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Розділ 4 

РЕГУЛЮВАННЯ АУДІОВІЗУЛЬНИХ  

МАС-МЕДІА В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО- 

СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 

1 травня 2004 р. відбулося «п’яте» розширення Європейського Союзу, 

так зване розширення ЄС на Схід. Уперше Євросоюз поповнили відразу 

10 держав, з яких вісім – постсоціалістичні країни Центральної та 

Східної Європи (Естонія, Латвія, Литва, Польська Республіка, Угорщина, 

Чеська Республіка, Словаччина, Словацька Республіка). А також ще 

дві країни регіону (Болгарія та Румунія) приєднатися до ЄС через три 

роки, у 2007 р., коли відбулося «шосте» і поки що останнє розширення 

ЄС. Для більшості держав п’ятого розширення ЄС реалізація програми 

підготовки до вступу зайняла близько 11 років, а для Болгарії й 

Румунії 14-15 років. 

Уперше членами ЄС стали країни (крім Кіпру й Мальти), які лише 

в кінці 1980-х рр. почали перехід від соціалістичної економіки до 

ринкового господарства, від авторитарної держави до демократії 

європейського зразка. У межах цих перетворень була й повна трансфор-

мація медіа-систем країн регіону. І, хоча, в цілому цей перехід 

відбувся, відкривши їм шлях у європейське інтеграційне об’єднання, 

процес формування ефективної ринкової економіки, правової держави, 

громадянського суспільства та незалежних ЗМІ в цих країнах далеко 

не закінчено. Отже, нове розширення безпрецедентне за своїми 

масштабами, але ще більше – за складністю самого процесу інтеграції 

старих і нових членів ЄС, що перебувають як на різних рівнях 

економічного й соціального розвитку, такі розвитку їх медіа-систем. 

Тому співвідношення між демократизацією та медіа-трансформаціями 

в Центральній та Східній Європі було досить комплексним. Процес 

демократизації медіа-систем у регіоні вказував на потребу як 

політичних, так і економічних змін, з якими тісно пов’язані правові 

перетворення та випробування, що було надзвичайно актуальним у 

зв’язку з євроінтеграційними прагненнями країн регіону. 

Дослідник М. Кунчік звертає увагу на те, що відсутність свободи 

інформації в соціалістичних країнах Європи абсолютно не відповідала 

ідеям К. Маркса та Ф. Енгельса, які були переконаними борцями за 

свободу друку [314, c. 63]. Так, К. Маркс наголошував на тому, що 

свобода друку не є комерційним проектом [314, c. 80]. А ось, наприклад, 

В. Ленін у 1917 р. висловив думку про те, що «свобода друку в 

буржуазних суспільствах означає свободу багатих систематично та 
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безперервно обманювати, деморалізувати та робити дурнів з експлуа-

тованих мас людей, бідних» [314, c. 80].  

Відомий медіа-дослідник Дж. Довнінг характеризує історію відносин 

між мас-медіа та політикою в соціалістичні часи у Радянському Союзі 

та країнах соціалістичного блоку Європи, а також пізніше під час 

постсоціалістичних перетворень. У результаті досліджень він підсу-

мовує, що сприйняття ЗМІ як рупора влади превалювало у перехідних 

суспільствах Європи, тому що старі традиції відмирали дуже складно у 

всіх країнах регіону. Для нього розмежування діяльності ЗМІ та влади 

займе певний час і є можливим тільки разом із появою та підсиленням 

ролі громадянського суспільства в регіоні [232, c. 204]. Його думки 

поділяє російська дослідниця Е. Вартанова, яка стверджує, що саме 

розвинуте громадянське суспільство може і повинне стати сильним 

агентом для впливу на медіа у країнах регіону [421, c. 135]. 

Постсоціалістична Європа вступила в нову еру розвитку мас-медіа 

у результаті революцій 1989 р., що було чітко пов’язано з технологічним 

прогресом. І політики, і журналісти стали новачками на публічній 

сцені нових держав Центральної та Східної Європи під час процесу 

демократизації як цілої політичної системи, так у медіа-системи, 

зокрема, яка повинна була бути створеною фактично з нуля [344, с. 89].  

Е. Чернявська називає суспільства Центрально-Східної Європи 

надто політизованими, у яких, на її думку, мас-медіа часто знаходяться 

небезпечно близько до політичних груп і мають тенденцію до 

висвітлення політичних та економічних подій під політичним кутом 

зору. Крім того, вона зауважує, що висвітлення подій ЗМІ може бути 

необ’єктивним як щодо правлячих еліт, так і щодо опозиції, що загалом 

залежить від різноманітності власників медіа [212, c. 142]. 

