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Розділ 3 
 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ЄС  

НА РИНКУ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 
 

Історія мас-медіа в демократичних суспільствах Західної Європи та 

Північної Америки була історією боротьби за свої права. Наприклад, 

перші закони щодо впровадження цензури були видані римо-

католицькою церквою в 1482 р. через публікацію критичних до церкви 

памфлетів. Перший індекс Папи Римського вийшов у 1559 р. Він 

забороняв читання певних текстів, а не тільки їх публікацію. До 

XVIII століття цензура газет була легітимною в інтересах держав. В 

історії становлення вільних французьких медіа є показовий відрізок 

часу між 1788 р., коли було запрошення від короля до громадян для 

публікації памфлетів, та 1800 р., коли закон Наполеона Бонопарта 

відновив контроль. У цей період можна знайти «як моменти тріумфу, 

так й агонії журналістів, які піднімалися до голів законодавчої влади, 

так само як і тих журналістів, яких було засуджено революційними 

трибуналами до страти» [345, с. 87].  

Після революцій кінця XVIII століття в Америці та Європі, які 

вплинули на історію всього Старого Світу, боротьба за свободу друку 

та відміну цензури стала більш ефективною [314, c. 63–66]. Дж. Кеане 

в першому розділі своєї монографії «Медіа та демократія» [302, c. 1–

51] змальовує історію боротьби за свободу друку в країнах Заходу. 

Відповідно до його висновків, довга і виснажлива боротьба за свободу 

друку спочатку та з найбільшим розмахом виникла у Великій Британії, 

звідки швидко поширилася на Північну Америку та, у меншій мірі на 

Європейський континент [302, c. 8].  

На сучасному етапі основні засади регулювання телерадіомовлення 

визначені на міжнародному рівні. На світовій арені діють правила ВТО 

та ООН, на європейському рівні регулювання здійснюється ЄС та 

Радою Європи. Окрім цього, існують додаткові рекомендації, ухвалені 

ОБСЄ, Комітетом з прав людини ООН, Комісаріатом ООН з прав 

людини тощо. Міжнародні акти щодо сфери телерадіомовлення зазвичай 

стосуються такого аспекту регулювання як загального антимонопольного 

законодавства про ЗМІ. При цьому історично міжнародне регулювання 

мовлення мало на меті таке завдання: плюралізм ЗМІ та свободу слова, 

ефективне регулювання світової торгівлі та роботу міжнародних комуні-

каційних магістралей [161]. Однак, важливо розрізняти міжнародні 
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документи, які мають рекомендаційний характер і ті, що є обов’язковими 

до виконання (наприклад, Європейська конвенція про транскордонне 

телебачення). Більшість же спеціальних рекомендацій Ради Європи не 

є юридично обов’язковими до виконання. 

Базові принципи регулювання мовлення закріплені основоположними 

документами європейських інституцій. Для ЄС таким принципом є 

свобода надання послуг, а для Ради Європи – прав на свободу 

вираження. Відповідно, ЄС, у першу чергу, опікується питаннями 

економічного співробітництва та єдиних правил спільного ринку, а РЄ 

акцентує увагу на проблемах дотримання прав людини. Основними 

змістовними блоками діяльності ЗМІ, щодо яких ЄС та Рада Європи 

координують діяльність держав-учасниць, є прозорість та плюралізм 

мас-медіа, механізми та процедури ліцензування мовлення, транскор-

донне телебачення, розвиток суспільного мовлення [42].  

У 1982 р. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Декларацію про 

свободу виразу думки та інформації, визначивши на меті відсутність 

цензури, здійснення відкритої державної інформаційної політики та 

існування різних незалежних і автономних ЗМІ, що дозволяють від обра-

зити багатоманітність ідей і точок зору. У 1994 р. було прийнято 

Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи «Про заходи щодо про-

зорості засобів масової інформації», яка сформувала шість принципів 

прозорості ЗМІ, основні правила доступності, відкритості та 

транспарентності інформації про медіа. У 1999 р. Комітет міністрів 

Ради Європи ухвалив Рекомендацію «Про заходи стимулювання 

плюралізму ЗМІ», в якій серед основних заходів стимулювання зазна-

чалися регулювання питань власності, розвиток нових комунікативних 

технологій, змістовне наповнення, власність і редакційна відпові-

дальність, громадська служба мовлення. У 2001 р. ПАРЄ прийняла 

Рекомендацію «Свобода слова та інформації в засобах масової 

інформації в Європі», в якій було підкреслено важливість розвитку 

незалежних ЗМІ для збереження та розвитку демократичних цінностей 

[42].  

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 функціо-

нування аудіовізуальних ЗМІ в Європі [209, c. 126]. Отже, погоджуючись 

зі словами медіа-дослідника Д. МакКуаіла, медіа-регулювання є зараз 

важливою частиною політичного порядку денного в Європі [325, 

c. 161].  

Стаття 10 Європейської конвенції захисту прав людини і осново-

положних свобод гарантує свободу висловлювань та інформації. 
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Потрібно зазначити, що Європейська конвенція з прав людини є 

документом, обов’язковим для виконання країнами-учасницями. 

Наддержавні органи, такі як Європейський суд з прав людини, 

слідкують за виконанням положень Конвенції. Крім того, права і свободи 

за положеннями Конвенції повинні бути прямо запровадженими в 

національному праві. Більш того, існують і директиви Європейської 

Комісії, які повинні бути запроваджені в національні законодавства 

країн-членів, та обов’язковими до виконання [220, c. 207]. Хоча принцип 

«вільної передачі інформації» було задекларовано у 1948 р. Загальною 

декларацією прав людини, прийнятій на Генеральній Асамблеї ООН 

[34], але Декларація не накладала зобов’язання на впровадження її 

принципів. Відповідно до статті 19 цього документа свобода інформації є 

всесвітнім правом людини: кожний має право на свободу думки і 

висловлювання, а також шукати, отримувати та передавати інформацію та 

думки через будь-які медіа та незалежно від кордонів [293, c. 60]. 

Лише в 1976 р. додатковий юридичний документ Міжнародний пакт 

про громадянські і політичні права юридично зобов’язав країни-

учасниці до виконання його положень [238, c. 67; 74].  

Європейський Союз зараз відіграє суттєву роль у формуванні 

медіа-регулювання у Європі, на відміну від майже всього ХХ століття. 

Незважаючи на те, що ЄС 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. Спільний 

європейський ринок, що є одним з найбільших досягнень європейської 

інтеграції, стосується аудіовізуального мовлення так само, як і всього 

іншого. 

Головний аспект діяльності ЄС полягає в регулюванні ринкових 

процесів. Його правові норми служать для створення передумов 

функціонування ринку в Європі та для перешкоджання негативним 

наслідкам процесів вільного виробництва та обміну. 

Так, важливим напрямом діяльності європейських інституцій стало 

формування загальноєвропейського інформаційного простору. У 1974 р. 

Суд Європейських Співтовариств підтвердив дію принципу свободи 

надання послуг відносно мовлення, що означало застосування до мовних 

компаній загальних правил конкуренції. Це знайшло своє від обра-

ження в Директиві ЄС «Телебачення без кордонів» (1989), яка зобов’язала 

учасників утримуватися від обмеження ретрансляції телепрограм з 

інших держав та гарантувати виконання вимог цієї директиви і 
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внутрішнього законодавства власними телемовниками, а також 

внормувала певні моменти розміщення реклами та просування 

європейського продукту. У 1997 р. в Директиву були внесені зміни, 

зокрема, положення про події особливої суспільної значущості та 

обов’язковість доступу населення до їх трансляції. У той же час 

держави-учасники Ради Європи підписали Європейську конвенцію про 

транскордонне телебачення, яка за змістом є близькою до Директиви 

«Телебачення без кордонів» [42]. 

Регулятивні та регламентуючі програми ЄС виходять з переговорів 

між представниками національних урядів, Комісії та Європейського 

Парламенту. Вони формально приймаються в Раді міністрів, однак 

пропозиції рішень повертаються до обговорення на неформальних 

попередніх переговорах між європейськими та національними галузевими 

управліннями та експертними об’єднаннями. Роль Європейського 

Парламенту в ухваленні рішень та в процесі прийняття управлінських 

рішень змінюється залежно від того, яка законодавча практика 

застосовується. У процесі прийняття спільного рішення може бути 

накладене вето. У принципі, на думку А. Бенца, у ЄС існує багато-

стороння система переговорів, що поєднує національну та спільно-

європейську площину з їхніми відповідно різними організаційними 

контекстами [3, с. 215]. 

Можливість уніфікації регламентуючої політики в ЄС впливає 

принципово на те, що держави, які впровадили високий рівень 

регулювання, намагаються зробити його європейським стандартом. 

Вони підтримують або сприяють ініціативам ЄС, і запропоновані ними 

принципи регулювання стають головним пунктом переговорів у 

європейській багаторівневій системі. У першу чергу це вдається у 

сферах, в яких регулювання позитивно сприймається суспільством, а 

також діє як індикатор якості життя. Тому держави, які впровадили, 

наприклад, ефективні закони для поліпшення охорони довкілля, 

охорони здоров’я, захисту прав споживачів або соціальної політики, 

перебирають роль форейтора, локомотива ЄС. Це саме має місце у 

випадку перегулювання забезпечення інфраструктур (залізниця, пошта 

та телекомунікації, енергозабезпечення) [3, с. 217].    

