними силами в 

історії, на противагу культурним та іншим «слабким» факторам. 

Власність на ЗМІ, медіа політика та діяльність мас-медіа визначаються 
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за допомогою політичних та економічних умов» [348, c. 219]. Деякі 

дослідники, наприклад, Дж. Довнінг [232; 233], Е. Вартанова [420–

422], Я. Засурський [427; 428] та інші визначають важливість 

культурних та історичних факторів для здійснення демократизації 

системи ЗМІ і встановлення свободи медіа. 

Співвідношення між демократизацією систем засобів масової 

комунікації в країнах постсоціалістичних трансформацій Європи 

можна оцінити як достатньо комплексне. Процес демократизації медіа-

систем у регіоні вказує на потребу як політичних, так і економічних 

змін, з якими тісно пов’язані правові перетворення. Залишаючи аналіз 

інших можливих факторів успішної демократизації системи ЗМІ, 

наприклад, ідеологічних поза межами даного дослідження, автор 

зосередилася на вивченні політико-правових та політико-економічних 

аспектів демократизації системи ЗМІ як основних факторів державної 

політики щодо ЗМІ в Україні. 

Так, К. Сауер говорить про те, що багато проблем політичних 

впливів на медіа пов’язані з підозрою, недовірою та внутрішніми 

розладами між владою та ЗМІ [380, c. 40]. Її колега М. Кунчік 

висловлює думку про те, що в демократичному суспільстві журналісти 

не просто контролюють політиків, вони стали їх конкурентами за 

політичну владу [314, c. 85]. Учений уважає, що медіа повинні бути 

повністю незалежними від урядів через те, що мас-медіа відіграють 

важливу роль у політичному житті суспільства, встановлюючи 

контроль громадян над політиками, які в інших випадках проявляють 

тенденцію до корупції. Ця думка дослідника відповідає функції медіа 

як «наглядача» в суспільстві [314, c. 88]. Так, наприклад, в американських 

військових академіях дослідження мас-медіа під час війни у В’єтнамі 

показало, що «ця війна була програна в газетах США раніше, ніж на 

полі бою» [345, с. 87].  

Інша точка зору представлена визначним британським дослідником 

Т. Гіббонсом, який говорить про те, що політична реальність є такою, 

що всі журналісти не можуть мати імунітет проти влади уряду [258, 

c. 38]. Л. Соммерлад висловлює незвичну точку зору про те, що міра, 

до якої уряди повинні вдаватись, щоб зберігати інтегровану та гармонійну 

систему, є сама по собі головним питанням політики [388, c. 11]. Для 

Дж. Блумлера та М. Гуревітча медіа-системи можуть бути загалом 

характеризовані як такі, що більш-менш залежні від політичного 

контролю, а, отже, саме визначення рівня політичного контролю над 

мас-медіа є проблематичним [279]. 



Ю. В. Палагнюк 

 

42 

 

 

Щодо ролі ЗМІ в демократичному суспільстві та принципу 

підзвітності державного управління, В. Фріц у своїй роботах говорила 

про те, що підзвітність державних інститутів у демократичній державі 

є другим важливим принципом для забезпечення якості держави. На її 

думку, в неконсолідованих та (або) в гібридних режимах, до яких 

іноземна дослідниця відносить і незалежну Україну, може бути певна 

підзвітність влади, але вона буде компромісна або неефективна, або 

обмежена до певних груп, чиї інтереси так би мовити «управляють 

державою» так, що їх якість є компромісним варіантом для суспільства 

загалом [255, c. 33]. 

Б. Даттон, голова Оксфордського Інтернет Інституту, у своїй статті 

висловлював думку про те, що Інтернет дозволяє індивідуумам 

спілкуватися між собою та створювати групи інтересів та мережі так, 

що це створює нові джерела підзвітності влади у суспільстві. На його 

думку, цей феномен, що виникає, може реорганізувати та підсилити 

демократичну участь у суспільстві. Б. Даттон зауважує, що президентська 

передвиборча кампанія Б. Обами в США 2008 р. була визначальною у 

багатьох аспектах. Один з них символізував появу потенційно впливової 

нової сили, що створив Інтернет, і створює політичну та соціальну 

динаміку. Дослідження Б. Даттона в Оксфордському Інтернет Інституті 

показує, що цей феномен ілюструє появу нової «п’ятої влади» в державі, 

яка стає так само важливою як і «четверта влада» преси та мас-медіа 

більш ранньої ери [237, c. 12]. 
Відповідно до дослідження Б. Даттона, Б. Обама у своїй передвиборчій 

кампанії використав Інтернет для того, щоб залучати більше і швидше 
пожертв на ведення своєї передвиборчої кампанії ніж будь-які інші 
кандидати це робили раніше. Як зазначив «the Observer» 9 листопада 
2008 р., Б. Обамі допоміг перемогти масовий рух в еру технологій. 
Інтернет – це та сила, якою ніякий американський політик не керував 
раніше – це ціла он-лайн-армія наслідувачів. В електронних листах, які 
були розіслані штабом Б. Обами перед тим, як він проголосив свою 
промову переможця, майбутній президент закликав їх до готовності: 
«Ми маємо багато зробити, щоб відновити нашу країну, і я скоро знову 
звернуся до Вас щодо наших наступних кроків» [237, c. 12]. Команда 
Б. Обами створила Інтернет-сайт, що діяв як центр для керівництва 
більш децентралізованими групами активістів. Вони використовували 
його для багатьох видів діяльності, наприклад, для того, щоб 
телефонувати виборцям та формувати групи, що пов’язані спільними 
факторами такими, як: географічна близькість та спільні культурні 
інтереси. Якщо говорити більш узагальнено, Інтернет відігравав 
визначальну роль у створенні публічних дискусій, що призвело до 
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президентських виборів через багаточисельних користувачів 
Інтернету, які викладали в Інтернеті та блогах свої думки, плітки, відео 
кліпи та інші матеріали. Отже, Б. Обама «перевів політику в он-лайн 
режим» [237, c. 12]: він широко використав Інтернет для того, щоб 
залучитися підтримкою та розповсюджувати інформацію під час своєї 
президентської передвиборчої кампанії.  

