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ВИСНОВКИ 
 

Основні засади регулювання аудіовізуальних засобів масової 

комунікації визначені на міжнародному рівні. На світовій арені діють 

правила ВТО та ООН, на європейському рівні регулювання здійснюється 

Європейським Союзом та Радою Європи. Україна є членом всіх вище-

зазначених міжнародних організацій за винятком ЄС, стратегічний 

курс на членство в якому закріплений у законодавстві нашої держави. 

Тому аналіз політики ЄС щодо регулювання медіа-ринку є важливим 

кроком на шляху євроінтеграції України з метою адаптації національного 

законодавства з європейськими, в тому числі, й у сфері аудіовізуаль-

них ЗМК.  

На відміну від минулого століття, ЄС зараз відіграє суттєву роль у 

формуванні медіа-регулювання у Європі. Незважаючи на те, що ще й 

досі немає єдиної політики щодо комунікацій, інститути ЄС такі, як: 

Європейська Комісія, Європейський Парламент та їх комітети займаються 

питаннями, пов’язаними з комунікаціями. Більш того, починаючи з 

1990-х рр., впливовість європейських консультативних органів постійно 

зростає. Це обумовлено, у тому числі, й тим, що у результаті 

європейської інтеграції був створений спільний європейський ринок, а 

аудіовізуальне мовлення розглядається як товар (створення програми, 

наприклад) або ж послуга (діяльність громадських ЗМІ) на ринку ЄС, а 

тому потребує державного регулювання як на рівні ЄС, так і на рівні 

країн-членів ЄС. 

Основними напрямками регулювання аудіовізуальних ЗМК 

Європейським Союзом є прозорість та плюралізм мас-медіа, механізми 

та процедури ліцензування мовлення, транскордонне телебачення, розвиток 

громадського мовлення. Хоча на початку 1990-х рр., державна 

політика на європейському та національному рівнях була направлена 

на де-регулювання електронних ЗМІ, на даному етапі це вважається 

неприйнятним. Навпаки, медіа-регулювання є зараз важливою частиною 

політичного порядку денного в Європі, бо сьогодні ЄС наполягає на 

максимальній лібералізації та конкуренції у сфері мас-медіа та 

використовує свої регулятивні інструменти, такі як, наприклад, 

директиви, для того, щоб впливати на розвиток та функціонування 

аудіовізуальних ЗМІ у Європі. 

1 травня 2004 р. відбулося розширення Європейського Союзу на 

Схід. Уперше Євросоюз поповнили відразу 10 держав, з яких вісім – 

постсоціалістичні країни Центрально-Східної Європи (Естонія, Латвія, 

Литва, Польська Республіка, Угорщина, Чеська Республіка, Словаччина, 

Словацька Республіка). А також ще дві країни регіону (Болгарія та 
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Румунія) приєднатися до ЄС через три роки, у 2007 р., коли відбулося 

поки що останнє розширення ЄС. Уперше членами ЄС стали країни 

(крім Кіпру й Мальти), які лише в кінці 1980-х рр. почали перехід до 

демократії європейського зразка. У межах цих постсоціалістичних 

перетворень була й повна зміна медіа-політики задля трансформації 

медіа-систем країн регіону. 

Початок постсоціалістичних трансформацій у країнах Центрально-

Східної Європи приніс швидке де-регулювання та анархію на 

аудіовізуальному медіа-ринку. Наприклад, виникали піратні радіо 

станції, які діяли без ліцензії.  У той же час країни Західної Європи 

наголошували на необхідності лібералізації ЗМК. У результаті цього 

державні мас-медіа спочатку були демонополізовані, а потім відбулася 

лібералізація, коли державні частоти були запропоновані для 

приватного сектора.  

Державна політика на де-регулювання аудіовізуального сектора 

мас-медіа у країнах Центрально-Східної Європи набула більшого 

розмаху ніж у колишніх республіках Радянського Союзу. Більш того, у 

результаті проведеного автором аналізу можна зробити припущення, 

що більш вирішальна державна політика, направлена на демократизацію 

аудіовізуального сектора мас-медіа та приведення його регулювання і 

функціонування відповідно до європейських стандартів, була в тих 

державах, де відбулася зміна керівних політичних еліт у результаті 

перших вільних і чесних виборів у країнах Центрально-Східної 

Європи на початку постсоціалістичних трансформацій.  