Організаційні правила політичної системи ЄС прив’язують держав-

учасниць до основних принципів поведінки, які запобігають тому, щоб 

уряди максимально наслідували стратегії влади. Парламенти можуть 

примушувати свої уряди жорстко дотримуватися національних 

інтересів, але, оскільки вони оцінюють можливості отримання 

проблем, то зазвичай відмовляються від формальних об’єднань свого 

уряду з позиціями переговорів [3, с. 218]. 
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Важливо відзначити, що власне виконання регламентуючої політики 

потрапляє в компетенцію національних адміністративних установ. 

Наприклад, існують директиви Європейської Комісії, які повинні бути 

запроваджені у національні законодавства країн-членів та обов’яз-

ковими до виконання. Єврокомісія виконує контрольні функції і має 

певні можливості застосування санкції. У будь-якому випадку вона може 

подавати до Європейського Суду на країни-члени через порушення 

європейського права відповідно до договору. Статутно-політичні правила 

ринкової незалежності здійснюються, у тому числі і контролем грошової 

допомоги. Політико-правове регулювання ринку може здійснюватися і 

шляхом контролю за розподілом допомоги. Закон ЄС вимагає, щоб 

держави-учасниці, а також їх регіони та місцеві управління повідомляли 

про всі субсидії або пільги, які надаються підприємствам комісією. 

Хоча регламентуюча політика відрізняється також тим, що держави-

учасниці дбають за всю єдину європейську політику в ЄС і наголошують 

на видах регулювання та, відповідно, перегулювання або на процесах 

розходження інтересів [3, с. 218-219]. Вищезазначене стосується, в 

тому числі, й регулювання медіа-ринку в ЄС. 

Відповідно до стандартів ЄС, одним із головних завдань у політиці 

щодо медіа є встановлення абсолютної прозорості щодо приватної 

власності в медіа-індустрії [387, c. 67]. Як про це говорить дослідник 

Я. Куілленбург, відкритість та прозорість щодо приватної власності і 

громадський контроль та регулювання [222, c. 31] існують для того, 

щоб виключити можливість медіа концентрації на ринку ЗМІ. 

Учені Дж. Тансталл і Д. Мачін звертають увагу на фінансову 

прозорість як на один із найважливіших аспектів функціонування 

медіа-ринку, який існував упродовж усієї історії демократичних англо-

американських медіа [411, c. 74]. Економічні аспекти трансформації 

медіа-ринку в Західній Європі були надзвичайно важливими протягом 

історії і вказували на зв’язок з політичними впливами на ЗМІ. 

Наприклад, випадки концентрації та монополізації мас-медіа можна 

знайти у країнах з довгою історією демократії. Так, концентрація ЗМІ 

у власності так званих «баронів преси» у Великій Британії на початку 

ХХ століття піддала під сумнів цілий концепт свободи преси. У той 

період преса була у володінні трьох братів Хармсвортів, які використо-

вували найголовніше на той час джерело інформації для того, щоб 

впливати на громадську думку та нав’язувати свої погляди в політиці, 

включаючи передвиборчі кампанії. Більш сучасні приклади медіа 

концентрації можна побачити в США. Відповідно до даних Е. Германа, на 

початку 1980-х рр. більшість ЗМІ в США контролювалися 50-ма 
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корпораціями, а вже через чотири роки, у 1987 р., лише 29 корпорацій 

контролювали такий же об’єм медіа-ринку в країні [281, c. 82].  

Щодо медіа-регулювання у ЄС, то перехресне володіння на 

європейському ринку ЗМІ було ліквідоване в 1995 р. «Зеленим доку-

ментом» (Green Paper) щодо медіа-власності. Зауважимо, що, 

наприклад, Велика Британія на власному досвіді побачила загрозу 

перехресної власності для плюралізму ЗМІ. Наприклад, «медіа-могул» 

Р. Мердок у 1993 р. експериментував з цінами на свої друковані ЗМІ у 

цій країні. Наприкінці цього експерименту його газети не приносили 

прибутку через надто низькі ціни в продажу, але змогли вижити через 

субсидії з його прибуткових медіа інших секторів власності «медіа-

могула». Однак, у результаті таких низьких цін конкуруючі з 

Р. Мердоком газети були знищені. У США, наприклад, регулювання 

перехресного володіння було впроваджене у 1980-х рр. із метою «обме-

ження рівня вертикальної інтеграції та горизонтальної концентрації 

капіталу серед медіа-корпорацій у країні» [341, c. 171].  

Економічні умови та тенденції щодо більшої централізації в 

ринкових умовах прискорюють концентрацію власності в медіа-

індустрії. Р. Беркман та Л. Кітч перекладають провину в цьому на 

американський уряд, який, на їх думку, нічого не зробив для того, щоб 

зупинити розширення контролю гігантських медіа-корпорацій [200, c. 

12]. Відзначимо, що федеральна комісія з комунікацій США час від 

часу намагалась запобігти концентрації власності на ринку ЗМІ, але з 

перемінним далекосяжним успіхом, на думку Р. Беркмана та Л. Кітч. 

Визначально, що до 1990-х рр. Федеральна комісія з комунікацій США 

вирішила зняти майже всі обмеження щодо власності. М. Фовлер, 

голова комісії на той час, вірив, що пом’якшення обмежень на власність 

заохотить до створення нових мереж і збільшить різноманіття програм. 

Критики нововведень, у тому числі й дослідники Р. Беркман та Л. Кітч, 

відразу відреагували, що такі дії збільшать конкуренцію між маленькими 

медіа-організаціями, піднімуть їх ціни та, врешті-решт, виштовхнуть з 

ринку ЗМІ невеликих операторів, а, отже, зменшать різноманітність 

медіа [200, c. 44]. 

Рада Європи, міжнародна організація 27 держав-членів у євро-

пейському просторі, також опікується зменшенням концентраційних 

тенденцій та збереженні плюралістичного медіа-середовища на 

європейському медіа-просторі. Так, Комітет міністрів Ради Європи 

19 січня 1999 р. ухвалив Рекомендацію № R (99) 1 «Про заходи щодо 

сприяння плюралізму в ЗМІ». У ній Комітет міністрів, відповідно до 

пункту b статті 15 Статуту Ради Європи, підкреслював важливість для 

людей мати доступ до плюралістичного змісту ЗМІ, що зокрема 
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стосується інформації; звертав увагу на те, що існування численних 

автономних і незалежних ЗМІ на національному, регіональному й 

місцевому рівнях зазвичай сприяє плюралізму й демократії; нагадував, 

що політична й культурна різноманітність видів і змісту ЗМІ є 

визначальною умовою їхнього плюралізму; підкреслював, що держави 

мають сприяти політичному й культурному плюралізму завдяки розвитку 

своєї політики у сфері ЗМІ відповідно до статті 10 Європейської 

конвенції з прав людини, в якій гарантується свобода вираження поглядів 

й інформації за умови належної поваги принципу незалежності ЗМІ; 

нагадував рекомендації, які в минулому Рада Європи вже давала 

державам-членам з метою забезпечити плюралізм у ЗМІ, зокрема 

принципи, що містяться в деклараціях і резолюціях, ухвалених на 3-й, 

4-й і 5-й конференціях міністрів з питань політики в галузі ЗМІ (Кіпр, 

жовтень 1991, Прага, грудень 1994, Салоники, грудень 1997), і реко-

мендацію Комітету міністрів № R (94) 13 «Про заходи щодо сприяння 

прозорості ЗМІ»; нагадував також положення про плюралізм у ЗМІ, 

що містяться в Протоколі, який вносить зміни до Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення та визнавав роботу, 

здійснену в рамках Європейського Союзу й інших міжнародних 

організацій у сфері концентрації й плюралізму ЗМІ [140]. 

У результаті Рада Європи з-поміж іншого рекомендувала своїм 

державам-членам: розглянути питання про впровадження законодавства, 

яке має на меті запобігти або протидіяти концентрації, що може 

загрожувати плюралізму в ЗМІ на національному, регіональному або 

місцевому рівнях; вивчити можливість встановлення рамок – у 

законодавстві, наданні повноважень, ліцензуванні або аналогічних 

процедурах – з метою обмежити вплив, який одна комерційна компанія 

чи група може здійснювати в одному або кількох секторах ЗМІ; 

національні органи, відповідальні за видачу ліцензій приватним 

телерадіомовникам, під час здійснення своїх функцій мають приділяти 

особливу увагу питанню сприяння плюралізму в ЗМІ; розглянути 

можливість створення спеціальних керівних органів у сфері ЗМІ, 

наділених повноваженнями протидіяти злиттю чи іншим операціям 

концентрації, що загрожують плюралізму в ЗМІ, або надати такі 

повноваження регулювальним органам, що вже існують у секторі 

мовлення; розглянути питання про вжиття конкретних заходів у 

випадку, коли вертикальна інтеграція – тобто контроль за ключовими 

елементами виробництва, мовлення, поширення й відповідна 

діяльність однієї компанії або групи – може бути шкідливою для 

плюралізму [140]. 
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У 2007 р. Рада Європи ухвалила нову Рекомендацію «Щодо 

плюралізму засобів масової інформації та розмаїття медіа контенту» 

через те, що від прийняття в 1999 р. попередньої рекомендації 

відбулися важливі технологічні події, які зробили необхідним перегляд 

попередніх документів з метою їх адаптації до сучасної ситуації в 

медіа-секторі Європи. Ураховуючи положення про плюралізм ЗМІ, які 

містяться у Європейській конвенції про транскордонне телебачення 

(ETS № 132), а також підтверджуючи, що медіа-плюралізм та 

багатоманітність медіа-контенту є надзвичайно важливими для існування 

демократичного суспільства та випливають з основоположного права 

на свободу вираження поглядів та інформації, гарантованих статтею 10 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Рада 

Європи визнає вирішальний внесок ЗМІ в сприяння публічній дискусії, 

політичному плюралізму та усвідомленню існування різних думок. 