Дослідник В. Кляйнвахтер пропонує цікавий погляд на практику 

політичних впливів на медіа, особливо аудіовізуальні ЗМІ. На його 

думку, нові правлячі еліти думали, що мають право використовувати 

медіа для поширення своїх думок, тому що були обрані громадянами 

на вільних виборах, а не так, як за соціалістичних часів. Більш того, він 

уважає, що аудіовізуальні системи Центрально-Східної Європи тепер 

мають вибір між національним контролем влади і зарубіжним 

комерційним контролем [304, c. 5–13]. Науковець К. Спаркс зауважує, 

що політичні впливи в країнах постсоціалістичних перетворень створю-

ються за допомогою урядового тиску на медіа, звільнення ненадійних 

працівників і призначення гнучких політичних прихильників на 

основні посади. На його думку, цими практиками нові перехідні уряди 

копіюють тактики соціалістичної влади [391, c. 110]. 
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Історія мас-медіа у постсоціалістичній Європі за останні дві декади, 

на думку східноєвропейської дослідниці А. Мангіу-Піппіді, може 

побачити певну аналогію з історією становлення французьких медіа 

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  [344, с. 87].  

Трансформація медіа-ринку в постсоціалістичних країнах Європи 

знаходиться під впливом академічних парадигм про роль ЗМІ в 

демократії та під час соціалізму. Тому, на переконання П. О’Ніла, 

постсоціалістична правляча еліта робила спроби підпорядковувати 

ЗМІ своїм бажанням саме тому, що вона не звикла до толерантності та 

вільного висловлювання думок, що є однією з характеристик демократії 

[352]. Варто пам’ятати, що медіа є завжди засобом боротьби за владу, а 

також засобом впливу на свідомість людей, що замовчується, але 

постійно присутнє при авторитарному режимі, так само як і при інших 

політичних режимах. Ця боротьба за ЗМК розвивається і в процесі 

переходу від тоталітарної держави до демократичної, так само як і в 

період консолідації після завершення трансформаційних процесів у 

суспільстві. 

На початкових етапах демократизації ЗМІ серед політиків існували 

певні конфронтації в цьому питанні. Вони носили затяжний характер у 

часі і, тим самим, спричиняли відтягування трансформації медіа-ринку 

в багатьох країнах постсоціалістичного регіону. Часто політичні 

суперечки щодо мас-медіа ставали одним із найважливіших питань 

політики та суспільного життя. Наприклад, гостра боротьба за ЗМІ 

серед правлячих еліт на початку демократичних перетворень в 

Угорщині спричинила серйозний політичний конфлікт із широким 

резонансом серед населення та отримала назву «медіа-воєн» [233]. 

У деяких країнах, таких як, наприклад, Російська Федерація, 

політичні ускладнення навколо медіа стали невід’ємною частиною 

збройної боротьби за владу. ЗМІ там розглядалися як відправна точка в 

позиціях національної ідентичності [232]. Е. Вартанова пропонує 

точку зору, відповідно до якої політичні впливи на ЗМІ в постсо-

ціалістичній Росії можуть бути ідентифікованими як традиційні 

впливи в дореволюційному та радянському періоді, уособлені в 

центральних політичних і регіональних елітах [421, c. 122]. На думку 

відомого російського медіолога Я. Засурського, політичні впливи на 

постсоціалістичні мас-медіа змінилися, тому що правлячі еліти тепер 
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впливають не тільки на державні медіа, як раніше, але й через дружні 

комерційні медіа. Більш того, дослідник упевнений, що нові комерційні 

медіа підтримують правлячі еліти навіть більш активно, ніж ті, що 

знаходяться в державній власності [427, c. 19].  

У той же час, хоча недоведені обвинувачення в корупції проти 

політичних опонентів були головною темою в Литві так само, як і в 

інших державах, преса, і, в першу чергу, дві незалежні газети «Lietuvos 

Rytas» та «Respublika», висвітлювали випадки корупції достатньої 

глибоко. На думку В. Фрітц, можливо саме через це довіра до мас-

медіа в Литві на достатньо високому рівні [255, c. 255]. Як вона 

зазначає після проведення експертних інтерв’ю в Литві, литовські 

політики, державні інститути та державні компанії з часом розвинули 

в собі зацікавленість для того, щоб не відсторонюватись від критики з 

боку засобів масової інформації, що, на думку В. Фрітц, допомогло 

виховувати культуру публічної підзвітності [255, c. 272]. 

Ступінь та форма державного контролю над ЗМІ дуже часто 

сприймається як цензура. Більш того, у періоди трансформацій чути 

аргументи про те, що цензуру потрібно залишити на деякий час для 

того, щоб запобігти проявам «ворожих» елементів для демократії. 