У переважній більшості країн Центрально-Східної Європи після 

повалення соціалістичного режиму простежувалися наміри розширити 

коло політичних поглядів на телебаченні. Більшість дослідників 

демократизації ЗМІ у країнах Центрально-Східної Європи згодні з тим, 

що уряди країн намагалися відкласти трансформування існуючих монопо-

лістичних і підконтрольних уряду систем радіо- та телемовлення. 

Початкова стадія державної політики, направленої на перехід від 

соціалістичної моделі функціонування ЗМІ до ринкової в країнах 

постсоціалістичних трансформацій Центрально-Східної Європи, була 

націлена на зміну правової бази щодо аудіовізуальних ЗМК, що 

створило нову систему медіа-регулювання. Потрібно наголосити на 

тому, що атмосфера навколо законодавчого процесу щодо демокра-

тизації ЗМІ була достатньо політизованою в країнах регіону. Крім 

того, загалом правова база щодо преси була змінена швидше, ніж щодо 

радіо та телебачення у всіх країнах постсоціалістичних перетворень 

Центрально-Східної Європи, головним чином, через небажання 
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політиків віддати свій контроль над телебаченням, що з початку 1990-

х рр. було найвпливовішим ЗМІ в країнах регіону.  

Незалежність мас-медіа автоматично не призвела до нейтральності, 

неупередженості, рівності і відсутності надання переваг певним 

політичним силам у постсоціалістичних країнах Центрально-Східної 

Європи. Керівні політичні еліти у країнах регіону намагалися певним 

чином зберігти свій вплив на аудіовізуальні ЗМК, особливо 

телебачення. Тому декларування незалежності ЗМК до новоствореної 

нормативно-правової бази та політики демократизації даного сектора, 

автоматично не призвела до свободи мас-медіа у своїй діяльності тому, 

що політичні впливи на медіа певним чином залишалися в країнах 

регіону. 

Загалом же правова база функціонування аудіовізуальних ЗМК у 

країнах постсоціалістичних трансформацій Центрально-Східної 

Європи була створена відповідно до міжнародних та європейських 

стандартів. Перед вступом до ЄС десяти країн Центрально-Східної 

Європи порівняння головних аспектів регулювання аудіовізуальних 

ЗМІ вказувало на те, що лише деякі національні положення права потре-

бували удосконалення для остаточної гармонізації з європейськими 

стандартами, адже до вступу в ЄС країни повинні гармонізувати свою 

правову базу, у тому числі й щодо аудіовізуальних мас-медіа, зі 

стандартами ЄС. 

Економічні аспекти функціонування аудіовізуального медіа-ринку 

загалом у трансформаційному процесі відіграють помітну роль, адже 

вони пов’язані з питаннями власності, контролю та регулювання. 

Проблема власності на мас-медіа є найбільш критичним фактором із 

усіх вищенаведених тому, що навіть у результаті державної політики 

на створення приватних комерційних медіа, власниками мас-медіа 

може стати економічна еліта країни, що призводить до зіткнень або, 

навпаки, об’єднання, медіа-інтересів із владою.  

Тому процес медіа-приватизації та появи нових форм власності на 

ЗМК є важливим аспектом державної політики шляху до медіа-

диверсифікації та плюралізму в перехідних суспільствах. Однак, після 

цього наступним кроком державної політики щодо аудіовізуальних 

мас-медіа повинен стати нагляд за медіа-ринком для того, щоб 

уникнути монополізації, концентрації та інших процесів, які 

загрожують плюралізму ЗМІ і різноманіттю інформації та, відповідно, 

права громадян на свободу інформації.  
У країнах Центрально-Східної Європи розвиток приватного 

сектора в аудіовізуальних мас-медіа відбувався повільніше головним 
чином тому, що, лише за винятком Чеської Республіки, це була та 
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сфера, де питання регулювання і контролю відігравали визначальну 
роль. Це особливо стосувалося телемовлення, у меншій мірі радіо. 
Одними з основних проблем з приватизацією аудіовізуального сектора 
ЗМК у Центрально-Східній Європі можна виділити нестачу коштів і 
капіталу для приватизації;  сприйняття аудіовізуальних ЗМК як засобу 
встановлення економічних впливів і політичної влади. Тому можна 
підсумувати, що високі очікування від приватизації, яка б призвела до 
свободи та незалежності медіа, загалом не справдилися в країнах 
постсоціалістичних перетворень Центрально-Східної Європі.  

У постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи колишні 
державні медіа стали не лише комерційними в результаті приватизації, 
але й громадськими. Але перехід від державних до громадських медіа 
був більш ускладнений, ніж очікувалося в країнах регіону. Це 
стосувалося як створення незалежності управління громадськими 
медіа, що загалом були створені за аналогом Південної Європи з 
можливістю політичних впливів на громадські медіа, так і системи їх 
фінансування, що поєднувала в собі отримання комерційного прибутку 
і, в меншій мірі, прибутку ліцензійної плати. 

Необхідно наголосити на тому, що одним із результатів медіа-
інтеграції у світову економіку є відмова від бар’єрів у власності на 
мас-медіа, так само, як і торгівлі програмами та інформацією, що 
підвищує конкуренцію на ринку медіа, якість та різноманітність 
інформації у зв’язку з різними формами власності і різними влас-
никами. Це у повній мірі стосувалося й аудіовізуального ринку ЗМК 
країн Центрально-Східної Європи, що інтегрувався до європейського. 
Відповідно, хоча у країнах Центрально-Східної Європи іноземна 
власність щодо аудіовізуальних медіа була загалом обмеженою на 
початку демократичних перетворень, то через необхідність гармо-
нізації законодавства з європейським та розробкою медіа-регулювання 
відповідно до європейських стандартів перед вступом до ЄС, для країн 
регіону це означало й відміну будь-яких обмежень на іноземну 
власність на медіа. Адже країни регіону розуміли, що ніяких обмежень 
на іноземний капітал не може бути після їх вступу до ЄС. 

Отож, загалом державне регулювання аудіовізуальних ЗМК було 
гармонізовано із стандартами ЄС у цій сфері, адже, ще раз наголосимо 
на тому, що більшість країн регіону ставили на меті реформувати свої 
медіа-системи відповідно до європейських стандартів через зацікав-
леність до вступу до ЄС. У результаті такої державної політики країн 
регіону «дуальна медіа-система» тепер заснована в колишніх 
соціалістичних країнах Центрально-Східної Європи з діяльністю на 
ринку як громадських, так і комерційних медіа, що є притаманним для 
всіх країн-членів ЄС.  



Ю. В. Палагнюк 

 

184 

 

 

Дослідження державної політики щодо аудіовізуального сектора 
ЗМК в Україні проведено автором відповідно до змін керівних 
політичних еліт унаслідок президентських та парламентських виборів, 
у результаті чого зроблена спроба проаналізувати чи або яким чином 
цей фактор впливав на коригування державної політики щодо 
аудіовізуальних ЗМК в умовах євроінтеграційного курсу України.  

Відразу відзначимо, що на початку процесу демократизації в 
українському суспільстві не відбулася зміна політичних еліт. Як 
наслідок цього, в Україні не було процесу декомунізації, як у Польщі, 
Чехії, Угорщині, Румунії та інших постсоціалістичних країнах 
Центрально-Східної Європи, і можна припускати, що це був один із 
негативних факторів, що вплинув на вироблення та реалізацію 
державної політики України щодо аудіовізуальних ЗМК.  

Зважаючи на складний і недостатньо успішний процес демокра-
тизації України на початку 1990-х рр. за часів президентства 
Л. Кравчука, Україна не досягла значних успіхів у сфері європейської 
інтеграції. Однак, у цей період були досягнення в забезпеченні 
багатьох громадянських прав і свобод, уключаючи право на свободу 
слова і думки, з чим були тісно пов’язані демократичні перетворення 
на медіа-ринку країни. 

У результаті проведеного дослідження можна говорити про 
достатньо високий рівень свободи слова та свободи ЗМІ в перші роки 
незалежності України. Однак, пізніше ця позитивна тенденція на 
ринку ЗМК почала втрачатися через відсутність реалізації позитивних 
очікувань від діяльності ЗМІ та загалом від реформування різних сфер 
суспільного життя, а також через поступову консолідацію політичних і 
економічних еліт у державі.  

З початку демократичних перетворень державна політика була 
направлена на створення нової нормативно-правової бази для 
функціонування вільних та незалежних ЗМІ в Україні. Так, була 
прийнята низка законів, які регулюють всі аспекти діяльності мас-
медіа, від друкованих до аудіовізуальних. Узагалі, рамкові умови 
діяльності радіо, телебачення є одним із найважливіших питань, які 
треба розв’язати державі для успішного розвитку демократичного 
суспільства.  