Рада Європи: 1) нагадує своїм державам-членам про важливість 

прозорості власності на ЗМІ з тим, щоб гарантувати, що органи влади 

могли приймати обґрунтовані рішення і що суспільство могло робити 

власний аналіз інформації, ідей і думок, виражених ЗМІ; 2) рекомендує 

державам-членам пристосувати існуюче законодавство, особливо 

стосовно власності на ЗМІ, а також ужити будь-яких регулятивних і 

фінансових заходів, покликаних гарантувати прозорість ЗМІ та 

структурний плюралізм, а також багатоманітність контенту, що 

поширюється. Ці рекомендації Рада Європи надає беручи до уваги те, 

що національна медіа-політика також може бути орієнтована на 

збереження конкурентоздатності національних медіа-компаній у 

контексті глобалізації ринків і те, що явища транснаціональної 

концентрації ЗМІ можуть мати негативний вплив на багатоманітність 

контенту [183]. 

У Німеччині також особливо важливим є завдання установ 

федеральних земель у справах ЗМІ, яке полягає в тому, що гарантувати 

різноманітні погляди. Воно здійснюється з огляду на програми, що 

поширюються по всій країні, на підставі положень Державного договору 

про телерадіомовлення. У старій редакцій Державного договору про 

телерадіомовлення намагалися забезпечити різноманітні погляди та 

протидіяти концентрації через встановлення межі участі у відсотках 

серед засновників телерадіомовлення. Ці норми не утрималися на 

швидко зростаючому німецькому ринку ЗМІ. Врешті-решт не можна 

було завадити тому, щоб у галузі приватного телебачення утворилися 

дві великі родини телерадіомовних компаній («CLT/UFA» та «Кірх-

Группе»), які брали участь у багатьох програмах, могли в них 
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отримати надзвичайно велику частку глядачів і разом із видавництвом 

«Springer» домінували на ринку телерадіомовлення [182, с. 243]. 

Оскільки норми щодо гарантії різноманітних думок виявилися 

відносно неефективними, у 1996 р. було внесено зміни до Державного 

договору про телерадіомовлення. У зміненій редакції, яка набрала 

чинності з 1 січня 1997 р., робиться спроба гарантувати наявність 

різноманітних думок та протидіяти концентрації завдяки моделі 

«частки на ринку» і «частки глядачів». Згідно з цією редакцією кожне 

окреме підприємство може мати максимум 30  % аудиторії німецьких 

телеглядачів: якщо програми компанії в середньому за рік досягають 

частки глядацької аудиторії у 30 %, то виникає підозра, що тут панує 

влада однієї думки (речення 1 абзацу 2 параграфу 26 Державного 

договору про телерадіомовлення). У цьому випадку контроль по всій 

країні здійснює Комісія з контролю за концентрацією, яка була 

створена для підтримки установ федеральних земель у справах ЗМІ. 

Крім цього, приватні власники, згідно із зміненим Державним 

договором про телерадіомовлення, повинні передати час для трансляції 

передач незалежній третій стороні, якщо їхня частка на ринку досягне 

10 %. Тим не менш, німецький медіа-дослідник Г. Штромайєр має 

сумнів чи було створено значно кращий засіб для гарантії представлення 

різноманітних поглядів та унеможливлення концентрації на медіа-

ринку Німеччини завдяки вищезазначеним змінам у Державному 

договорі про телерадіомовлення. Певні дослідники навіть стверджують, 

що таким чином просто змирилися з концентрацією ЗМІ на ринку 

телебачення [182, с. 243–244]. 

Щодо рекламного ринку, то його рівень в країнах пов’язаний, у 

тому числі, зі стабільним прибутком медіа та, відповідно, фінансовою 

незалежністю ЗМІ [388, c. 24], адже компанії приватного телерадіо-

мовлення фінансуються, за винятком платного телебачення, лише за 

рахунок доходів від реклами.  

Крім того, спонсорство, що означає деякий внесок у виробництво 

продукції в обмін на публічність [257, c. 185], становить важливу 

частину прибутку медіа. Але існує чітка відмінність між рекламою та 

спонсорством: у той час як реклама не впливає на контекст програм і 

вважається основним джерелом прибутку ЗМІ, спонсорство може 

впливати на контекст програм двома способами. По-перше, може 

загрожувати редакторській незалежності і, по-друге, впливати на зміст 

програм таким чином, щоб маніпулювати аудиторією.  

Аналізуючи регулювання реклами та спонсорства в мас-медіа на над-

державному рівні в ЄС, потрібно розглянути Директиву «Телебачення 
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без кордонів» (Television Without Frontiers Directive) (1989) щодо радіо 

та телебачення, до якої було внесено поправки у 1997 р. у зв’язку з 

інноваційним розвитком в аудіовізуальному секторі ЗМІ. Так, стаття 17 

Директиви «Телебачення без кордонів» говорить про те, що спонсорство 

дозволене лише для цілої програми або більшої її частини [275, с. 203]. 

Разом із тим, дана директива обмежує рекламний час до 12 хвилин на 

годину на радіо та телебаченні у країнах ЄС [411, с. 212]. 

Зауважимо, що технологічні революції на початку 1980-х рр. та 

швидко зростаючий торгівельний дефіцит з США в аудіовізуальній 

сфері, стали поштовхом для впровадження загальноєвропейського 

регулювання у цій галузі. Стрімкий розвиток технологій радіо та 

телебачення, особливо супутникового теле- та радіомовлення, призвели 

до розповсюдження комерційних радіо- та телестанцій та їх продукції 

по всій Європі. У зв’язку з тим, що аудіо- та відеосигнали не зупиняються 

на державних кордонах, а закони, що регулюють цей сектор мас-медіа, 

різняться в європейських країнах, ЄС вирішив запровадити мінімальні 

загальні стандарти у цій сфері, що були б впроваджені в країнах-

членах ЄС [404]. 

Крім того, також потрібно відзначити Директиву «Аудіовізуальні 

медіа-послуги без кордонів» (Audiovisual Media Services Without Frontiers 

Directive), яка розширила регуляторну політику ЄС, що спочатку була 

розроблена для телебачення та радіо до Інтернету. Директива ЄС 

«Аудіовізуальні медіа-послуги без кордонів» вступила в силу в кінці 

2007 р. та з того часу її регуляторні положення впродовж двох років 

повинні були бути впровадженими у законодавство країн-членів ЄС, 

але щонайпізніше 19 грудня 2009 р.  

Директива «Аудіовізуальні медіа-послуги без кордонів» (2007) 

направлена на всі аудіовізуальні медіа-послуги у цифрову еру в ЄС. 

Вона замінює Директиву «Телебачення без кордонів», пропонуючи 

менш детальне і більш гнучке регулювання. У тому числі, дана Директива 

модернізує правила реклами на телебаченні з метою покрашення 

фінансування аудіовізуального контексту. Нові правила надають більш 

широке визначення того, у чому полягає реклама, включаючи спон-

сорство, розміщення продукції, телевізійного магазину тощо. Це 

робиться для впевненості в тому, що єдиний спільний код правил 

стосується всіх форм комерційного аудіовізуального контексту не 

залежно від того, який використовується метод доставки програми, з 

яким вони асоціюються (стаття 3е) [404]. 

Регулювання реклами на телебаченні направлене на дотримання 

стандартів якості та обмеження кількості реклами. До існуючих правил 

щодо стандартів якості реклами на телебаченні, таких як: захист 
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споживачів, дітей та людської гідності, були додані нові правила, 

наприклад, проти потенційно нездорових продуктів харчування (через 

звернення до саморегулювання індустрії або кодів поведінки). 

Наголошується, шоу-ради країн-членів ЄС та Європейська Комісія 

повинні заохочувати аудіовізуальні мас-медіа розвивати коди поведінки з 

метою скорочення реклами «нездорових» напоїв та їжі у програмах для 

дітей (стаття 3е (2)). Регулювання кількості реклами на телебаченні стало 

більш гнучким, але ліміт у дванадцять хвилин реклами на одну годину 

залишається (стаття 18 (1)). Крім того, стаття 3а Директиви накладає 

зобов’язання щодо прозорості редакторських рішень [404]. 

Загалом обидва правові документи регулюють аудіовізуальний 

сектор ЗМІ, у тому числі й рекламний ринок ЗМІ та спонсорство у мас-

медіа. На думку спеціалістів з регуляторної політики ЄС, для того, щоб 

спільний ринок аудіовізуальних ЗМІ в ЄС оптимально функціонував, 

потрібно встановити мінімальну кількість загальних правил, що 

стосувалися  таких аспектів, як: реклама на телебаченні, виробництво 

програм та захист прав меншин. Вищезазначені Директиви ЄС саме і 

направлені на вирішення цих завдань. Вони створюють необхідні 

умови для вільного руху теле- радіомовлення в межах ЄС, уключаючи 

більшість форм передачі аудиторії програм. Директиви ЄС досягають 

цього шляхом попередження країн-членів ЄС від заборони отримувати 

та розповсюджувати теле- радіомовлення з інших країн ЄС [404]. 

З приводу регулювання реклами та спонсорства в ЗМІ цікаво 

навести приклад Великої Британії. У цій країні реклама у друкованих 

медіа контролюється і регулюється головним чином через орган 

саморегулювання – Відділ стандартів реклами. А от щодо реклами на 

телебаченні та, у меншій мірі, на радіо існують чіткі обмеження 

частоти та кількості реклами [196, c. 198–199]. Цікавим фактом є те, 

що спонсорство щодо медіа було взагалі забороненим у Великій 

Британії до 1990 р. через побоювання, що спонсори будуть впливати 

на зміст медіа-програм [196, c. 225]. Та, навіть, коли тепер спонсорство 

у цій країні дозволене, найважливішою вважається свобода редакторів. 