Таким чином, як уважав відомий дослідник постсоціалістичних 

трансформацій ЗМІ П. О’Ніл, навіть маргінальна присутність таких 

поглядів може існувати, як виправдання у зволіканні з проведенням 

реальних медіа-реформ у періоди трансформацій [352]. 

Дослідник П. О’Ніл наводить дві важливі тенденції медіа-

трансформацій у постсоціалістичних країнах Центральної та Східної 

Європи. Першою є те, що не всі політики в новоутворених урядах 

постсоціалістичних держав змінили своє ставлення до ролі незалежної 

преси в суспільстві. Другою тенденцією є те, що можливість (уявна, чи 

прописана в законодавстві) для уряду дійсно контролювати ЗМІ 

напевно звузить незалежність медіа або доступ опозиції до мас-медіа, 

або ж усе разом. Державний контроль чи через власність, чи через 

регулювання міністерством будь-якої частини ЗМІ є також частиною 

проблеми, тому що це не відповідає стандартам незалежності у всіх 

моделях вільної преси. На думку П. О’Ніла, на рівні уряду так звані 

«нові демократи» часто не були в захопленні від вільної преси. 

Державне радіо та телебачення у більшості випадків були перетворені 

на рупор нових режимів Центрально-Східної Європи. За такої ситуації 

ці мас-медіа незначно відрізнялися від тієї ролі, яку вони виконували 

під час соціалізму. Законодавча база щодо цензури була навіть дещо 

поновлена як засіб проти тих, хто критикує уряд [359, c. 20]. 
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Загалом для країн цього регіону можна ідентифікувати дві перші 

фази, що є спільними для всіх країн: перша – лібералізація, тобто шлях 

від тотального контролю до обмеженого плюралізму, коли цензура та 

репресії були замінені на самоцензуру та частковий контроль. Друга 

фаза – це де-регулювання, коли були об’єднані плановані та спонтанні 

елементи. Від цього моменту національні шляхи йдуть в різних 

напрямках: постсоціалістичні держави стають або більш демокра-

тичними, або, навпаки, автократичними. 

На думку дослідниці А. Мангіу-Піппіді, перші дві фази: від 

тотального контролю до часткового під час періоду «гласності», а 

потім до де-регулювання, часткового або повного, були спільними для 

більшості постсоціалістичних держав, окрім деяких країн Центральної 

Азії. Падіння Берлінської стіни принесло швидке де-регулювання та 

анархію: підпільні газети без ліцензії, піратні радіостанції та сильний 

тиск західних країн для лібералізації ЗМІ. Державні мас-медіа 

спочатку були де-монополізовані, а потім відбулася лібералізація, коли 

державні частоти були запропоновані для приватного сектора. Де-

регулювання пішло далі та набуло більших розмахів у країнах 

Центральної Європи ніж у колишніх республіках Радянського Союзу 

за винятком країн Балтії, де свобода мас-медіа була нерозривно 

пов’язана з процесом національного будівництва. У будь-якому разі, 

більш вирішальні кроки були зроблені для того, щоб захистити нові 

вільні ЗМІ в державах, де антикомуністи виграли перші вільні і чесні 

вибори [345, с. 90]. Щодо цього висновку науковця можна віднести і 

концепцію західного дослідника С. Фіша про важливість перших 

виборів у країні для шляху реформ та їх наслідків [99, с. 58].   

Як показала дослідниця А. Мангіу-Піппіді (Див. Мал. 4.1), після де-

регулювання ЗМІ, що відбулося після повали соціалістичної системи в 

Центрально-Східній Європі, відкрилися різні шляхи для становлення: 

так само, як і національні політичні системи почали розвиватися різними 

шляхами, так і відповідні медіа-системи. У деяких державах політика 

ставала все більш і більш конкурентною, а ЗМІ – плюралістичними, 

хоча залишалася комплексне поєднання функціонування професійних 

та партизанських ЗМІ на медіа-ринку. В інших державах контроль над 

медіа було знову відновлено або прямо урядами, або інтересами, які 

пов’язані з політикою [345, с. 90–91].  

Отже, питання щодо медіа стали важливими політичними питаннями 

процесу переходу до демократичного суспільства в постсоціалістичних 

країнах. Уряди та політичні лідери країн Центрально-Східної Європи 

продовжували вірити в те, що найбільш ефективна медіа політика 

полягає в тому, щоб розглядати мас-медіа як «засіб нападу» уряду 
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(«attack dogs»), а не «наглядача» уряду («watchdogs»). Іншою популярною 

стратегією влади щодо ЗМІ є ігнорування мас-медіа весь час, окрім 

передвиборчого періоду. Потрібно зазначити, що цю стратегію підтримує 

порівняно менша кількість діячів, які вірять у те, що консультації та 

комунікації з населенням є простою втратою часу. Саме тому вони 

активізують свою медіа політику лише у передвиборчий період.  
 