І. де Сола Пул, який був піонером у дослідженнях Інтернету та 
іншої цифрової інформації та комунікаційних технологій, вбачав у 
мережах, створених в Інтернеті, спадкові демократичні «технології 
свободи». Він передбачив цифрові мережі, які використовуються для 
відновлення доступу до інформації та людей так, що це надасть владу 
людям. Інші ж учені схиляються до думки про те, що нові медіа 
пристосовуються, розроблюються та використовуються для того, щоб 
підсилити існуючу владу та державні структури. Існуючій політиці 
може бути кинутий виклик за допомогою стратегічного використання 
Інтернету та пов’язаних з ним технологій індивідуумами, які 
об’єднуються у мережі.  Ці мережі надають можливості зв’язку не 
лише в напрямку «від одного до багатьох» традиційних мас-медіа, але 
й «одного-до-одного» (електронна пошта та постійні повідомлення), 
«багатьох-до-одного» (люди, які створюють a Wiki entry) та «багатьох-
до-багатьх» (он-лайн групи дискусій та чати) [237, c. 13–14]. Інтернет 
та створення мереж в Інтернеті також підтримує стратегічну 
організаційну зміну до електронного урядування, електронної комерції, 
електронного навчання та інших видів діяльності.  

Тому, на думку Б. Даттона, на відміну від «четвертої влади» преси 
та мас-медіа, «п’ята влада», що зараз створюється за допомогою 
Інтернету, може досягати лідерів думок та політичних активістів часу 
Інтернет. Це надає нові можливості і засоби для того, щоб тримати 
підзвітними політиків та основні політичні інститути, включаючи 
пресу, через он-лайн спілкування між постійно змінними мережами 
індивідів, які постійно формуються та реформуються залежно від 
питання [237, c. 12]. Поняття «п’ятої влади» Б. Даттона засновується 
на ідеї феодальних суспільств про «королівський стан», що спочатку 
мало відношення до духовенства та дворянства. У США влада була 
пов’язана з розподілом влади на законодавчу, виконавчу та судову 
гілки влади. У XVIII столітті Е. Барке ідентифікував пресу як 
«четверту владу», говорячи про те, що були три влади, але з’явилася 
четверта влада, більш важлива за них усіх. З того часу інші засоби 
масової інформації: радіо, телебачення та інші додалися до преси як 
четверта влада, що є зараз впливовою незалежною силою в плюра-
лістичних демократіях [237, c. 13]. 
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Сучасне ж використання Інтернету та іншої цифрової інформації та 

комунікаційних технологій засновує «п’яту владу». Вона має схожі 

характеристики до «четвертої влади», але й має свої відмінності, що і 

виокремлюють її як нову «п’яту владу». Інтернет дозволяє індивідам 

мати доступ до альтернативних джерел інформації, людей та інших 

ресурсів таким чином, що вони можуть бути джерелом інновацій 

знизу-до-верху [237 c. 13]. На переконання Б. Даттона, саме індивіди, 

що знаходяться у мережах в Інтернет, стають «п’ятою владою» – 

новим актором у вирішенні проблем, відносно незалежними від 

існуючих інститутів, таких як преса. Однак, існування «п’ятої влади» 

не залежить від можливості до доступу до Інтернет у межах світу, а від 

досягання критичної маси користувачів Інтернет, що дозволяє 

індивідам, які знаходяться в мережі, стати визначальною силою. Саме 

тому, як уважає дослідник, роль «п’ятої влади» є видимою в багатьох 

країнах, що швидко розвиваються, наприклад, у Китаї або Індонезії, з 

лише невеликою пропорцією, але дуже значною кількістю користу-

вачів Інтернет [237, c. 15]. 

Індивіди у мережах «п’ятої влади» збільшують підзвітність інших 

влад, наприклад, коли вони ставлять під сумнів політику уряду так, як 

відбулося у 2007 р. у Великобританії, коли більше мільйона людей 

виступили з протестами проти політики уряду щодо цін на проїзд на 

дорогах. Або журналістські джерела – так як це було коли Wikipedia 

побила у рейтингах та популярності основні мас-медіа, коли надавала 

більш детальну інформацію від свідків подій про терористичні атаки у 

м. Мумбай (Індія) у листопаді 2008 р. Однак, як зауважує Б. Даттон, 

сама «п’ята влада» має багато загроз, більшість з яких полягає в тому, 

що вона відкриває шлях до кримінальних та деструктивних новин та 

змісту [237, c. 15]. 

Такі та інші ризики, пов’язані з використанням Інтернету та інших 

відкритих технологій, відкрили шлях до звернень від громадян, урядів, 

бізнесу та інших для встановлення більше он-лайн контролю, такого 

як, наприклад, Інтернет-фільтри, для того, щоб управляти тим, що 

піонери Інтернету називали відкритою мережею, що дозволяє вільну 

передачу інформації. На переконання Б. Даттона, потрібно дуже 

уважно поставитись до питання обмеження інформації в Інтернеті з 

такою благородною метою як, наприклад, неможливості доступу дітей 

до аморальної інформації для того, щоб це не призвело до неприйнятних 

форм державного регулювання Інтернету. В екстремальних формах 

деякі уряди вже розробили різні технології контролю для обмеження 

доступу до Інтернет такі як, наприклад, національні фільтри, а також 

для обмеження та придушення опозиційних думок. Однак, це може 
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навіть підсилити «п’яту владу» як це відбулося на Бірмі, коли це 

призвело до підсилення активності «знизу-до-гори» [237, c. 15]. Отже, 

демократичний потенціал «п’ятої влади» ілюструє можливості, що 

можуть бути втраченими через неприпустимі форми Інтернет-

урядування та регулювання. Однак, розуміння тієї ролі, яку може 

відігравати Інтернет у ліберальних демократичних суспільствах, має 

сприяти регуляторам у захисті права індивідів у мережах, наприклад, 

забезпечуючи свободу політичних висловлювань, можливість висловити 

анонімний протест, більше відкритого доступу до публічного інформації 

та конкуренції між провайдерами Інтернет послуг, особливо тих, що 

надають пошукові можливості.  