У Німеччині обороти реклами у компаній приватного телерадіо-

мовлення мають значні розміри переважно у сфері телебачення. Проте 

їх не завжди вистачає для покриття витрат для німецького приватного 

телебачення за винятком деяких каналів. Більш успішними за приватні 

телевізійні компанії є, як правило, приватні радіокомпанії. Це пов’язано в 

тому числі з тим, що виробничі витрати для радіопрограми є значно 

меншими, ніж для телевізійної програми [182, с. 250–251]. 
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Для власників приватного телерадіомовлення щодо передачі реклами 

не діють такі категоричні правила, як для власників громадського теле-

радіомовлення. Щоправда, у Державному договорі про телерадіомов-

лення визначено певні загальнофедеральні положення щодо передачі 

реклами компаніями приватного телерадіомовлення. Так, наприклад, 

реклама не може займати більше ніж 20  % денного часу передачі [182, 

с. 251]. 

Щодо медіа-регулювання в Німеччині, то законодавчі повноваження у 

галузі телерадіомовлення, згідно з Конституцією ФРН, передані, за 

незначними винятками, федеральним землям. Держава, відповідно до 

статті 73 Конституції ФРН, має право видавати лише закони щодо 

міждержавних угод у сфері телерадіомовлення, а також щодо сфери 

телекомунікації. Регулювання організації телерадіомовлення та гарантії 

свободи телерадіомовлення належить до компетенції федеральних 

земель в Німеччині. Регулювання ж телерадіомовлення за кордоном 

належить до компетенції держави. Так, вона має повноваження на те, 

щоб установлювати загальні умови для передачі телерадіомовлення, 

тобто розподіл, координування та нагляд за частотами, визначення 

місцезнаходжень телерадіомовних станцій та інтенсивності передачі, а 

також запобігання перешкодам. Суттєві правові основи для приватного 

телерадіомовлення формують закони федеральних земель про ЗМІ. Ці 

закони містять зокрема положення про організацію приватного 

телерадіомовлення та заснування інстанцій для контролю над 

приватним телерадіомовленням (установи земель у справах ЗМІ) [182, 

с. 254–255]. 

Регулюючі положення, що охоплюють всі федеральні землі в галузі 

телерадіомовлення, містяться у державних договорах федеральних 

земель. Оскільки регулювання питань культури є завданням федеральних 

земель, телерадіомовлення (радіо і телебачення) є культурним надбанням 

і, таким чином, федеральні землі здебільшого займаються питаннями 

правопорядку у сфері телерадіомовлення, то загальнодержавне 

регулювання в галузі телерадіомовлення потребує загальнодержавних 

угод між федеральними землями. Подібні угоди є державними 

договорами між федеральними землями і мають вигляд «закону статті» 

у Державному договорі про телерадіомовлення в об’єднаній Німеччині. 

Окрім цього, існують державні договори між окремими федеральними 

землями щодо заснування «установ багатьох земель», як, наприклад, 

між Гамбургом, Нижньою Саксонією, Шлезвіг-Гольштейном та 

Мекленбургом – Передньою Померанією щодо заснування Північно-

німецького радіо. Ще існують угоди між телерадіомовними 
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компаніями, як, наприклад, Координаційна угода між «ARD» і «ZDF» 

відносно ранкової програми [182, с. 255]. 

Установи у справах федеральних земель у справах ЗМІ в Німеччині 

займаються видачею дозволу і наглядом за засновниками приватного 

телерадіомовлення, і це врегульовано законами земель про ЗМІ. Крім 

м. Берлін та м. Бранденбург, які мають спільну установу у справах 

мас-медіа, кожна федеральна земля має власну установу. Органами, 

що приймають рішення в установах земель у справах ЗМІ, є медіа-

ради. Вони працюють разом із телерадіомовними радами і, подібно до 

них, складаються, як правило, з суспільно важливих груп. Витрати 

установ федеральних земель у справах ЗМІ більш ніж на 80  % 

покриваються від абонентської плати за послуги телерадіомовлення. 

Частка абонентської плати, яка надходить до установ земель у справах 

ЗМІ, становить 2 %. П’ятнадцять установ федеральних земель у справах 

ЗМІ по всій Німеччині об’єднані в мережу. З 1985 р. вони співпрацюють 

на Конференції директорів установ федеральних земель у справах ЗМІ, 

а з 1993 р. – також у Комітеті установ федеральних земель у справах мас-

медіа. Таким чином, забезпечується єдине тлумачення і застосування 

законодавчих актів для організаторів приватного телерадіомовлення 

[182, с. 242]. 

Чимало документів країн Європи присвячено питанням суспільного 

мовлення. У Резолюції про роль суспільного мовлення в мультиме-

дійному суспільстві (жовтень 1996 р.) Європейський парламент 

визначив необхідність підтримки суспільного мовлення як ключового 

елемента в розвитку інформаційного суспільства. Рада ЄС у своїй 

Резолюції від 25 січня 1999 р. зайняла більш стриману позицію, 

відзначивши, що, незважаючи на важливу роль суспільного мовлення, 

його фінансування державою не повинно впливати на конкуренцію на 

медіа-ринку [161, с. 335–336].  

Протягом майже всього ХХ століття у континентальній Європі, так 

само як і у Великій Британії, існувала тенденція тісного зв’язку між 

громадським теле- і радіомовленням та інтересами держави, яка полягала 

у виконанні культурного дискурсу високоякісного журналізму. У 

Великій Британії, наприклад, перший комерційний телевізійний канал 

у структурі громадських ЗМІ був створений Телевізійним Актом 1963 р. 

У той же час «Бі-Бі-Сі» (the British Broadcasting Company – the BBC) – 

громадська теле- радіокомпанія Великої Британії почала трансляції у 

1936 р. Однак у кінці XX століття у Європі виникло поняття «дуальної 

медіа-системи» («dual media system»); цей термін широко використо-

вується у наукових колах з 1980-х рр. [349] і означає співіснування 



Ю. В. Палагнюк 

 

72 

 

 

обох громадських та приватних ЗМІ в одній медіа-системі. Ці типи 

медіа виконують різні завдання в одній медіа-системі; вони 

структуровані по-різному і деколи конкурують одне з одним. На думку 

Р. Вольдта, «в ідеалі співіснування приватних та громадських медіа 

повинно сприяти можливості максимального вибору для аудиторії, 

забезпечуючи найвищі стандарти  якості» [425, c. 80]. Звідси, дуальні 

медіа-системи виникли з громадської медіа-системи, тобто з «моно 

медіа-системи» («mono media system») у Європі.   

На противагу медіа-системі Західної Європи, у багатьох країнах світу, 

наприклад, Сполучених Штатах Америки, громадське телебачення 

існує лише в маргінальній формі там, де воно взагалі існує [218, c. 6]. 

У системі мас-медіа США головні аудіовізуальні канали є комерційними, 

і громадські зобов’язання виконуються невеликою додатковою органі-

зацією [391, c. 108]. Учений Л. Серес уважає найбільш визначальною 

рисою громадських медіа США «Американську громадську службу» 

(«PBS») та її визначення як приватної, неприбуткової корпорації [383, 

c. 157]. Більше того, телемовлення у США було завжди на комерційній 

основі [334, c. 250], а регулювання телемовлення спиралося на віру в 

безпомилкову мудрість ринкових сил. Науковець Е. Херман критично 

ставиться до існування приватної медіа-моделі в США, стверджуючи, 

що «в системі, де сконцентроване багатство і влада, нерівність 

управління ресурсами безперечно впливає на доступ до медіа з боку 

громадськості та на якість самого телемовлення комерційних медіа» 

[281, c. 82]. Підсумовуючи словами Д. МакКуаіла, вільна ринкова 

модель домінує у США, але це не робить її автоматично прийнятною 

для решти світу [325, c. 148]. 

Дійсно, контроль публічної та медіа-сфери є іншим засобом, через 

який приватна влада намагається захопити державу тому, що це 

забезпечує один важливий ресурс – увагу, що є найбільш цінним для 

політиків, які обираються на виборах шляхом голосування. Медіа-

магнати такі, як: лорд Бівербрук, У. Херст та Р. Мердок можуть, якщо 

захочуть та докладуть до цього свої вміння, отримати велику владу над 

політиками, яким дуже необхідна увага та обґрунтованість своєї діяль-

ності. Апофеозом цього тренду, на думку британського дослідника 

Дж. Моглана, є політична кар’єра медіа-магната С. Берлусконі, який з 

неповагою до незручних законів використав медіа та бізнес як основу 

захоплення державної влади, а потім – державну владу для посилення 

своєї влади над засобами масової інформації. Як він сказав своєму 

раднику М. Делльютрі «якщо чогось не показують по телебаченню, то 

його не існує» [342, с. 84].  
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«Бі-Бі-Сі»у в 1922 р., є визнаним лідером серед громадських медіа 
у світі [411, c. 71; 196; 257]. Дослідник Д. МакКуаіл звертає увагу на 
те, що телемовлення у Британії й у деяких країнах Європи було 
визначено не як ринковий продукт, а як такий, що є цінним для всього 
суспільства, і який демократичний уряд має організувати для 
колективного багатства всіх громадян для того, щоб упевнитись, що 
громадяни добре поінформовані та навчені, так само як і розважені 
[325, c. 147]. Як зазначають С. Басіч-Хрватін та М. Томпсон, національні 
телерадіомовні компанії приймають форми тієї держави, де вони 
оперують. Через те, що вони виникли в період між двома світовими 
війнами ХХ століття та після 1945 р., ці телерадіомовні компанії мали 
на меті посилити існуючий політичний порядок тим, що вони служили 
домінантній концепції національної ідентичності [199, c. 8].  