Наприклад, Закон України «Про інформацію» від 1992 р. визнає право 
на інформацію. Головним законодавчим актом щодо аудіовізуальних 
мас-медіа в Україні можна вважати Закон України «Про телебачення 
та радіомовлення» від 1993 р., зі змінами та доповненнями. Щодо 
прийняття цього Закону в Україні не було інтенсивних політичних 
дебатів, на відміну від більшості постсоціалістичних країн Центрально-
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Східної Європи, тому, що він не запровадив громадські медіа, а лише 
комерційні в Україні.  

Приватизаційні процеси, які почалися в Україні в 1991-1994 рр., 
мали велике значення і наслідки для економіки держави, а також для 
трансформації її медіа-ринку. Основними цілями приватизаційної 
програми була зміна власності на засоби виробництва, створення нової 
соціальної групи приватних власників, заохочення конкуренції та 
обмеження монополії. Це стосувалося й аудіовізуального ринку ЗМК. 
Однак, із запровадженням приватної власності на радіо та телебачення 
на початку 1990-х рр., державна власність на аудіовізуальні мас-медіа 
також залишилася. Тому прийняття такого нового закону, що створює 
приватну і залишає державну власність на аудіовізуальні ЗМК в 
Україні, не спричинило політичних дебатів, як це було в інших країнах 
Центрально-Східної Європи, де державної власності на аудіовізуальні 
ЗМІ не залишилося після прийняття нових законів у цій сфері. Тому на 
початку демократизації в Україні в результаті державної політики 
залишилися у державній власності, а, отже, у сфері впливу керівних 
політичних еліт, певні аудіовізуальні мас-медіа.  

Звідси, проаналізовані проблеми з приватизацією в Україні на 
початку постсоціалістичних перетворень негативно позначилися також 
і на темпах ринкових перетворень на медіа-ринку в Україні, адже на 
ньому також потрібно було провести денаціоналізацію відповідно до 
демократичних стандартів. Особливої ж важливості та проблемності 
набули процеси приватизації на ринку аудіовізуальних мас-медіа в 
Україні так само, як і в інших державах постсоціалістичних перетворень 
Європи.  

Під час президентства другого Президента України Л. Кучми в 
1998 р. набула чинності Угода про партнерство і співробітництво між 
Україною та ЄС після її ратифікації національними парламентами 
країн-членів ЄС. Дана угода стала базовим документом, що визначав 
правовий механізм двостороннього співробітництва між Україною і 
ЄС на десять років (1998-2008). У тому ж 1998 р. Указом Президента 
України було затверджено Стратегію інтеграції України до Європейсь-
кого Союзу, у якій сформульовані основні напрями співробітництва 
України та ЄС. Таким чином, курс України на європейську інтеграцію 
став основою державної політики нашої держави, тому це повинно 
було б відображатися в поступовому реформуванні всіх сфер 
суспільного життя відповідно до європейських стандартів, у тому 
числі й аудіовізуальному секторі мас-медіа. 

Верховною Радою України 28 червня 1996 р. була прийнята 
Конституція України, що зафіксувала право кожного на свободу думки, 
слова, переконань. Крім того, такі важливі законодавчі акти були 
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прийняті за часів президентства Л. Кучми, які регулюють діяльність 
аудіовізуальних медіа: Закон України «Про Національну Раду з питань 
телебачення та радіомовлення» (1997), Закон України «Про систему 
суспільного телебачення і радіомовлення України» (1997). Зауважимо, 
що прийняття Закону про суспільне телерадіомовлення в Україні 
спровокувало інтенсивні дебати серед політичних еліт України так 
само, як раніше це відбулося в інших країнах Центрально-Східної 
Європи, головним чином, через небажання керівних політичних еліт 
втратити державні аудіовізуальні ЗМІ як засоби впливу на електорат. 
Більш того, у результаті проведеного автором аналізу даного Закону 
можна зробити висновок про те, що запропоновану ним систему 
управління громадських медіа з точки зору управлінської незалежності 
можна поставити під сумнів через те, що завдання вищезазначених рад 
і призначення їх членів теоретично розроблено з можливістю здійснення 
політичного впливу на діяльність громадських аудіовізуальних ЗМІ. 
Така модель громадських мас-медіа, за умови її впровадження в 
Україні, відповідала б практиці функціонування громадських ЗМК у 
країнах Південної Європи – членах ЄС. Крім того, в Україні 
передбачалося заснувати громадські ЗМІ з поступовим переходом до 
їх фінансування з ліцензійної плати за найкращими європейськими 
стандартами у цій сфері. Однак, громадські аудіовізуальні ЗМК не 
були впроваджені в Україні за часів президентства Л. Кучми, 
незважаючи на прийняття відповідного Закону. 