Зважаючи на вищезазначене, можна говорити й про різний 

розвиток традиційних та нових медіа в країнах Центрально-Східної та 

Західної Європи через різний базис їх функціонування, а тому й різні 

можливості та причини розвитку, а також взаємовпливів з політикою.  

Так, на думку західного дослідника П. Коултера, невпевненість у 

розвитку індустрії друкованих засобів масової інформації, особливо на 

Заході, була спричинена цифровою революцією, що трансформувала 

шлях, за допомогою якого люди зараз отримують новини та інформацію. 

Однак, перехід до он-лайн новин відбирає прибутки від традиційних 

мас-медіа, при цьому, не створюючи достатніх нових джерел 

прибутків. Газети втрачають своїх читачів на користь Інтернету, що 

надає більшість своїх новин безкоштовно. Отже, тому що багато газет 

скорочують робочі місця для журналістів, існує занепокоєність у тому, 

що Інтернет може перетворити бізнес якісної журналістики на 

неприбутковий [219, c. 7]. А. Сульцбергер, видавець «New York Times», 

під час своєї лекції «Reuters» перед журналістською спільнотою 

висловив свою віру в те, що якісний журналізм виживе, зберігаючи 

свою ідентичність. І дійсно «nytimes.com» (офіційний веб-сайт газети 

«New York Times») б’є всі рекорди щодо залучення читачів до 

електронної версії газети з останнім піком у 8,9 мільйонів відвідувачів 

зі США. Але й сама друкована версія газети також збільшувала свою 

щоденну циркуляцію газет – приблизно 1,1 мільйон друкованих копій, 

просуваючи цю найбільшу газету з рівня міста як національну газету 

поза межами міста Нью-Йорк [219, c. 7].  

Зазначимо, що ситуація в сучасній Україні є протилежною, адже, 

головним чином, якісний журналізм існує саме в Інтернет-газетах. А 

криза ринку друкованих засобів масової інформації в Україні не була 

спричинена появою Інтернету, а економічною кризою початку 1990-х рр.., 

про що вже зазначалося раніше в даному дослідженні.  
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Для вивчення питання про регулювання медіа-ринку та створення 

різних форм власності на мас-медіа в результаті демократизації медіа-

системи, потрібно, перш за все, розглянути концепції плюралізму та 

різноманіття ЗМІ, що є важливими поняттями медіа-регулювання в 

демократичному суспільстві. Концепцію плюралізму інформації в ЗМІ 

часто пов’язують із різними власниками на медіа-ринку. Б. Клімкевич 

говорить про те, що у широкому розумінні плюралізм мас-медіа 

відноситься до існування різноманіття медіа в соціальному середовищі 

[305, c. 2]. Важливим концептом є також «різноманіття медіа», що є 

одним із індикаторів плюралізму мас-медіа і, відповідно, рівнем 

свободи ЗМІ, та який був розроблений у 1960-1970-х рр. Зауважимо, 

що, наприклад, учений В. Шульц не розрізняє поняття плюралізму та 

різноманіття медіа-ринку та зауважує, що останнє означає, що всі 

відповідні соціальні групи та політичні діячі повинні мати доступ до 

мас-медіа [382, c. 49]. 

Відомі медіа-дослідники М. Прайс та Б. Розумілович звертають 

увагу на те, що «більш плюралістичні, автономні та немонополізовані 

мас-медіа зазвичай існують у тих країнах, де суспільства стали більш 

зрілими у своїх демократичних тенденціях» [367, c. 260]. Р. Коллінз і 

К. Марроні також зауважують, що не плюралістичне медіа-середовище 

загрожує демократії [214, c. 66] та медіа-індустрії. У демократичному 

суспільстві не повинна домінувати єдина медіа-компанія, навіть якщо 

вона представляє диверсифіковану продукцію. Р. ван дер Вурфф також 

указує на необхідність доступу до різних фактів, інформації тощо [426, 

c. 76]. Більш того, протекція медіа-плюралізму та різноманіття 

інформації на ринку ЗМІ загалом сприймається як законна мета 

політики щодо медіа [305, c. 5] у країнах Європи.  

Провідний дослідник медіа-регулювання Т. Гіббонс розмежовує 

поняття «внутрішнього плюралізму», що є розмаїттям програмного 

контексту в межах єдиного джерела, та «зовнішнього плюралізму», 

який полягає в диверсифікації медіа-джерел на ринку ЗМІ [258, c. 31]. 

Е. Монкс також упевнений у тому, що мас-медіа повинні мати 

зобов’язання відповідно до закону показувати протилежні погляди в 

демократичному суспільстві [339, c. 54]. Однак, на думку Т. Гіббонса, 

різні джерела не можуть гарантувати вироблення різноманіття контексту 

інформації [258, c. 157]. Незважаючи на це, медіа-ринки надаватимуть 

різноманіття контексту інформації та забезпечуватимуть плюралізм 

джерел [214, c. 58], як принаймні очікується.  
Під час зміни централізованої системи соціалістичних мас-медіа на 

плюралістичну і демократичну медіа-систему приватизація ЗМІ 
виступає критично важливим процесом: свобода та незалежність мас-
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медіа означає створення різноманітного медіа середовища [291, c. 215]. 
Загалом, приватизація – це процес утручання держави, яка продає 
державні підприємства, такі як, наприклад, телевізійна станція [341, c. 
172]. К. Спаркс зазначає, що одним із результатів медіа-інтеграції у 
світову економіку є відмова від бар’єрів у власності на медіа, так само 
як і торгівлі програмами та інформацією [391, c. 113], що підвищує 
конкуренцію на ринку медіа, якість та різноманітність інформації у 
зв’язку з різними формами власності і різними власниками.  