Малюнок 4.1 

Різні шляхи відходження від комуністичного медіа-контролю 
 

 
 

Відповідно не випадково довіра до держави та соціальних інститутів є 

загалом низькою у посткомуністичному регіоні, як показано у результатах 

опитування «the New Europe Barometer». Довіра знаходиться на низькому 

рівні у тих країнах, що вбачаються як більш та менш корумпованими, 

а також у державах з вищими і нижчими стандартами життя та рівнем 

розвитку. В усіх країнах «плюралістичні» політичні інститути [255, 

c. 257], політичні партії та парламент користуються найменшою 

довірою у той час як президент має найвищі показники довіри навіть, 

випереджуючи церкву. Довіра до поліції та до судів є чітко вищою у 

деяких більш успішних країнах постсоціалістичного транзиту 

(наприклад, Естонія та Угорщина), хоча є низькою в інших країнах з 

достатньо гарним розвитком таких, як: Словенія, Чеська Республіка 

або Республіка Польща. Визначальним є те, що у 2004 р. довіра до 

публічних інститутів була найвищою в Білорусії з-поміж усіх країн 

Центрально-Східної Європи, в яких проходило опитування. У Литві, 

наприклад, хоча показники розвитку економіки та можливостей 

держави покращилися у період з 1993 до 2001 р., рівні довіри впали з 
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можливим невеликим збільшенням у кінці 2004 р. [255, c. 257–258]. 

Цей факт автор може пояснити тим, що 1 травня 2004 р. Литва 

вступила до Європейського Союзу, тому й рівень довіри до державних 

інститутів та ефективності їх діяльності зріс відразу після інтеграції 

Литви до ЄС. 

Відповідно до досліджень міжнародної організації «Freedom House» 

існує сильна кореляцію між свободою ЗМІ та рівнем корупції в пост-

соціалістичних країнах Центрально-Східної Європи, що висвітлено 

«Freedom House» в межах їх «Nation in Transit» проекту. Це означає, 

що в середовищі систематичної корупції більш вірогідно знайти 

«захоплені медіа» поряд із «захопленою державою». Під «захопленням 

медіа» А. Мангіу-Піппіді розуміє ситуацію, в якій мас-медіа не досягли 

успіху в отриманні власної автономії для того, щоб маніфестувати своє 

бажання і виконувати свою основну функцію, що полягає головним 

чином в інформуванні людей. Замість цього вони залишилися в проміж-

ковому стані в той час як різні групи, не лише уряд, використовують їх 

для інших цілей. Таким чином, «захоплення медіа» в постсоціалістичній 

Європі не обов’язково означає «захоплення державою». Так як групи, 

які «захопили медіа» або вже «захопили державу», або намагаються це 

зробити, на «захоплення медіа» (чи приватних, чи громадських) потрібно 

дивитися як компаньйона «захоплення держави», комплементарний 

феномен. Серед рис, що визначають «захоплення медіа», можна назвати: 

медіа-концентрацію, непрозору власність на ЗМІ, коли важливі 

політичні актори контролюють медіа; сильний зв’язок між мас-медіа 

та політичними елітами та важливе проникнення до ЗМІ таємних 

служб. «Захоплення медіа» руйнує головну роль мас-медіа, адже 

«захоплені медіа» існують для того, щоб торгувати впливом та 

маніпулювати інформацією, а не для інформування громадськості 

[345, с. 91]. Під ті риси, які назвала дослідниця стосовно «захоплення 

медіа», підпадають більшість постсоціалістичних країн Центрально-

Східної Європи особливо на початку демократизації системи ЗМІ в 

1990-х рр. 
Вищезазначене також показує, що коли практики від дезінформації 

до шантажу використовуються в ЗМІ, вплив медіа на політику може 
бути надзвичайно великим. Наприклад, впливовий медіа-магнат у 
Румунії створив невелику політичну партію та, незважаючи на те, що 
вона ніколи не змогла перетнути виборчий бар’єр на виборах до 
парламенту, він спромігся брати участь в обох правих та лівих 
урядових коаліціях. Йому навіть вдалося запобігти обранню комісаром 
ЄС першого румунського політика, якого він безпідставно звинуватив 
у тому, що він був інформатором комуністичної секретної поліції 
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«Securitate» [345, с. 92]. «Війни дезінформації» були розповсюдженими в 
Росії під час демократичного транзиту, і є достатньо частими також і в 
інших державах.  