У результаті аналізу можна зробити висновок, що законодавство 
щодо аудіовізуальних медіа в Україні на той період менш відповідало 
європейським стандартам, ніж щодо друкованих мас-медіа. Цей факт 
можна пояснити тим, що загалом правова база щодо преси була 
змінена швидше, ніж щодо радіо та телебачення у всіх країнах 
постсоціалістичних перетворень Центрально-Східної Європи через 
небажання політиків віддати свій контроль над телебаченням, що є 
найвпливовішим ЗМІ у країнах регіону. Тим не менш, можна говорити 
про те, що законодавство щодо аудіовізуальних мас-медіа в Україні в 
період президентства Л. Кучми було недосконалим та потребувало 
приведення його у відповідність з європейськими стандартами у 
зв’язку з євроінтеграційними прагненнями України. 

Аналіз політичної ситуації в залежності від результатів 
президентських та парламентських виборів в Україні та політики щодо 
аудіовізуальних медіа, проведений автором, показав, що, починаючи з 
другого строку президентства Л. Кучми, в Україні почався постійний 
регрес зі свободою мас-медіа через посилення президентської влади у 
країні та збільшення політичних впливів на засоби масової комунікації, в 
тому числі й аудіовізуальні.  



Державне регулювання аудіовізуальних  
засобів масової комунікації: європейський досвід та Україна 

 

187 

 

Як наслідок другої хвилі приватизації, яка розпочалася за 

президентства Л. Кучми, Україна у кінці 1990-х рр. розглядалась як 

найбільш комерційно розвинутий медіа-ринок з-поміж інших країн 

пострадянського простору. На той час значна кількість аудіовізуальних 

ЗМК знаходилися у приватній власності в Україні. Однак, як показало 

дослідження автора, економічні тиски  на медіа постійно зростали. 

Більш того, ситуація з політичними впливами та економічними тисками 

на ЗМК була приблизно однаковою. Так, обидва показники постійно 

збільшувалися з 1999 до 2004 р. і досягли найгірших показників у 

2003 р. та 2004 р., тобто перед та під час президентських виборів в 

Україні 2004 р.  

У 2008 р. термін дії Угоди про партнерство і співробітництво між 

Україною та ЄС закінчився, адже вона була підписана в червні 1994 р., 

а набула чинності 1 березня 1998 р. строком на 10 років. Після 

закінчення строку дії Угоди за згодою сторін вона або автоматично 

продовжується, або її повинна замінити нова оновлена чи більш 

посилена угода, переговори про яку йдуть між Україною та ЄС 

протягом останніх років, але нова посилена угода між Україною та ЄС 

ще й досі не є підписаною. Підписання нової посиленої угоди між 

Україною та ЄС та вступ України до ЄС можна назвати одним з 

головних завдань державної політики наступного після Л. Кучми 

Президента В. Ющенка, що мало важливе значення для державного 

регулювання аудіовізуального сектора мас-медіа з приведенням його у 

відповідність з європейськими стандартами.  

На початку президентства В. Ющенко міжнародні організації та 

медіа-дослідники знову наголошували на необхідності розвивати 

вільне та професійне медіа-середовище, а також привести українські 

закони у відповідність з європейськими стандартами в цій сфері. До 

пріоритетів відносилися: написання та прийняття закону про доступ до 

інформації та про власність на медіа, так само, як і заходи, пов’язані з 

ринком аудіовізуальних мас-медіа та створення незалежного гро-

мадського телерадіомовлення в Україні. 

Декларуючи забезпечення свободи масової інформації та створення 

громадських аудіовізуальних ЗМК у країні, серед низки інших питань, 

В. Ющенком було зроблено кілька спроб внести зміни до Закону «Про 

систему громадського радіо та телебачення в Україні» від 1997 р., але 

всі вони зазнали невдачі. Отож, реформа державних і комунальних 

ЗМІ за президентства В. Ющенка так і не відбулася. Однак, значним 

поступом у покращенні правової бази щодо ЗМІ та приведенні її до 

стандартів ЄС у цій сфері стала ратифікація Верховною Радою 
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України 17 грудня 2008 р. Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення. Загалом правова база в Україні встановлює свободу 

медіа. Проведений автором аналіз правової бази за президентства 

Л. Ющенко порівнянно з другим строком президентства Л. Кучми, 

показав у середньому покращення нормативно-правової бази щодо 

мас-медіа в Україні за президентства В. Ющенка.  