Найбільш загальним та лаконічним визначенням приватизації в 
юридичній літературі можна вважати таке визначення: приватизація – 
«це передача державної чи муніципальної власності за платню або 
безкоштовно у власність приватних осіб чи організацій» [5, c. 544]. 
Відповідно до політологічного словника приватизація – це «процес 
перетворення будь-якої форми власності (державної, колективної, 
особистої і т. ін.) у приватну; передача частини державної власності в 
будь-яку іншу недержавну власність, трансформація державних 
організацій в акціонерні, колективні, кооперативні, приватні тощо» 
[106, с. 285]. Крім того, зазначається, що приватизація державної 
власності співпадає за значенням із поняттям денаціоналізації. В 
економічній літературі розглядаються особливості приватизаційного 
процесу, які більше стосуються взаємозв’язку загальної приватизації 
та приватизації сектора ЗМІ.  

До розуміння приватизації як «денаціоналізації» та «передачі 
власності у приватні руки» додається й «процес роздержавлення 
власності на засоби виробництва, майно, житло, землю, природні 
ресурси» [147, c. 258]. Роздержавлення в політології розуміється як 
«зміна форми власності, що належать державним структурам» [106, с. 
305]. Розмежування понять роздержавлення економіки (тобто перехід 
до інших форм власності) та приватизація власності (тобто перехід у 
приватну власність) простежують вчені, наприклад, С. Мочерний. На 
його думку, роздержавлення і приватизація не означають повного 
переходу державних підприємств до рук приватного та колективного 
капіталу [76, c. 297]. Г. Горланов уважає приватизацію найсуттєвішою 
складовою роздержавлення економіки, процесом передачі або ж продажу 
державного або муніципального майна у приватну власність фізичним 
та юридичним особам [155, c. 479].  

Державна власність допускається за ринкової економіки, але щодо 
власності на ЗМІ це не є прийнятним. Відомий дослідник реформ у 
сфері мас-медіа в постсоціалістичних країнах П. О’Ніл зауважує, що 
державний контроль чи то через власність, чи то через регулювання 
міністерством будь-якої частини медіа не відповідає стандартам 
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незалежності в усіх моделях вільної преси [352, c. 20]. Це положення є 
переважаючим щодо власності на ЗМІ у всіх моделях функціонування 
медіа в умовах демократичної політичної системи.  

Звідси, на відміну від загальної ситуації для країни, коли певна 

частка державної власності в економіці може залишитися і при цьому 

не завадити визнанню економіки ринковою, навіть часткова державна 

власність на мас-медіа загрожує не визнанням медіа-системи як такої, 

що відповідає демократичній моделі. Це означає, що приватизація 

сектора ЗМІ полягає в повному переході від державної до інших форм 

власності, головним чином, приватної. Зважаючи на те, що ЗМІ 

переважно у всіх соціалістичних країнах знаходились виключно в 

державній власності, процес приватизації був досить складним та 

політично заангажованим. Особливо це стосується аудіовізуальних 

мас-медіа, які вважаються головними засобами для впливу на 

громадян та маніпуляцій, тому повинні бути відмежовані від держави.  

Загалом приватизація вирішує в основному три головні завдання. 

По-перше, вона забезпечує зростання ефективності підприємств; по-

друге, дозволяє залучити інвестиції з метою розвитку виробництва; і, 

по-третє, формулює конкурентоспроможне середовище. 

Б. Конерт та П. Кемпбелл зазначають, що роль держави в 

сучасному суспільстві полягає у створенні структури, в якій медіа-

ринок може діяти відповідно до ринкових механізмів. Це практично 

означає відкриття ринків мас-медіа для всіх та приватизацію колишніх 

державних монопольних компаній [307, c. 45]. С. Сплічал наголошує, 

що загальна ідея полягає в тому, що фундаментальною умовою для 

демократичної медіа-системи є стабільна база вільного ринку [395, 

c. 52]. Він доводить, що помилково вірити в приватну власність та 

вільний ринок як єдину альтернативу через те, що лише механізми 

ринкової економіки не можуть забезпечити і гарантувати плюралізм та 

якість інформації у демократичному суспільстві. С. Сплічал зазначає: 

«ринковий лібералізм передбачає, що основним правом людини є 

право на приватну власність. Через те, що це право є загальним, воно 

гарантує як свободу мас-медіа (їх незалежність від держави), так і 

свободу громадян (вільний вибір між різними ЗМІ та їх інформацією). 

У дійсності це, зрозуміло, ідеальний тип «вільного ринку», який у 

реальному житті не існує через процеси концентрації капіталу та 

централізації. У результаті цього, «вільний» медіа-ринок стає надто 

олігархічним, а «вільний» вибір – сильно обмеженим через недостатню 

пропозицію» [395, c. 57]. Аналіз процесу приватизації медіа-ринку в 

Центрально-Східній Європі доводить правильність висновків цього 

науковця.  
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Медіа-концентрація збільшується з кожним роком [387, c. 65] і, тим 

самим, викликає все більше занепокоєння у медіа-фахівців із приводу 

впливу цих процесів на якість мас-медіа [388, c. 27], їх плюралізм [257, 

c. 161; 258, c. 179] та різноманіття [382, c. 53], або усього вищепе-

реліченого разом [428, c. 54; 214, c. 58]. Р. Беркман і Л. Кітч уважають, 

що концентрація власності та контролю в індустрії комунікації 

порушує серйозні питання про якість і різноманіття громадського 

дискурсу [200, c. 45]. ОБСЄ, інші міжнародні і вітчизняні організації, 

які займаються моніторингом свободи ЗМІ, відзначають, що концентрація 

власності на мас-медіа часто призводить до зменшення об’єктивності 

репортажу новин, і персональні або групові інтереси та думки 

домінують у більшості медіа джерел [414]. Я. Засурський заявляє, що 

ЄС та Рада Європи намагаються збалансувати комерціалізацію та 

концентрацію на ринку ЗМІ шляхом розвитку громадських медіа [428, 

c. 56].  