Межа, до якої відбувається «захоплення медіа», відповідно до 
А. Мунгіу-Піппіді, різниться в тих державах, що пішли по другому 
шляху демократизації медіа-системи. Наприклад, скандали існували 
навіть у найбільш розвинутих демократіях регіону. Так, у польському 
«Rywingate» скандалі, редактор польської національної газети «Gazeta 
Wyborcza» А. Міхнік, який хотів змінити законодавчу базу для того, 
щоб купити телевізійну станцію «Polsat», отримав неформальну угоду 
від урядового посередника. Шлях другий та третій – просто регресу до 
цензури – можуть відбуватися по-різному або співіснувати, наприклад, 
коли приватні медіа розвиваються по другому шляху, а громадські 
медіа – по третьому [345, с. 92].   

Уряди, що не можуть або не бажають відмовитись від прямого 
контролю над медіа, роблять свій внесок у «захоплення медіа» прямо 
або опосередковано. Державні субсидії, скасування заборгованості, 
преференційне розташування державної реклами та зменшення 
податкового тиску для власників ЗМІ – все це робиться політиками в 
обмін на позитивне ставлення мас-медіа до них. 

У більшості постсоціалістичних країн створення плюралістичного 
середовища навколо друкованих медіа призвело до значного прогресу 
демократії. На думку Л. Гіоргі, у результаті вищезазначених процесів 
відбулося відокремлення преси від прямого політичного контролю 
[265]. А це, у свою чергу, призвело до ускладненої боротьби за полі-
тичний контроль над аудіовізуальним сектором мас-медіа. Водночас 
реформування аудіовізуальних ЗМІ було довгим та складним процесом 
у всіх країнах Центрально-Східної Європи. Майже без винятків радіо 
та телебачення перебували у державній власності в соціалістичні часи. 
При цьому телебачення розглядалося як засіб комунікації уряду з 
народом. 

Згідно із висновками Д. Палетца, держава модифікувала свою 
політику щодо комунікацій поступово, лібералізуючи діяльність 
друкованих мас-медіа, і, нарешті, доступ до аудіовізуальних медіа, 
реформуючи офіційні медіа та дозволяючи конкуренцію [266, c. 6]. 
Погоджуючись із цим, інші дослідники пояснюють досліджувані 
тенденції тим, що здатність авторитарних режимів контролювати 
друковані ЗМІ й досі є більш складною, ніж здатність контролювати 
аудіовізуальні медіа. Тому в період трансформаційних процесів у 
постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи радіо та 
телебачення часто стають головними засобами замовчування інформації 
[352]. 
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Трансформації друкованих ЗМІ були позитивними і доволі 

швидкими в більшості країн Центрально-Східної Європи [259, c. 58; 

191, c. 146]. Найуспішнішими країнами в цьому питанні стали 

Республіка Польща, Угорщина та Чеська Республіка. Більш того, у 

перші два-три роки після  початку демократичних перетворень 

циркуляція газет у цьому регіоні підвищилася до найвищого рівня за 

попередні роки. Разом із тим початок економічних реформ негативно 

вплинув на розвиток друкованого сектора мас-медіа у всіх країнах 

регіону.   

У друкованому секторі медіа приватизація загалом супроводжувалася, 

або й взагалі була обумовлена, значними надходженнями іноземних 

інвестицій. З усіх країн Центрально-Східної Європи Угорщина була 

першою країною, яка цілі сектори своєї економіки, у тому числі й 

друкований сектор мас-медіа, продала на конкурсній основі закордонному 

капіталу [395, c. 37]. Пізніше більшість країн теж відкрила можливості 

для надходження закордонного капіталу до друкованих ЗМІ, хоча й з 

певними обмеженнями в національних законодавствах щодо обсягів 

інвестицій. У результаті такої політики в більшості країн Центрально-

Східної Європи вже у першій половині 1990-х рр. почав переважати, 

або й подекуди домінувати, закордонний капітал у друкованих мас-

медіа.  

У переважній більшості країн Центрально-Східної Європи після 

повалення соціалістичного режиму простежувалися наміри розширити 

коло політичних поглядів на телебаченні. На думку П. О’Ніла, це було 

найбільш помітно під час виборчих кампаній, коли робилися спроби 

надавати рівний ефірний час конкуруючим кандидатам для безкоштовної 

агітації, виступів або дебатів на телебаченні [352]. 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. 