Потрібно наголосити, що «Бі-Бі-Сі» у Великій Британії має найдовшу 
традицію громадського мовлення у Європі [239; 211]. Незважаючи на 
це, Британія не була єдиною країною, яка запровадила громадські 
медіа в першій половині XX століття, однак інші країни-піонери в цій 
галузі підпали під фашистський або нацистський контроль [411, c. 74].  

Як зауважує німецький медіа-дослідник Г. Штромайєр, створення 
телерадіомовлення, яке існує цілком вільно від державних та 
економічних впливів, було основною метою політики телерадіомовлення 
західних окупаційних держав у ФРН. Після Другої світової війни 
західні союзні країни тимчасово використовували існуючі телерадіол-
компанії для того, щоб контролювати політичне та економічне 
становище у Західній Німеччині. Потім вони заклали основи для 
громадського телерадіомовлення за зразком моделі Британської «Бі-Бі-
Сі». Згодом громадські телерадіокомпанії почали розвиватися на рівні 
земель у ФРН. Натомість, у НДР телерадіомовлення використовувалося 
для того, щоб повідомляти політику держави та виховувати громадян у 
дусі соціалізму. Проблематичним для керівництва Східної Німеччини 
виявився той факт, що в багатьох регіонах НДР можна було приймати 
західні радіо- і телестанції. Пізніше, у кінці 1980-х рр. у рамках 
створення нової структури східнонімецького телерадіомовлення після 
возз’єднання Німеччини були засновані дві нові східнонімецькі 
громадські телерадіомовні компанії. Так, метою постанови Народної 
палати НДР «Про забезпечення свободи слова, інформації та засобів 
масової інформації» було передусім створити в НДР незалежне від 
держави, громадське телерадіомовлення [182, с. 197–198]. Таким 
чином, спочатку в ФРН після Другої світової війни, а потім і в 
об’єднаній Німеччині і кінці 1980-х рр. було запроваджено громадське 
телерадіомовлення за аналогом Британського «Бі-Бі-Сі».  
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Бельгійський уряд, побоюючись того, що може втратити контроль 

над радіочастотами через швидке розповсюдження приватних радіо-

станцій, вирішив наслідувати Британський досвід у заснуванні 

громадської компанії, яку було засновано у 1930 р. під назвою 

«NIR/INR» (National Institute for Radio Broadcasting). Ця організація 

транслювала програми французькою та голландською мовами і 

фінансувалася урядом державами на 90 % з прибутку від надання радіо 

ліцензій. Рекламу було заборонено. Плюралізм поглядів та програм 

забезпечувалося різними методами. Однак, після Другої світової війни 

влада впливала на громадське мовлення і, щоб запобігти цьому, було 

створено новий статут та прийняті нові закони. Тим не менш, як 

зазначають Ф. Антуан, Ф. Сайерс, Д. Грамменс та Е. Ван Дамм, хоча в 

принципі вплив уряду на функціонування громадських ЗМІ був 

обмежений, на практиці уряд мав достатній вплив на громадські мас-

медіа через процедури призначення на посади [189, с. 48–49]. 

Дослідники зауважують, що у сучасній Бельгії федеральна влада не 

має практично ніяких повноважень для вироблення державної 

аудіовізуальної політики. Однак, що стосується телебачення, то тут 

законодавці бельгійських федеральних утворень мають брати до уваги 

ті правила в регулюванні ринку цього мас-медіа, які вимагає Євросоюз 

[189, с. 51].  

Отже, громадські медіа запроваджені в континентальній Європі 

головним чином після 1945 р. і, на думку різних дослідників [344; 182], 

були скопійовані з моделі «Бі-Бі-Сі» у Британії, навіть у Німеччині. 

Однак, результати впровадження громадських медіа у різних країнах 

Західної Європи й досі різні, що виражається в їх функціонуванні.  

Серед дослідників ЗМІ існує спільна думка про те, що дуальні 

медіа-системи  виникли з початком комерціалізації сектора радіо та 

телебачення. Це означає, що держава змінює форми регулювання, які 

засновані на громадському інтересі, служінні громадськості та схожих 

стандартах на такі, як універсальність і закони вільного ринку, що 

встановлюють регулювання медіа [341, c. 168]. Для дослідників 

К. Марсдена та С. Верхалста також є зрозумілим, що питання стоїть 

більше про «ре-регулювання», ніж про де-регулювання [363, c. 221], 

коли поняття «суспільного інтересу» суттєво переглядають для того, 

щоб до нього віднести економічні та споживчі цінності [222, c. 31] у 

сучасному секторі аудіовізуальних медіа.  

З 1980-х рр., коли громадські телерадіомовні компанії уже втратили 

або почали втрачати свою монополію на ринку через прихід на медіа-

ринок Європи приватних аудіовізуальних компаній, міжурядові орга-

нізації почали визнавати громадське мовлення як основу європейської 
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культурної ідентичності, що прямо пов’язана з демократичними, 

соціальними та культурними потребами кожного суспільства та з 

потребою збереження медіа-плюралізму. Усі країни-члени ЄС, Ради 

Європи та ОБСЄ взяли на себе зобов’язання щодо підтримки гро-

мадського мовлення та в тому, щоб забезпечити його фінансову 

автономію та управлінську незалежність [199, c. 9]. 

Так, наприклад, початок приватного телерадіомовлення у ФРН 

припав на 1 січня 1984 р., коли почався пілотний проект кабельного 

телебачення в м. Людвігсхафен. Як зауважує дослідник Г. Штромайєр, 

цю подію часто називають «медійно-політичним вибухом» [182, 

c. 215]. Потреба в запровадженні приватного телерадіомовлення у 

Федеративній Республіці Німеччина, яка виникла набагато раніше – 

вже у 1950-х рр., його запровадження вимагали з двох причин. По-

перше, існував економічний інтерес, адже приватне телерадіомовлення 

вважали інвестиційно привабливим або носієм реклами для різних 

видавництв та рекламної індустрії. По-друге, існували партійно-

політичні мотиви. Політична партія ХДС/ХСС убачала у приватному 

телерадіомовленні інструмент для врівноваження, на їх погляд, 

однобічного і спрямованого проти них інформування громадськими 

телерадіомовними компаніями. Тим не менш, вирішальною причиною, 

через яку тривалий час не дозволяли запроваджувати приватні 

компанії у ФРН, на переконання Г. Штромайєра, був брак частот. 

Адже без відповідних потужностей для приватних телерадіостанцій 

була зайвою будь-яка дискусія про запровадження приватного телерадіол-

мовлення [182, c. 215–216]. Отже, вирішальними передумовами для 

появи приватного телерадіомовлення не тільки в Німеччині, а й в 

інших країнах Західної Європи, були: технічний розвиток, що 

розширив можливості передачі сигналу, а також прагнення політичних 

та економічних еліт до його запровадження.  

На думку  Ф. Моргана, нещодавній досвід показує, що ринок усе 

більше вимагає від комерційних ЗМІ працювати на рівні громадських 

медіа, і вони це роблять [340, c. 149]. Це є важливим, адже, за даними 

Ж.-К. Бургелмана, у результаті комерціалізації аудіовізуальних ЗМІ у 

Європі 60 % каналів у 1990 р. стали комерційними на противагу 5 % у 

1980 р. [209, c. 126]. Отже, на кінець XX століття у Європі налічувалося 

вже більше комерційних каналів радіо та телебачення, ніж громадських. 

Дослідники аналізують результати цих перетворень. Наприклад, 

Р. Вольдт уважає, що різні ролі та завдання громадських і комерційних 

ЗМІ підтримують творчу конкуренцію в стабільному медіа-середовищі, 

від якої аудиторія може лише отримати переваги [425, c. 83]. Деякі 
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вчені звертають увагу на те, що саме такими і були відносини під час 

функціонування дуальної системи «Бі-Бі-Сі» та «Ай-ТВ» («ITV») у 

Великій Британії [368], яку називали «комфортною дуальною системою» 

(«comfortable duopoly») [257, c. 3; 196, c. 82; 411, c. 164] та яку 

Дж. Тансталл називав «справжнім британський компромісом» [410, 

c. 31] до того, як нові регулятивні структури були впроваджені у країні 

в результаті домовленостей між прем’єр-міністром М. Тетчер і медіа-

магнатом Р. Мердоком у 1990 р. Дж. Тансталл та Д. Мачин називають 

ці трансформації британського медіа-ринку вирішенням дилеми 

комфортної дуальної системи телебачення шляхом створення не менш 

комфортної монополії супутникового і кабельного телебачення [411, 

c. 164].  

Г. Штромайєр говорить про те, що завдяки орієнтації на аудиторію 

приватним компаніям телерадіомовлення після запровадження 

приватного телерадіомовлення вдалося відібрати у публічно-правових 

«конкурентів» велику частку на ринку. У Німеччині, наприклад, після 

етапу експансії приватних телерадіокомпаній на медіа-ринок, коли 

вони займали дедалі більшу частку на ньому, у 1992-1993 рр. утворилася 

певна рівновага між громадськими та приватними каналами. Однак, 

орієнтація приватних телерадіомовних компаній на аудиторію, а також 

«конкуренція» між приватними та громадськими  телерадіомовними 

компаніями привела до того, що програми громадських компаній дещо 

уподібнились до програм приватних компаній [182, c. 249]. 