Однак не всі дослідники такі критичні до концентрації мас-медіа й 

говорять також про позитивні наслідки цих процесів. Наприклад, 

Р. Коллінз та К. Марроні стверджують, що певна концентрація власності 

на медіа є навіть бажаною, тому що нові медіа-ринки потребують 

ризикового капіталу та влади на ринку, щоб випускати нові продукти 

[214, c. 58], а це можуть зробити саме медіа з концентрованою 

власністю, а не інші ЗМІ, які мають обмежені фінансові можливості. З 

цієї ж причини, а точніше можливості надання якісної продукції, 

Дж. Гаттузо також бачить великі переваги для аудиторії. Тому він 

навіть пропонує не обмежувати медіа-концентрацію [256, c. 91]. 

Загалом же у медіа-регулюванні сьогодення увага звертається саме на 

горизонтальну концентрацію як на найбільшу загрозу медіа-плюралізму 

та різноманіття інформації, у той час як вертикальна концентрація 

викликає менше занепокоєння. 

Американські дослідники Р. Беркман та Л. Кітч згодні з тим, що 

концентрація становить можливу загрозу для фундаментального 

принципу демократичного суспільства: доступ до різноманіття думок 

та інформації. Можна виділити певні види такої концентрації. Найбільш 

важливою концентрацією є типи монопольної власності. За класифікацією 

авторів вони включають: по-перше, багатоманітну власність над 

декількома медіа одного типу – власність декількох газет або декількох 

радіостанцій, або декількох телевізійних станцій; по-друге, медіа-

конгломерати – власність на різні типи ЗМІ, наприклад, власність на 

газету та телевізійну станцію, або на газету та радіостанцію; по-третє, 

конгломерати різних індустрій – власність на медіа та власність в 
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інших індустріях, які не пов’язані з комунікаціями. У кожному з вище-

зазначених випадків, кількість осіб або організацій, які контролюють 

потік інформації, є обмеженою. Р. Беркман та Л. Кітч наводять інші 

види концентрації: перший виникає тоді, коли дві або більше газети 

домовляються друкувати свою продукцію на одному підприємстві та 

використовувати єдиний офіс для продажу рекламного місця і 

циркуляції газет. Другий вид існує тоді, коли найвищий управлінець 

однієї корпорації посідає таку ж посаду в іншій корпорації [200, c. 42]. 

Перехресна власність на медіа полягає в перехрещуванні інтересів 

між різними секторами мас-медіа [196, c. 249], і ця практика також 

стала однією з найбільш спірних та актуальних питань у медіа-

регулюванні [388, c. 27; 281]. Однак Т. Гіббонс піддає сумніву важливість 

обмеження перехресної власності на медіа в епоху супутникового та 

кабельного телебачення [258, c. 170]. Р. Коллінз та К. Марроні звертають 

увагу на те, що концентрація власності має значення; перехресна 

власність на медіа сама по собі – ні [214, c. 67], тому вони пропонують 

обмеження на власність у чотирьох секторах ЗМІ: телебачення, 

національні газети, регіональні газети та радіо. Для Великої Британії 

вони пропонують обмеження власності у 40 % на будь-якому з ринків 

медіа для одного власника, не більше 30 % для двох медіа ринків, не 

більше 20 % для трьох, а також не більше 15 % для всіх чотирьох 

ринків ЗМІ [214, c. 70]. 

Монополізація ринку ЗМІ означає, що медіа мають величезний 

контроль над тим, що публіка буде дивитись та чим стане цікавитись 

[397, c. 36]. Саме тому монополізація ринку мас-медіа розглядається 

дослідниками як загроза для демократичного суспільства [307, c. 49; 

335, c. 73], а також для якості медіа-продукції [278, c. 179]. Дослідники 

А. Тієрер та К. Кревс Дж. звертають увагу на те, що не потрібно 

ототожнювати популярність певного ЗМІ з його монополією [405, c. 86]. 

Можливо, найбільш важливою реальністю сучасної власності на 

ЗМІ є модель зв’язків між медіа-корпораціями та іншими важливими 

інститутами суспільства. Відповідно до дослідження П. Драйера 1982 р., 

результати якого характеризують у своїй роботі Р. Беркман та Л. Кітч, 

керівництва двадцяти чотирьох найбільших друкованих мереж у США 

мали зв’язки з різними елітними інститутами країни, такими як: 

корпорації, групи регулювання діяльності бізнесу, неприбуткові 

громадські організації та соціальні об’єднання. Цей приклад показав 

те, що друковані корпорації мають тісні зв’язки з владними структурами 

США. Крім того, П. Драйер підкреслює те, що двадцять шість членів 

правління друкованих корпорацій були в певний час призначені на 

федеральні урядові посади вищого рівня [200, c. 43]. 
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Громадські електронні медіа вважаються складовою незалежності 
ЗМІ в демократичному суспільстві. Міжнародна правозахисна організація 
«Артікл 19» (Article 19) говорить про громадські ЗМІ як про справжні 
незалежні медіа, які служать радше людям, ніж політичним силам. 
Амстердамський протокол ЄС 1997 р. зазначає, що система громадських 
медіа у країнах-членах ЄС має пряме відношення до демократичних, 
соціальних та культурних потреб кожного суспільства, а також 
збереження плюралізму ЗМІ [407, c. 78]. Розробкою теоретичних основ 
функціонування громадських медіа займаються як вітчизняні, так і 
зарубіжні вчені.  