Наприклад, К. Спаркс порушує питання про те, що політики намагалися 

заснувати традиції і практику втручання у теле- та радіомовлення [391, 

c. 157], а Д. Палетц уважає, що частіше цей процес набував форми 

маніпуляцій для пропаганди [359, c. 40]. Таким чином, незважаючи на 

те, що процес приватизації радіо був не таким складним, як 

телебачення, загалом політичні діячі неохоче віддавали контроль над 

цими ЗМІ. Нестабільні нові уряди країн, які у більшості випадків не 

мали постійної парламентської більшості або ж надійної бази їх влади 

в суспільстві, зволікали з реформуванням цієї сфери мас-медіа. 

У Польщі політики бажали зберігати контроль над мас-медіа, 

навіть якщо публічно декларували такі цінності, як незалежність та 
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плюралізм ЗМІ. На це звертають увагу більшість дослідників: Дж. Кюрі 

[225], Д. Даберт [226], Т. Гобан-Клас [274], М. Іловецькі [285], 

С. Олсон [351]. Наприклад, на переконання А. Мілтона, Президент 

Л. Валенса особливо твердо дотримувався своїх переконань щодо впливу 

на телебачення [338] і, на думку Т. Гобан-Класа, мав неформальні інстру-

менти контролю над радіо та телебаченням [274]. Цікаво відзначити, 

що К. Якубович на початку медіа-трансформації у Польщі пропонував 

створення громадського телебачення за прикладом «Бі-Бі-Сі» у 

Великій Британії. Але, як зазначає Дж. Довнінг, Президент Л. Валенса 

та його адміністрація не прийняли ці пропозиції [233, c. 149]. 

На думку польського дослідника А. Білика, там, де існують 

політичні свободи, власне й можна говорити про свободу преси. Він 

стверджує, що в 1993 р. мас-медіа в Польщі ще не були вільними через 

відсутність відповідних політичних свобод та засилля колишньої 

номенклатури, також він додає, що за відсутності явної, відкритої 

цензури діє сильна редакційна цензура, самоцензура, цензура з боку 

власників або груп тиску [203, c. 35–36] тощо. 

Президент Польщі Л. Валенса у 1993-1994 рр. у доповідях про роль 

ЗМІ в Польщі стверджував, що на той момент польські медіа були 

вільними та плюралістичними, а також звертав увагу на необхідність 

відповідальної свободи медіа [423; 424, c. 15]. Згоден із тезою президента 

дослідник Ф. Рижка, який також говорить, що вже з початку 1990-х рр. 

ЗМІ були вільними в Польщі. Однак він відрізняє поняття свободи та 

незалежності мас-медіа. Для нього поняття свободи надто просте: воно 

виникає з відповідного запису в законодавчому акті, а незалежність 

медіа залежить від багатьох інших факторів [477, c. 19].   

Практика, подібна до українських «темників» кінця 1990-х рр., 

існувала в Польщі у 1993 р., коли міністри Президента Л. Валенси та 

його представники мали гарячу телефонну лінію з керівництвом 

більшості телевізійних станцій та часто запрошували цих людей для 

«подальших розмов» у Бельведере –президентському палаці [233, 

c. 151]. Також у своїй доповіді 1993 р. міжнародна правозахисна 

організація «Гельсінкі Вотч» відзначала, що під час президентства 

Л. Валенси уряд також проводив розслідування переслідувань проти 

митців, вимагаючи «здорової та патріотичної цензури» в Польщі. Ця 

правозахисна організація наголошувала, що Закон «Про радіо та 

телебачення» від 1992 р. відобразив загальний клімат цензури, 

вимагаючи від теле- та радіомовників поваги до «християнських 

цінностей» [406, c. 10]. 
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Не тільки Президент Л. Валенса, але й прем’єр-міністри за його 

президентства намагалися впливати на медіа та не бажали віддавати 

контроль над ними, особливо над електронними мас-медіа. Щодо 

цього питання діяльність прем’єр-міністра В. Павляка та, головним 

чином, прем’єр-міністра Ю. Олекса особливо заслуговує на увагу. На 

думку Дж. Довнінга, адміністрація прем’єр-міністра Ю. Олекса 

перевіряла керівників радіо та телебачення навіть частіше, ніж 

колишні комуністичні лідери [233, c. 151]. Щодо цього питання 

дисертант уважає за потрібне звернути увагу на таке. 