Отож, громадські електронні ЗМІ намагаються відшукати своє місце в 

сучасному медіа-просторі, підвищуючи свою конкурентоспроможність 

завдяки використанню нових стратегій, таких як, наприклад, реклама, 

спонсорська допомога, розважальні передачі та інше, зазвичай притаманні 

комерційним мас-медіа. Як зауважують Р. Коллінс та К. Марроні, 

телемовлення змінюється, і «Бі-Бі-Сі» повинно змінюватись разом із 

ним [214, c. 139]. На думку С. Сплічала, громадські аудіовізуальні ЗМІ 

повинні конкурувати з медіа-системами, які підтримуються державою 

(«батьківські системи» – «paternal systems») та ринком («комерційні 

системи» – «commercial systems») [396, c. 62]. Але громадські ЗМІ також 

критикуються за свої спроби змінитися в новій медіа-реальності. 

Дослідник Ж.-К. Бургелман підсумовує, що в результаті вищезазначених 

змін фактично немає суттєвої різниці між громадським та комерційним 

телемовленням [209, c. 130]. Натомість, «незважаючи на часткове 

уподібнення, між програмами громадських та приватних компаній 

існують великі відмінності» [182, c. 250] уважає Г. Штромайєр.   

Т. Гіббонс узагалі піддає сумніву можливість існування дуальної 

медіа-системи сьогодні, звертаючи увагу на той факт, що розвиток 
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кабельного, супутникового та цифрового програмування вже зламав 

дуальну медіа-систему [257, c. 130]. А ось Г. Штромайєр наголошує на 

тому, що згідно з теорією конвергенції, висунутою на початку 1990-х рр., 

не лише програми громадських телерадіокомпаній уподібнилися до 

програм приватних телерадіомовних компаній, а й програми приватних 

телерадіокомпаній уподібнилися до програм громадських телерадіо-

мовних компаній. Гіпотеза конвергенції, зрештою, ґрунтується на тому, 

що громадські компанії отримують діючі на аудиторію програмні 

елементи приватних компаній («самокомерціалізація»), у той час як 

приватні компанії отримують успішні концепції передач громадських 

компаній [182, c. 249–250].  

Загалом, громадські аудіовізуальні ЗМІ не можуть представляти 

єдино можливу медіа-модель у сучасному світі і тому повинні конку-

рувати з іншими медіа-моделями. Важливо зауважити, що європейські 

країни вирішили впровадити дуальну медіа-систему лише в результаті 

зовнішнього тиску від появи зарубіжних приватних аудіовізуальних 

каналів та європейської медіа-політики. Науковець Й. Бардоел також 

висловлює таку думку, додаючи, що «Європа диктує дуальну медіа-

систему» [195, c. 105]. 

Хоча громадські медіа відіграють важливу роль на ринку ЗМІ 

Європи, на відміну від інших країн світу, однак певні істотні розбіжності 

існують між країнами Європи щодо діяльності громадських медіа та їх 

структури. З одного боку, успішні моделі громадських ЗМІ функціо-

нують у Німеччині, Франції та Скандинавських країнах, у той час як в 

інших країнах Західної Європи, таких як Італія, Іспанія, Португалія і 

Греція перед громадськими медіа постають різноманітні виклики. 

Отже, проблеми залишаються, у тому числі й тому, що дуальна медіа-

система відрізняється в різних європейських країнах. 

Як зауважують вчені Дж. Тансталл і Д. Мачин, громадське телемов-

лення у Західній Європі потерпало головним чином від політичних 

впливів, тобто ці країни не змогли консолідувати традицію політичної 

нейтральності [411, c. 92]. Д. МакКуаіл звертає увагу на те, що менші 

нації у Європі часто мають найсильніші традиції громадського 

телемовлення через потребу захистити свою національну культуру і 

мову. Дослідник наводить приклади країн Скандинавії, де система 

громадських мас-медіа була найменше дестабілізована у змінному 

технологічному та комерційному оточенні [325, c. 157]. Зауважимо, що 

протягом останніх десятиріч найбільших успіхів у втіленні ідеалу 

служіння ЗМІ суспільству досягли скандинавські країни. Крім 

забезпечення ефективного правового регулювання, імовірно цьому 
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сприяв високий рівень політичної культури і громадської активності в 

даному регіоні. Не останню роль відіграв також той факт, що в цих 

державах удалось уникнути політизації засобів масової інформації. 

Відомий польський дослідник А. Якубович пов’язує систему 

сильних громадських медіа в Сполученому Королівстві з існуванням 

чотирьох націй у межах однієї країни (Англія, Шотландія, Уельс і 

Північна Ірландія) [287, c. 174–177] й, отже, з  потребою наголошувати 

на культурній і соціальній ролі громадських ЗМІ.  

Схожа ситуація і у багатонаціональній Бельгії. Наприклад, кожна з 

трьох культурних спільнот Бельгії (голландська або фламандсь-

комовна, французькомовна та німецькомовна) мають власну систему 

громадського телерадіомовлення. У 1970-х рр., коли Парламент країни 

надав права у сфері культури Громадам (федеральні округи), кожний 

канал громадського телерадіомовлення став повністю автономним, та 

всі структурні зв’язки між громадськими телерадіомовними компаніями 

було розірвано. Усі відповідні питання такі, як: фінансування, зміст 

програм та аудит аудиторії були залишені за Громадами і політичною 

владою Громад. Хоча певні формальні подібності продовжують 

існувати між трьома системами через те, що вони є спадкоємцями 

однієї системи громадського телерадіомовлення, станом на сьогодні їх 

роз’єднання завершено, і дві третини громадян держави навряд чи 

дивляться програми громадських мовників одне одного [189, с. 42]. 

Бельгійський варіант дозволяє нам зрозуміти як громадське телера-

діомовлення може оперувати в країні, яке перейшло від унітарного до 

федеративного устрою.  

Крім того, цікавим є досвід громадського телемовлення на 

прикордонних територіях, наприклад, громадської телерадіокомпанії 

«ARTE», яку було створено на підставі франко-німецького договору 

від 2.10.1990 р. Дана компанія має особливу систему управління, яка 

формується урядами Франції та Німеччини, та фінансується з коштів 

бюджетів Франції та Німеччини. Мовлення даної компанії здійснюється 

на каналі «France 5» виключно в період між 19.00 та 3.00, а основний 

продукт даної компанії – це високоякісні культурні програми, 

документальні фільми та ток-шоу [67]. 

Для запобігання можливості політичних та інших впливів на громадські 

аудіовізуальні ЗМІ створюються телерадіомовні та адміністративні 

ради, що діють як наглядові органи громадського телерадіомовлення. 

Завдання цих рад полягає в тому, щоб представляти інтереси 

суспільства, адже громадські телерадіокомпанії мають право на 

самоврядування і не підлягають відомчому експертному контролю. На 

думку О. Джонсона, широке представництво у системі управління 
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громадських медіа потрібно для того, щоб кожна група у суспільстві 

могла висловити свої погляди [298, c. 33]. У континентальній Європі 

німецькі та французькі традиції громадських мас-медіа вважаються 

одними з найкращих, хоча, на думку дослідниці А. Мангіу-Піппіді, 

ради управління громадських ЗМІ політизовані відповідно до 

неформальних політичних угод з поділом головних управлінських 

посад у громадських медіа між різними політичними силами [344, 

c. 39]. Д. МакКуаіл звертає увагу на те, що політичні партії в законо-

давчому органі влади колонізували аудіовізуальні ЗМІ відповідно до 

кількості місць у парламенті [325, c. 150].  

У 2000 р. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекомендацію 

«Про незалежність і функції регулювальних органів у секторі мовлення», 

сформулювавши принципи стосовно незалежних регулювальних органів, 

що передбачають: законодавче визнання норм забезпечення незалежності, 

обов’язків, повноважень, процедур призначення, звітності та джерел 

фінансування; захист від втручання, недопущення конфлікту інтересів, 

прозору процедуру призначення; унеможливлення політичного тиску; 

професійну компетентність; фінансову незалежність; право ухвалювати 

нормативні документи, здійснювати ліцензування, брати участь у 

плануванні частот; контролювати дотримання законодавства та умов 

ліцензій, накладати санкції; заборону апріорного контролю за 

програмуванням; обов’язкову публікацію регулярних або спеціальних 

звітів; підконтрольність з питань законності функціонування та 

прозорості фінансової діяльності [42]. 

Гарантії незалежності органів регулювання мовлення забезпечується, 

перш за все, системою їх формування. Призначення членів регуля-

торних органів здійснюється здебільшого за трьома основними 

напрямами: органами виконавчої влади або президентом; парламентом; 

за «змішаною» системою. Судова влада безпосередньо залучена до 

формування таких органів тільки у Австрії та Португалії. Разом з тим 

для виконання відповідних обов’язків іноді обираються судді високого 

рівня [119, c. 395]. Залучаються до формування регулятивних органів і 

суспільні організації та об’єднання. Громадськість бере участь в 

регулюванні комерційного мовлення Німеччини та Люксембурга, 

суспільного мовлення Німеччини, Ірландії та Кіпру, у консультативних 

органах Бельгії та Португалії. У більшості випадків юрисдикція органів 

регулювання поширюється на всю територію країни. Виключенням є 

самостійні органи регулювання у кожній із земель Німеччини, в 

іспанській Каталонії. Окремими органами регулюється мовлення для 

франкомовної й фламандської громад Бельгії [102, c. 310].  
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Закон ФРН щодо громадського телебачення та радіо гарантує 

найвищий рівень автономії менеджерам у континентальній Європі з 

наданням владних повноважень генеральному менеджеру [344, c. 39]. 

У телерадіомовних радах представлені суспільно важливі групи. Сюди 

ж уходить обмежена кількість членів парламенту та урядів земель. 