Дослідники надають різні визначення поняття і сутності громадських 
електронних медіа. Так, Б. Розумілович розглядає систему громадських 
мас-медіа як таку, яка служить суспільству загалом і створює єдиний 
форум для питань розповсюдження та розвитку, що сприяє демократичній 
співучасті в суспільстві [375, c. 15]. П. Гігліолі стверджує, що мета 
громадських медіа полягає у створенні публічного простору, вільного 
від економічних і політичних впливів [265, c. 173]. Натомість, Д. Кардіф 
та П. Сканнелл говорять про те, що впровадження громадських мас-
медіа ставило на меті демократизацію культури і політики через 
пропозицію новій масовій аудиторії доступу до форм і процесів, з яких 
вона була раніше виключена [210, c. 158]. Отже, погляди вчених схожі 
в тому, що головна мета громадських ЗМІ полягає у служінні суспільству, 
а також у незалежності від політичних, економічних та інших впливів 
у своїй діяльності.  

Незважаючи на те, що цілі демократизації медіа-системи та створення 
нового регулювання були однаковими в країнах регіону, практичну 
імплементацію та результати можна визнати різними для кожної 
країни Центрально-Східної Європи. Так, відповідно до щорічної доповіді 
міжнародної організації «Фрідом Хауз» у 2003 р. [248], напередодні 
вступу до ЄС восьми постсоціалістичних країн Центрально-Східної 
Європи Польщу, Угорщину, Чеську Республіку, Словацьку Республіку, 
Словенію і Болгарію було визнано країнами, які досягли рівня вільних 
ЗМІ в результаті демократизації медіа-систем. Зауважимо, що всі 
перелічені країни стали членами ЄС наступного, 2004 року, окрім 
Болгарії, яка вступила до ЄС у 2007 р. Натомість, частково вільні медіа 
визнані в Румунії, Хорватії, Македонії, Албанії, Боснії та Герцеговині 
й Югославії (Сербія та Чорногорія). З даного переліку країн Румунія 
вступила до ЄС у 2007 р. разом із Болгарією, а Балканські країни, такі 
як, наприклад, Хорватія, на теперішній час є кандидатами на вступ до 
ЄС. У той же час у 2003 р. в Україні, так само як і в Росії, медіа визначені 
як невільні (див. табл. 2.1), що не можна розцінити як відповідне 
підґрунтя для реалізації стратегії України на європейську інтеграцію.  
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Таблиця 2.1 

Свобода ЗМІ в постсоціалістичних країнах  

Центрально-Східної Європи в 2003 році 
1
 

 

Країна 
Правова 

база 

Політичні 

впливи 

на медіа 

Економічні 

впливи 

на медіа 

Оцінка свободи медіа 

Республіка 

Польща 
6 5 7 

Вільні (18) 

Угорщина 4 10 9 Вільні (23) 

Чеська 
Республіка 

9 5 9 
Вільні (23) 

Словацька 

Республіка 
9 6 6 

Вільні (21) 

Словенія 3 6 10 Вільні (19) 

Болгарія 10 8 12 Вільні (30) 

Албанія 20 18 12 Частково вільні (50) 

Боснія  

та Герцеговина 
8 20 21 

Частково вільні (49) 

Хорватія 8 12 13 Частково вільні (33) 

Македонія 12 19 19 Частково вільні (50) 

Румунія  12 14 12 Частково вільні (38) 

Югославія 

(Сербія  
та Чорногорія) 

10 18 12 

Частково вільні (40) 

Російська 

Федерація 
14 30 22 

Невільні (66) 

Україна 15 29 23 Невільні (67) 
 

Такі результати демократизації системи засобів масової комунікації 
в результаті створення відповідного європейським стандартам медіа-
регулювання у вигляді різного рівня свободи мас-медіа в країнах 
постсоціалістичних трансформацій становлять основу для подальшого 
дослідження через євроінтеграційні прагнення України та необхідності 
впровадження відповідну державну політику в даній галузі. 

Зазначимо детальніше показники оцінювання свободи медіа відпо-
відно до даних міжнародної організації «Фрідом Хауз». Рівень свободи 
медіа в кожній країні оцінюється спеціалістами даної організації за 
трьома категоріями: правова база діяльності ЗМІ, політичні впливи на 
медіа та економічні тиски на мас-медіа. Ступінь того, наскільки кожна 
країна дозволяє вільний потік інформації визначає класифікацію їх 
медіа: «0-30» – «вільні медіа», «31-60» – частково вільні, «61-100» – 
«невільні медіа» [248].  

                                                 
1 Таблицю складено автором на основі аналізу щорічної доповіді зі свободи медіа 

міжнародної організації Фрідом Хауз у 2003 р.: Freedom House report on Freedom of the 
Press 2003 // www.freedomhouse.org/pfs2003/pfs2003.pdf 

http://www.freedomhouse.org/pfs2003/pfs2003.pdf
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Правова база діяльності ЗМІ оцінюється за шкалою від «0» 

(найкращий рівень) до «30» (найгірший рівень) у рейтингах «Фрідом 

Хауз». Звідси, нижчі бали означають кращу нормативно-правову базу. 

Правова база в дослідженнях даної організації відзначається як 

«закони та інші нормативно-правові акти, які можуть впливати на 

контекст медіа, так само як і схильність уряду використовувати ці 

закони для того, щоб обмежити здатність мас-медіа функціонувати» 

[248]. «Політичні впливи» на ЗМІ визначаються «Фрідом Хауз» як 

«ступінь політичного контролю над контекстом новин у медіа» [248] і 

вимірюються фахівцями цієї організації за шкалою від «0» (найнижчий 

рівень політичних впливів на ЗМІ) до «40» (найвищий рівень політичних 

впливів на медіа). «Економічний тиск» визначається спеціалістами 

«Фрідом Хауз» «зі структури медіа власності, ціни на заснування 

нових медіа так само як їх випуску та розповсюдження, вибіркового 

надання реклами та субсидій від держави, офіційні преференції в 

наданні ліцензій та вплив корупції й хабарництва на контекст медіа» 

[248]. Економічні тиски вимірюються за шкалою від «0» (найменший 

рівень економічних тисків на медіа) до «30» (найбільший рівень 

економічних тисків на медіа) в аналізі «Фрідом Хауз».  