У програмній декларації союзу «Солідарність» зазначалося, що 

друковані матеріали, теле- і радіотрансляції повинні представляти 

різноманіття ідей, думок та оцінок, з доступом до них як делегатів, так 

і всіх інших представників. Відповідно цензура, яка зазвичай є темою, 

важливою для інтелігенції, стала одним із головних питань для 

робітників під час підпільного руху «Солідарності» за соціалістичних 

часів у Польщі, в якому саме Л. Валенса був лідером. Отже, можна 

зробити такий висновок: лідери союзу «Солідарність», які вимагали 

забезпечення свободи ЗМІ за соціалістичних часів у Польщі стали 

заважати встановленню свободи преси своєю політичною діяльністю 

після приходу до влади у державі. Такий умовивід є цікавим, якщо 

також згадати, що під час соціалізму в Польщі союз «Солідарність» 

друкував багато підпільної літератури та преси, яка не підлягала 

цензурі з боку влади, а пізніше погляди тих самих людей різко 

змінилися щодо свободи медіа, особливо телебачення та радіо. Також 

у результаті приватизації друкованого сектора мас-медіа на початку 

1990-х рр. багато національних та регіональних друкованих видань 

відійшли до власності членів «Солідарності» або людей близьких до 

цієї нової політичної сили.  

Однак наступний Президент Польщі А. Квасневський став на 

позиції меншого втручання у сферу телебачення [364, c. 1893]. Незва-

жаючи на це, дослідник І. Камінські звертається до судової справи 

«Президент Квасневський проти щоденної газети «Жичіє» («Zycie’)» 

як до найбільш важливої судової справи щодо медіа того часу із 

значними наслідками для майбутнього свободи ЗМІ в Польщі [300, 

c. 73]. Також нові технології та законодавство ЄС до певного ступеня 

унеможливили спроби політиків зберігати контроль над медіа.  

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

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

порівняно із соціалістичними часами, однак при цьому вони не стали 

більш благородними або кращими у своїй діяльності ніж їх соціалістичні 

попередники. Румунські медіа-магнати та їх ЗМК знаходять для цього 
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різні можливості у корумпованій державі. Деякі з них «не лише 

відмовляються платити податки, але й шантажують керівні політичні 

еліти: мерів міст для того, щоб уникнути плати ренту, директорів 

приватизаційних агенцій – щоб виграти аукціони за потрібною їм 

ціною, агенції з нагляду за діяльністю для того, щоб вони дивилися 

зовсім в іншу сторону» [343, c. 98]. У той же час провину за це можна 

покласти й на слабких політиків, а не на медіа, що зловживають своєю 

владою. Дослідниця звертає увагу на те, що уряд ніколи не підтримував 

«декомунізацію медіа» [343, c. 98]. Більш того, потрібно зауважити, 

що керівні посади в управлінні медіа обійняли або власниками ЗМІ 

стали переважно колишні соціалістичні керівні еліти. Опозиціонери 

часів соціалізму, які активно почали приходити на ринок преси в 1990 

р., пізніше майже всі його залишили через різні причини, в тому числі 

через специфіку політики в Румунії, корупцію та низькі заробітні 

плати. Тому у висновку дослідниця підсумовує: якщо критикувати ЗМІ 

в Румунії, то на це можна почути таку відповідь, що не потрібно 

очікувати того, що медіа будуть поводити себе краще ніж уряд тієї ж 

країни [343, c. 98–100]. 

Отже, зважаючи на вищезазначене, на жаль, демократизація ЗМІ у 

країнах постсоціалістичного регіону не стала тією панацеєю, якою 

повинна була стати. Вона не завадила урядам різних політичних 

переконань у регіоні нав’язувати державний контроль над медіа або 

маніпулювати ЗМІ у своїх інтересах. Більше того, незалежність мас-

медіа автоматично не призвела до нейтральності, неупередженості, 

рівності і відсутності надання переваг певним політичним силам, на 

що сподівалася більшість теоретиків та практиків медіа-трансформацій. 

С. Сплічал уважав, що уряди країн і досі намагаються контролювати 

медіа безпосередньо або ж опосередковано. Т. Гобан-Клас зазначав, 

що розвиваються нові форми контролю щодо мас-медіа – правового 

регулювання та ринкового контролю. С. Сплічал підсумовував щодо 

першого етапу (перша половина 1990-х рр.) медіа реформ: «урядовий 

контроль над телебаченням та економічні проблеми, які виникли в 

пресі, залишаються головними перешкодами на шляху до свободи 

засобів масової інформації в Центральній та Східній Європі» [395, 

c. 29]. 

А. Ріхтер упевнений, що для того, щоб незалежність ЗМІ стала 

політичною реальністю, ще потрібно пройти довгий шлях [371, c. 198] 

тому, що медіа є принципово важливими для політики та влади. 

А. Мілтон говорить про те, що «політичні діячі незалежно від ідеології 

будуть використовувати наявні політичні можливості та ресурси для 
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досягнення своїх власних цілей, і тому, інституційна залежність медіа 

залишиться, бо це відповідає цілям та інтересам політичних акторів» 

[337, c. 175]. Отож, політичні впливи в діяльності медіа існують навіть 

у демократичних країнах, але вони більш напружені в перехідних 

суспільствах. Відповідно, така ситуація загрожує демократичним 

трансформаціям ЗМІ та рівню їх незалежності в країнах постсоціалістич-

ного переходу Європи особливо на початку трансформацій.  