Однак, політичний конфлікт між трьома найбільш впливовими 

українськими політиками В. Ющенком, Ю. Тимошенко, В. Януковичем 

під час президентства В. Ющенка, у тому числі, заважав проведенню 

реформ в аудіовізуальному секторі ЗМК та призвів до того, що 

журналісти працювали в досить політизованих умовах. У результаті 

дослідження можна констатувати, що у середньому рівень політичних 

впливів на ЗМК за часів президентства В. Ющенка був значно меншим 

за політичні впливи на медіа під час другого строку президентства 

Л. Кучми. Незважаючи на це, головною тенденцією років пре-

зидентства В. Ющенка у результаті дослідження можна визначити й 

те, що в Україні рівень політичних впливів на ЗМІ був практично 

однаковим. Звідси можна зробити висновок, що хоча, порівняно з 

останніми роками президентства Л. Кучми, політичні впливи на медіа 

відчутно зменшилися за весь строк президентства В. Ющенка, однак, 

загалом за останні роки не відбулося значного прогресу у цьому 

питанні, бо політичні впливи на мас-медіа залишалися на тому ж рівні, 

що й за президентства Л. Кучми, якщо не брати до уваги значне 

посилення політичних впливів в останні роки президентства другого 

Президента України.   

Незважаючи на достатньо різноманітний ринок мас-медіа в Україні, 

багато засобів масової комунікації знаходяться у власності політико-

економічних еліт. Одним із основних викликів останніх років прези-

дентства В. Ющенка можна визначити зростання адміністративного 

тиску на журналістів з боку власників ЗМІ. І, хоча прозорість власності 

на медіа дещо покращилася в останні роки президентства В. Ющенка 

через дослідницькі зусилля НГО в Україні, однак загалом прозорість 

власності на мас-медіа залишалася на низькому рівні в Україні. Таким 

чином, в Україні відкритість медіа-ринку призвела до структурної 

різноманітності конкуруючих ЗМІ, але зазвичай не до різноманіття 

контексту ЗМІ. Крім того, існує тенденція до збільшення концентрації 

на медіа-ринку в Україні.  

В останні роки ЗМІ діють у ринковому середовищі, адже у 2006 р. 

Україні було надано статус країни з ринковою економікою, хоча в 

Україні діяльність медіа під час перехідної економіки була значно 

довшою, ніж в більшості інших країн постсоціалістичних трансформацій 
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Центрально-Східної Європи. Загальні економічні показники в Україні 

відстають від відповідних показників більшості інших країн регіону і, 

за припущенням автора, це має означати, що й економічні тиски на 

ЗМІ повинні бути більшими в Україні через залежність функціо-

нування мас-медіа від економічної ситуації в країні. У результаті 

проведеного автором дослідження можна визначити те, що в Україні 

рівень економічних тисків на ЗМК за роки президентства В. Ющенка 

був практично однаковим і, загалом, можна говорити про їх незначне 

зменшення порівняно з останнім роком президентства Л. Кучми.  

Звісно, такі тенденції з економічними тисками на ЗМІ на медіа-

ринку можна також пояснити й світовою фінансово-економічною 

кризою за президентства В. Ющенка і яка, безумовно, негативно 

вплинула на розвиток ринку ЗМІ в Україні. Адже, до початку світової 

фінансово-економічної кризи у 2008 р. в Україні спостерігалося 

економічне зростання, що підвищило прибутки від реклами в 

комерційних аудіовізуальних ЗМК. При цьому, зауважимо, що 

поступове перетворення певної частини ЗМІ в прибутковий бізнес не 

покращило ситуацію з незалежністю медіа. Крім того, коли пізніше 

економіка України сильно постраждала від світової фінансово-

економічної кризи, це значно зменшило певні позитивні економічні 

тенденції на медіа-ринку України.  

Таким чином, хоча державна політика щодо аудіовізуальних 

засобів масової комунікації в Україні була загалом направлена 

спочатку на демократизацію медіа-ринку, що потребувало докорінних 

змін у медіа-регулюванні, а пізніше – на приведення функціонування 

аудіовізуального ринку ЗМК та його регулювання відповідно до 

європейських стандартів у цій сфері через стратегію нашої держави на 

інтеграцію до Європейського Союзу, трансформації на медіа-ринку 

відбувалися повільно й надалі потребують особливої уваги у виробленні і 

реалізації державної політики щодо аудіовізуального сектора ЗМК з 

метою гармонізації умов його функціонування та регулювання з євро-

пейськими стандартами у зв’язку з євроінтеграційними прагненнями 

України.  