Таблиця 2.2 

Свобода медіа в Україні (1994-2009 рр.) 
2
 

 

Рік Рівень свободи ЗМІ в Україні 

1994 44 (частково вільні) 

1995 42 (частково вільні) 

1996 39 (частково вільні) 

1997 49 (частково вільні) 

1998 49 (частково вільні) 

1999 50 (частково вільні) 

2000 60 (частково вільні) 

2001 60 (частково вільні) 

2002 60 (частково вільні) 

2003 67 (не вільні) 

2004 68 (не вільні) 

2005 59 (частково вільні) 

2006 53 (частково вільні) 

2007 53 (частково вільні) 

2008 57 (частково вільні) 

2009 55 (частково вільні) 

                                                 
2 Таблицю складено автором на основі даних міжнародної організації Freedom 

House: www.freedomhouse.org. 
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Організація «Фрідом Хауз» надає відповідні дані щодо свободи 

медіа за різними країнами і, хоча результати дослідження цієї 

міжнародної організації можуть вважатися дещо сумнівними, вони все 

ж таки дозволяють автору порівняти дані щодо свободи ЗМІ за 

певними індикаторами в Україні щороку з 1994 до 2009 р., тобто за 

шістнадцять років вивчення ситуації зі свободою ЗМІ в Україні (див. 

табл. 2.2). Таким чином, як видно з таблиці «Свобода медіа в Україні», 

що складено автором на основі щорічних даних «Фрідом Хауз», 

українські медіа оцінюються як «частково вільні» за період 

дослідження (1994-2009 рр.) відповідно до розрахованого автором 

середнього бала «54». До того ж, кожного року оцінка свободи ЗМІ 

погіршувалася в Україні: від рівня у «44» балів у 1994 р. до «68» балів 

у 2004 р. Особливу увагу потрібно звернути на роки 2000, 2001 та 

2002, коли оцінка свободи українських медіа була на межі між 

«частково вільними» та «невільними» медіа, і врешті-решт досягла 

рівня «не вільних медіа» у 2003 р. Відповідно до пояснень експертів 

«Фрідом Хауз», рейтинг свободи медіа в Україні знизився від рівня 

«частково вільних» до «невільних» ЗМІ через державну цензуру 

електронних мас-медіа, постійні переслідування та порушення діяльності 

незалежних медіа та нездатність влади ефективно розслідувати атаки 

проти журналістів [248]. 

У 2005 р. українські медіа було визнано як «частково вільні» з 

балом «59». Ця зміна в оцінках свободи медіа стала результатом 

«помаранчевої революції» в Україні, зміною політичних еліт у країні 

та їх відносин з медіа. Не тільки фахівці «Фрідом Хауз» звертають увагу 

на відразу помітний позитивний вплив «помаранчевої революції» та 

зміни політичних еліт на свободу медіа в Україні, але й інші 

міжнародні правозахисні організації. Так, «Хьюман Райтц Вотч» 

наголосила на підвищенні рівня свободи медіа ще під час «помаранчевої 

революції» [417]. До того ж після інавгурації Президента В. Ющенка в 

2005 р., ця організація наголосила на потребі надання пріоритету для 

прогресу в певних областях, у тому числі й свободи медіа і прав 

людини [319] у листі українському Президенту. Загалом, зі слів 

А. Каратницького, одним із головних завдань за президентства 

В. Ющенко повинна була бути медіа-реформа [301, c. 49]. Загалом з 

оцінок «Фрідом Хауз» можна побачити, що за президентства В. 

Ющенка свобода медіа залишалася на достатньо однаковому рівні 

після «помаранчевої революції» та залишалася на рівні «частково 

вільних медіа». 
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Малюнок 2.1 

Рівень свободи мас-медіа в Україні (1994-2009)
3
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наголосила на підвищенні рівня свободи медіа ще під час «помаранчевої 
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2005 р., ця організація наголосила на потребі надання пріоритету для 

                                                 
3 Малюнок складений автором на основі даних міжнародної організації Freedom 

House: www.freedomhouse.org 
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прогресу в певних областях, у тому числі й свободи медіа і прав 

людини [319] у листі українському Президенту. Загалом, зі слів 

А. Каратницького, одним із головних завдань за президентства 

В. Ющенко повинна була бути медіа-реформа [301, c. 49]. Загалом з оцінок 

«Фрідом Хауз» можна побачити, що за президентства В. Ющенка 

свобода медіа залишалася на достатньо однаковому рівні після 

«помаранчевої революції» та залишалася на рівні «частково вільних 

медіа». 

Слід зазначити, що організація «Хьюман Райтц Вотч» у своїх 

доповідях систематично наголошувала на тому, що в Україні немає 

свободи мас-медіа та заохочувала міжнародну спільноту до прийняття 

певних мір щодо цього. Так, у 2003 р. вона рекомендувала, щоб 

«міжнародні організації, такі як Рада Європи та ОБСЄ, продовжували 

надавати допомогу українському уряду та контролювати його 

діяльність щодо забезпечення свободи слова» [415] в Україні. У тому 

ж році «Хьюман Райтц Вотч» заявляла про те, що «Європейський 

Союз повинен поставити умову Україні продовжувати поглиблювати 

відносини з нею у разі очевидного прогресу українського уряду у 

гарантуванні свободи слова» [414] в Україні. Крім того, організація 

запропонувала головні напрямки для забезпечення свободи медіа в 

Україні: запобігання та покарання офіційної медіа-цензури, ліквідація 

довільних адміністративних та правових дій проти медіа, особливо 

телевізійних станцій, припинення насильства проти журналістів в 

Україні. На думку автора, такі оцінки рівня свободи медіа «Хьюман 

Райтц Вотч» можна порівняти з відповідними оцінками «Фрідом Хауз» 

у той же 2003 р., який уперше з часу української незалежності надав 

українським ЗМІ оцінку не «частково вільні», а «невільні медіа». 