Тому, на думку німецького дослідника Г. Штромайєра, «на громадські 

телерадіокомпанії та їхню кадрову і програмну політику не чиниться 

панівний державний вплив» [182, c. 212].  

У німецькій моделі Загальна рада з питань радіо та телебачення 

призначає генерального менеджера для громадських медіа. До складу 

адміністративних рад уходять від семи до дев’яти членів, яких 

переважно або виключно обирають відповідні телерадіомовні ради. Як 

правило, неможливо бути водночас членом у телерадіомовній та 

адміністративній раді. Завдання телерадіомовних рад у Німеччині є 

досить широкими. Хоча в різних телерадіокомпаніях вони різняться між 

собою в деталях, проте зазвичай стосуються спільних основоположних 

цілей, таких як: призначення та звільнення директора, який відповідає 

за все виробництво та програмну політику; вибір членів адмі-

ністративної ради; схвалення проекту бюджету та річного балансу; 

консультування директора з усіх питань телерадіомовлення (особливо 

в питаннях програми); нагляд за дотриманням програмних директив. 

Адміністративні ради в системі управління громадських телерадіо-

компаній Німеччини мають також важливі завдання, які можна 

охарактеризувати як «підзавданнями» до завдань телерадіомовних рад: 

укладання трудового договору з директором; перевірка проекту бюджету, 

річного балансу та річного звіту; нагляд за здійсненням директором 

керівництва, окрім програмних рішень [182, c. 212].   

Складний процес розподілу влади серед регіональної та центральної 

влади у федеративній Німеччині також ускладнює можливості 

політичної інтервенції в діяльність громадських медіа. Регулювання 

ЗМІ в Німеччині полягає в компетентності земельної (регіональної) 

влади, яка відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності грома-

дських медіа. Крім того, у Німеччині федеральна влада продовжує 

працювати в рамках європейського медіа-регулювання, яке є вищим за 

німецьке право [220, c. 201], зауважують вчені К. Кові та К. Марсден. 

Однак, стосовно незалежності управління в німецьких громадських 

телерадіокомпаніях від політичних впливів у деяких дослідників є 

певні сумніви. Так, наприклад, Г. Штромайєр зауважує, що «деяку 

партійну заангажованість телерадіомовних та адміністративних рад не 

можна не помітити» [182, c. 214]. Цей дослідник більш детально 

аналізував це питання. 
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Так, співвідношення партійно-політичних сил у федеральних землях, 

як правило, також відображається у складі відповідних наглядових 

органів. При цьому зазначимо, що не лише представники партій, а й 

інші представники від суспільно важливих груп мають або теоретично 

можуть мати партійно-політичні преференції. Політика партії відіграє 

важливу роль, у першу чергу, при прийнятті особливо значущих 

рішень, як, наприклад, у разі обрання директора компанії. Іноді також 

керівні посади обіймають відповідно до розподілу мандатів згідно із 

співвідношенням голосів. Наприклад, якщо директор представлений 

від одного партійно-політичного табору, його заступник або 

програмний директор – від іншого [182, c. 214–215]. Це можна оцінити 

позитивно, адже згідно з таким розподілом посад відповідно до політич-

них уподобань складається достатньо дієва система стримування і 

противаг в управлінні громадськими телерадіокомпаніями. 

Проте більш проблематичним за прямий або очевидний вплив 

партій є прихований партійно-політичний вплив. Наприклад, можна 

говорити про самоцензуру деяких журналістів, які уникають братися 

за політично делікатні справи через побоювання політичного тиску та 

проблем з власною кар’єрою.  

Класичними моделями функціонування громадського мовлення 

вважаються Великобританія і Франція, де з посиленням ролі парламенту і 

появою політичної опозиції найперше з’явилась незалежна, критично 

налаштована до дій влади журналістика. 

Керівним органом суспільного телерадіомовлення у Франції є 

Адміністративна рада. Склад цієї ради – 14 членів, які призначаються 

на посади строком на 5 років. Два члени Адміністративної ради 

призначають відповідно Національна асамблея і Сенат, 5 – уряд (а саме 

члени Адміністративної ради, призначені на посади Урядом, з числа 

державних службовців), 5 – Вища рада з питань телерадіомовлення (з 

них один член має представляти неурядові організації, один – Французькі 

заморські території та департаменти, один – кіноіндустрію), 2 – 

трудовий колектив організації суспільного мовлення  [67]. 

Розглянемо досвід Великої Британії в цьому питанні. Структура 

«Бі-Бі-Сі» з точки зору забезпечення незалежності свободи управління 

є такою: Загальна рада з питань радіо та телебачення складається з 

членів, яких призначає парламент Сполученого Королівства, так само 

як і членів громадянського суспільства (неурядові медіа-організації, 

медіа-професіонали, професійні медіа-асоціації і т.п.). Рада ж призначає 

головних менеджерів для громадського радіо та телебачення. Наго-

лосимо, що «Бі-Бі-Сі» також встановила модель, відому як «вибір 
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продюсера», і яку пропонувала Європейська телевізійна спілка для 

впровадження у Європі. Ця «модель надає свободу управління 

продюсеру і заохочує конкуренцію між зовнішньою і внутрішньою 

телевізійною продукцією та персоналом у межах схеми аналізу витрат 

та результатів» [344, c. 52]. Як наслідок, така модель певною мірою 

була запроваджена в різних країнах Західної Європи.  

Таким чином, у Великій Британії та країнах Скандинавії політичні 

партії тримаються на дистанції від управлінців громадських медіа та, 

загалом, пряме втручання політиків в управління цими ЗМІ є 

мінімальним [325, c. 150]. Ця модель надає владу професійним медіа-

менеджерам, які тримаються на відстані й, як визнається дослід-

никами, є відносно незалежними від політичних впливів.  

Таким чином, практично в усіх країнах ЄС на законодавчому рівні 

закріплено таку процедуру формування керівних органів управління, 

яка сприяє посиленню незалежності суспільного мовлення від 

стороннього, зокрема – політичного впливу. До таких механізмів, 

наприклад, належить паритетний принцип формування рад організації 

мовлення з числа представників парламентської більшості та опозиції, 

включення до складу вищих органів управління не лише політиків, але 

й незалежних експертів, закріплення повноважень з формування 

вищого керівного органу суспільного мовлення за національним 

органом регулювання телебачення і радіомовлення (який у багатьох 

країнах сам по собі є незалежним), встановлення вичерпного кола 

підстав дострокового припинення повноважень членів органів управління 

суспільним мовленням, затвердження складу вищого органу управління 

суспільним мовленням кваліфікованою (а не простою) більшістю 

голосів членів парламенту (Італія), обмеження кількості строків 

перебування на керівних посадах в організаціях мовлення тощо [67]. 

Зазначимо, що у більшості країн-членів ЄС законодавство не 

передбачає будь-яких обмежень щодо сумісності посади члена керівного 

органу організації суспільного мовлення з іншими видами діяльності. 

Зазвичай у цих країнах проблема конфлікту інтересів вирішується або 

шляхом саморегулювання, або з урахуванням відповідних традицій.  

Ліцензійна плата вважається традиційним способом фінансування 

громадських медіа. Щорічні ліцензійні плати встановлюються урядом 

та оплачуються кожною оселею через пошту або схожу агенцію [325, 

c. 149]. Автор підтримує думку Т. Гіббонса про те, що ліцензійна система 

фінансування громадських медіа є методом створення конституційної 

дистанції між громадськими ЗМІ та політиками [257, c. 181]. 

Дослідниця К. Тонг уважає, що ліцензійна плата означає незалежність 

громадських ЗМІ від інтересів акціонерів і рекламодавців. Крім того, 
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це ставить їх в унікальне становище – брати на себе ризик та 

впроваджувати інноваційні програми [407, c. 78]. Р. Вольдт указує на 

те, що повне або часткове громадське фінансування громадських мас-

медіа дозволяє їм виконувати їхню функцію – діяти в інтересах 

громадськості [425, c. 80], у той час як комерційні ЗМІ переважно 

фінансуються з реклами і, менше, від підписки та, відповідно, отримують 

більше свободи для випуску своїх програм.  

Незважаючи на явні переваги ліцензійної плати як способу 

фінансування громадських медіа, і цей метод критикується спеціалістами, 

наприклад, за те, що ліцензійна плата є регресивним податком [257, 

c. 181; 196, c. 73; 214, c. 145]. Це означає, що всі власники телевізорів 

повинні сплачувати єдиний розмір ліцензійної плати незалежно від 

того бідні вони чи багаті. Більш того, ліцензійна плата залежить від 

парламентських змін та інфляції [411, c. 36; 340, c. 155]. Відповідно до 

доповіді Незалежної комісії перевірки (the Report of the Independent 

Review Panel) у 1999 р. щодо фінансування «Бі-Бі-Сі» у майбутньому, 

реклама є найбільш бажаним способом фінансування навіть серед 

британських громадян [196, c. 73]. Така ситуація особливо стосується 

тих країн, де загальний рівень економіки не такий високий, як у 

Великій Британії, Франції, Німеччині і країнах Скандинавії (Норвегії, 

Швеції та Фінляндії).  

У Британії «Бі-Бі-Сі» фінансується винятково за рахунок 

ліцензійної плати. Крім того, як зауважує британський медіа-дослідник 

Т. Гіббонс, умови фінансування переважно такі самі, якими вони були 

в 1926 р., коли компанію заснували. Важливо також зазначити, що 

ліцензійна плата вважається в країні більш привабливою, ніж 

альтернативні шляхи фінансування, наприклад, через прямий податок. 

Натомість, «Бі-Бі-Сі» має інші форми прибутку, окрім ліцензійної 

плати, хоча вони є незначними і тому неважливими, наприклад, такі як 

прибутки від продажу продуктів компанії, що мають тенденцію до 

збільшення у майбутньому як окреме джерело прибутку [257, c. 180]. 