Таким чином, оцінки свободи ЗМІ в Україні були порівняно схожі та 

наголошували на проблемі зі свободою медіа в Україні.  

Загалом, Україну переважна більшість дослідників відносять до 

групи країн, які не досягли вагомих успіхів у встановленні свободи 

ЗМІ після демократизації медіа-ринку та встановленні нової регулятивної 

системи щодо ЗМІ. У зв’язку з цим питання державної політики 

України у сфері медіа вимагають подальшого ґрунтовного вивчення. 

Майже два десятиліття розвитку мас-медіа в умовах трансформації 

дозволяє підвести певні висновки адаптування медіа до умов 

ринкового функціонування в нових суспільно-політичних умовах, у 

тому числі і в умовах євроінтеграційного курсу України.  

Автор звертає особливу увагу на те, що серед керівної політичної 

еліти України різного періоду з початку постсоціалістичних 

трансформацій превалювала думка про необхідність демократизації 
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медіа-системи та досягнення медіа свободи в країні. Наприклад, схожі 

думки були висловлені в різний час такими політичними діячами 

України, як: Л. Кучма [31; 64], Ю. Тимошенко [163], М. Томенко [164], 

В. Ющенко [185], В. Янукович [169] та іншими. Таким чином, важливість 

встановлення свободи медіа та функціонування вільних і незалежних 

ЗМІ в Україні усвідомлюється керівною політичною елітою України. 

Доцільно проаналізувати реальне втілення даного теоретичного усві-

домлення з точки зору практичної реалізації державної політики у 

сфері ЗМІ, створення державного регулювання медіа відповідно до 

демократичних стандартів.   

Отже, підведемо підсумки даного розділу. 

Напередодні вступу до ЄС восьми постсоціалістичних країн 

Центрально-Східної Європи у 2004 р. Польщу, Угорщину, Чеську 

Республіку, Словацьку Республіку, Словенію і Болгарію було визнано 

країнами, які досягли рівня вільних ЗМІ. Усі перелічені країни стали 

членами ЄС у 2004 р., окрім Болгарії, яка вступила до ЄС у 2007 р. 

Натомість, частково вільні медіа були визнані в Румунії, Хорватії, 

Македонії, Албанії, Боснії та Герцеговині й Югославії (Сербія та 

Чорногорія). З даного переліку країн Румунія вступила до ЄС у 2007 р. 

разом із Болгарією, а Балканські країни, такі як, наприклад, Хорватія, 

на теперішній час є кандидатами на вступ до ЄС.  

У той же час в Україні медіа, як було показано в даному розділі, 

ніколи не визнавалися вітчизняними та закордонними дослідниками та 

правозахисниками як вільні. Такий факт можна розцінити як 

негативний фактор для реалізації стратегії України на європейську 

інтеграцію. Тому результати трансформації системи засобів масової 

комунікації зі створенням відповідного європейським стандартам 

медіа-регулювання у результаті досягнення свободи мас-медіа становлять 

основу для подальшого дослідження через євроінтеграційні прагнення 

України та необхідності впровадження відповідної державної політики 

в даній галузі.  Отже, для даного дослідження свобода засобів масової 

комунікації є важливим концептуальним поняттям через необхідність 

демократизації системи ЗМК у постсоціалістичних країнах Центрально-

Східної Європи, а також створення такого медіа-регулювання, яке б 

забезпечувало свободу слова та слугувало б суспільному інтересу.   

Якщо цензура не повинна існувати в демократичному суспільстві, 

то самоцензура існує, і вона не може підлягати державному регулюванню 

тому, що таке втручання держави в функціонування ЗМК буде 

сприйматися як цензура. Тим не менш, самоцензура є небезпечною для 

свободи слова. Самоцензура може розумітися як саморегулювання, 
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адже вона передбачає створення етичного коду журналістів, який 

приймає до уваги різні характеристики та потреби кожної країни, в 

якому журналісти погоджуються користуватися кодом у своїй 

діяльності для того, щоб досягти вищі стандарти журналістики.  

Для вивчення питання про регулювання медіа-ринку та створення 

різних форм власності на мас-медіа в результаті демократизації медіа-

системи, були розглянуті концепції плюралізму та різноманіття ЗМІ, 

що є важливими поняттями медіа-регулювання в демократичному 

суспільстві. Концепцію плюралізму інформації у ЗМІ часто пов’язують 

із різними власниками на медіа ринку. Важливим концептом є також 

«різноманіття медіа», що є одним із індикаторів плюралізму мас-медіа і, 

відповідно, рівнем свободи ЗМІ, та який був розроблений у 1960-1970-х рр. 

Відповідно, у дослідженні автор погоджується з поглядами медіа-дослід-

ників на те, що більш плюралістичні, автономні та немонополізовані 

мас-медіа зазвичай існують у тих країнах, де суспільства стали більш 

зрілими у своїх демократичних тенденціях. У зв’язку з цим важливо 

наголосити на тому, що протекція медіа-плюралізму та різноманіття 

інформації на ринку ЗМІ загалом є метою державної політики щодо 

медіа.  

ОБСЄ, інші міжнародні і вітчизняні організації, які займаються 

моніторингом свободи ЗМІ, відзначають, що концентрація власності 

на мас-медіа часто призводить до зменшення об’єктивності репортажу 

новин, і персональні або групові інтереси та думки домінують у 

більшості медіа-джерел. Зауважимо, що державна власність на мас-

медіа загрожує не визнанням медіа-системи як такої, що відповідає 

демократичній моделі. Це означає, що державна політика на 

приватизацію сектора ЗМІ з початку демократичних трансформації 

нашої держави має полягати в повному переході від державної до 

інших форм власності: приватної та громадської. Зазначимо, що ЄС 

намагається збалансувати комерціалізацію та концентрацію на ринку 

ЗМІ у приватній власності шляхом розвитку громадських медіа. Дане 

питання буде детальніше розглянуте в наступному розділі.  