Також потрібно зауважити, що «Всесвітня служба Бі-Бі-Сі» (BBC 

World Service) фінансується британським урядом. Отже, головним 

джерелом фінансування громадських медіа у Великій Британії 

продовжує залишатись ліцензійна плата, незважаючи на те, що її 

відповідність сучасним економічним умовам неодноразово ставиться 

під сумнів політиками, медіа-дослідниками і самими громадянами 

країни. 

У континентальній Європі ситуація інша: громадські медіа мають 

змішані джерела фінансування як від ліцензійної плати, так і від 
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реклами. Така система фінансування громадських ЗМІ називається 

«змішаною моделлю» («mixed model») [325, c. 151], тому що вона має 

різні джерела фінансування, так само як і різні цілі у своїй діяльності. 

Так, говорячи про фінансування громадських телерадіокомпаній, 

німецький дослідник Г. Штромайєр зауважує, що вони «фінансуються 

переважно з абонентської (тобто ліцензійної) плати за користування 

їхніми послугами і незначною мірою за рахунок доходів від реклами та 

інших надходжень (у тому числі із реалізації ліцензійних прав» [182, 

c. 207].  

Загалом Т. Гіббонс уважає, що «принципово немає причини чому 

громадські мас-медіа не можуть фінансуватися через рекламу або 

спонсорську допомогу» [257, c. 186], хоча такий підхід викликає сумніви 

як у багатьох медіа-дослідників, так і у менеджерів комерційних 

аудіовізуальних ЗМІ у Європі. Однак, зазвичай парламенти та уряди 

країн контролюють фінансування громадських ЗМІ в Західній Європі 

[325, c. 150]. 

У країнах континентальної Європи реклама як джерело прибутку 

громадського телерадіомовлення є, без сумнівів, другорядною після 

ліцензійної плати за послуги громадських телерадіокомпаній і чітко 

регламентована.  

У Німеччині, наприклад, доходи громадського телерадіомовних 

компаній від реклами значно зменшилися після запровадження 

приватного телерадіомовлення. Якщо в 1990 р. загальні кошти від 

реклами на телебаченні були порівну розподілені між громадськими та 

приватними телерадіомовними компаніями, то у 2000 р. значна сума – 

94 % – дісталась приватним і лише 6 % – громадським компаніям. Так 

само як змінилося відношення доходів від реклами між громадськими 

та приватними організаціями телерадіомовлення, змінилось і відношення 

між доходами від ліцензійної плати та реклами у громадських компаній. 

За даними Г. Штромайєра, у 2001 р. громадська телерадіокомпанія 

«ARD», наприклад, фінансувалася лише на 2,2 % за рахунок доходів 

від реклами [182, c. 211]. 

Більш того, у громадських телерадіокомпаніях існують чіткі правила 

транслювання реклами. Наприклад, у німецьких громадських каналів 

«ARD» та «ZDF» загальна тривалість показу реклами по телебаченню 

у середньому за рік може становити максимум 20 хвилин на будній 

день, а після 20:00 (у прайм-тайм) – вони не можуть транслювати 

жодної реклами. Як зауважує Г. Штромайєр, навіть якщо, наприклад, 

через спонсорство (у спортивних передачах) вони намагаються якось 

обійти ці чіткі правила, все одно загалом громадські телерадіокомпанії 
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в Німеччині під час транслювання реклами мають дуже мало 

можливостей обійти правила [182, c. 211]. 

У Франції частка абонентської плати у різних громадських 

телерадіомовних компаніях становить від 72 % до 100 %; доходи від 

реклами – 20 %; інші доходи – 20 % [67]. Таким чином, джерелами 

фінансування громадського мовлення у Франції є абонентська плата та 

доходи від власної господарської діяльності, у тому числі від реклами і 

спонсорської підтримки виробництва програм.   

Зазначимо, що у Великій Британії, наприклад, щомісячна ліцензійна 

плата становила в 2005 р. близько 11 фунтів стерлінгів, тобто близько 

18 американських доларів або 141 українську гривню.
4
 У Німеччині, де 

громадське телерадіомовлення фінансується не лише з ліцензійної 

плати, у 2002 р. ліцензійна плата складала близько 16 євро, тобто 

близько 22 американських доларів або 175 українських гривень.
5
 Отже, 

визначальною для англо-французької моделі стало те, що вона 

складалась за взаємодії держави і ЗМІ в умовах громадянського 

суспільства, що створило прецедент для стилю поводження обох 

сторін і сьогодні.  

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки. 

На сучасному етапі основні засади регулювання телерадіомовлення 

визначені на міжнародному рівні. На світовій арені діють правила ВТО 

та ООН, на європейському рівні регулювання здійснюється ЄС та 

Радою Європи. Однак, як зазначалося, важливо розрізняти міжнародні 

документи, які мають рекомендаційний характер і ті, що є обов’язко-

вими до виконання як, наприклад, Європейська конвенція про 

транскордонне телебачення, яка вже ратифікована Україною. Хоча 

більшість спеціальних рекомендацій Ради Європи не є юридично 

обов’язковими до виконання, однак для України як для країни, яка 

розвивається на демократичних засадах та є на шляху до євроінтеграції, 

важливо загалом імплементувати й ті поради, які носять реко-

мендаційний характер. Це обумовлено тим, що якщо ЄС, у першу 

чергу, опікується питаннями економічного співробітництва та єдиних 

правил спільного ринку, то Рада Європи акцентує увагу на проблемах 

дотримання прав людини. 

Традиція існування сильних та впливових громадських медіа у Європі 

є унікальною для решти світу, де існують переважно комерційні (як у 

                                                 
4 Розрахунки здійснені автором на основі середнього курсу національних валют у 2011 р. 
5 Розрахунки здійснені автором на основі середнього курсу національних валют у 

2011 р. За даними Г. Штромайєра. 
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США) або ж державні медіа. Американська медіа-система, наприклад, 

різко контрастує з європейською моделлю, де телемовлення від самого 

його виникнення було або державним, або громадським. Країни 

Західної Європи і пізніше – країни ЄС не копіювали медіа-систему 

США, а, відстоюючи свою моно-медіа-систему (на основі громадських 

або державних ЗМІ), поступово відбулася трансформація медіа-

системи Європи у дуальну медіа-систему.  

Однак, виникнення і функціонування «дуальної медіа-системи» у 

Європі призвело до пошуків місця громадських електронних ЗМІ в цій 

моделі, які від початку створення й майже до кінця ХХ століття 

домінували на медіа-ринку Європи, утворюючи так звану «моно-медіа-

систему». Хоча єдиного погляду щодо ефективності функціонування 

громадських медіа за умов дуальної медіа-системи на сучасному етапі 

немає, все ж таки на основі проведеного дослідження можна говорити 

про те, що громадські медіа мають потенціал не тільки для виживання 

за умов конкуренції з комерційними ЗМІ, але й збереження своєї 

виняткової ролі на європейському медіа-ринку через те, що ЄС на 

сучасному етапі диктує країнам-членам дуальну медіа-систему.   

Система управління громадськими медіа відрізняється у європейських 

країнах за ознакою свободи діяльності системи управління громадськими 

ЗМІ. Так, як показав проведений автором аналіз, найбільшу незалежність 

у прийнятті рішень мають менеджери системи громадських медіа у 

Великій Британії, а також у країнах Скандинавії, Німеччині та Франції; 

у кінці списку фігурують інші країни Західної Європи, наприклад, 

Італія, Іспанія та Португалія. В останній групі країн у структурі 

управління громадськими мас-медіа існує зв’язок між системою 

управління громадськими аудіовізуальними ЗМІ і політичною владою, 

головним чином політичними партіями, що в цілому негативно 

впливає на незалежність громадських медіа у відповідних країнах. 

Щодо системи фінансування громадських електронних ЗМІ, то 

дослідження автора показало, що ситуація в цьому аспекті відріз-

няється у Великій Британії та країнах континентальної Європи. Якщо у 

Великій Британії громадські ЗМІ від початку функціонування й 

дотепер фінансуються головним чином від прибутку з ліцензійної 

плати, то в країнах континентальної Європи встановлено змішану 

модель фінансування, тобто за рахунок двох джерел: ліцензійної плати 

та комерційного прибутку (реклами та спонсорства). Потрібно 

звернути увагу на те, що обидві системи мають як свої недоліки, так і 

переваги. Наприклад, фінансування за допомогою ліцензійної плати 

створює основи для більшої незалежності громадських мас-медіа. 

Однак ліцензійна плата може бути непропорційно високою щодо 
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прибутків населення при задовільному фінансуванні громадських 

медіа, або, навпаки, недостатньою для фінансування громадських 

медіа, що вплине на якість їх продукції. Таким чином, належний рівень 

фінансування та функціонування громадських електронних ЗМІ 

виключно або переважно від прибутку з ліцензійної плати може існувати 

за умови високого економічного розвитку країни та відповідного рівня 

добробуту населення, що підтверджує приклад Великої Британії, країн 

Скандинавії, Франції та Німеччини. Переважання прибутків від 

реклами, а не ліцензійної плати для громадських медіа притаманне 

країнам Європи з менш високим рівнем економічного розвитку, таким 

як: Греція, Португалія, Іспанія. Вищезазначені висновки автора набувають 

особливої актуальності в умовах економічного спаду країн-членів ЄС у 

зв’язку з фінансовою й економічною світовою кризою, яка почалася у 

2008 р. і наслідки якої й досі відчуваються, у тому числі й у функціо-

нуванні європейського ринку аудіовізуальних ЗМК.   