Початкова стадія переходу від соціалістичної моделі функціонування 

ЗМІ до ринкової в країнах постсоціалістичних трансформацій 

Центрально-Східної Європи була проведена через зміну правової 

системи щодо ЗМІ, що створило нову систему медіа-регулювання. 

Дані щодо правової бази мас-медіа включає аналіз законів і державного 

регулювання, що впливає на регулювання медіа-контексту так само, як 

і спроби політичної влади використовувати ці закони та правила для 

того, щоб обмежити свободу ЗМІ та можливість медіа функціонувати 

[248].  

Дослідники в галузі мас-медіа погоджуються, що атмосфера 

навколо законодавчого процесу щодо демократизації ЗМІ була дуже 

політизованою. Як стверджував Е. Мілтон, зміни в законах про медіа в 

Центрально-Східній Європі проходять через дві фази: спочатку просте 

зруйнування комуністичної структури, а потім поступове розроблення 

нового закону про медіа-організації [337, c. 15]. 

Як було зазначено в попередньому розділі, Європейська конвенція 

з прав людини є документом обов’язковим для виконання країнами-

учасницями. 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]. Наприклад, у 1994 р. Республіка Польща підписала 

Європейську Конвенцію «Телебачення без Кордонів» (Television 

Without Frontiers) і, відповідно, це вимагало удосконалити національні 

закони про ЗМІ у відповідності з європейськими. Так, у 2000 р. у 

Польщі були прийняті поправки до закону про електронні ЗМІ з метою 

гармонізації зі стандартами ЄС [8, c. 43]. З цього приводу В. Муравйов 

зазначає: «якщо країна хоче бути інтегрованою частиною великої 

європейської спільноти, вона повинна жити відповідно до загальних 

європейських стандартів» [346, c. 21], що стосувалося всіх країн 

Центрально-Східної Європи, що стали членами ЄС у 21 столітті, а 

також усіх інших країн регіону, які взяли курс на європейську 

інтеграцію.  
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На думку словенського дослідника М. Мілосавлівеча, словенські 
телевізійні станції (як громадські, так і приватні) будуть мати проблеми в 
гармонізації щодо тих зобов’язань, які на себе взяла Словенія, 
підписавши Європейську Конвенцію «Телебачення без Кордонів». Він 
зазначає, що вже виникла проблема дотримання словенських квот, 
особливо коли це стосується власних словенських аудіовізуальних 
продуктів, що існують у невеликій пропозиції. Словенія – маленька 
країна з населенням у два мільйони та словенська мова рідко 
використовується за межами словенських кордонів. Це означає, що з 
точки зору економічного зиску виробництво власних програм має 
невеликі вигоди. Виробництво словенських програм є більш дорогим 
ніж програм, які виробляться у США, Латинській Америці або інших 
країнах ЄС. Тому для того, щоб досягти виробництва власних програм 
відповідно до квот ЄС, більшість телевізійних станцій у Словенії 
звертаються до дешевих форматів виробництва, наприклад, ток-шоу, 
інтерв’ю в студії та музичні відео [336, с. 72]. 

Також потрібно звернути увагу на те, що різноманітні міжнародні 
організації надавали допомогу в приведенні національних законодавств 
щодо ЗМІ до міжнародних та європейських стандартів. Як зазначає 
К. Спаркс, поради до завершення переходу до вільної конкуренції були 
надані з різних фондів, фінансованих США та Фундації Дж. Сороса. 
Основну увагу радники з ЄС та Ради Європи звертали на державне 
регулювання сектора телебачення так, щоб воно було в координації з 
європейськими медіа-структурами [391, c. 108]. В. Кляйнвахтер також 
погоджується, що в трансформації медіа-ринку країни Центрально-
Східної Європи отримували підтримку від американських та західно-
європейських радників [304]. Х. Дрюк говорить про те, що був досить 
значний вплив іноземних держав і деколи поради, у тому числі, для 
написання законів у країнах постсоціалістичних перетворень Європи, 
але національні інтереси, як видно, не постраждали від цього 
міжнародного співробітництва [234, c. 140], на думку дослідника.  

Правова база функціонування ЗМІ в країнах постсоціалістичних 
трансформацій Центрально-Східної Європи створена відповідно до 
європейських та міжнародних стандартів. Так, наприклад, порівняння 
головних аспектів європейського та польського регулювання аудіо-
візуальних ЗМІ вказує на те, що лише деякі національні положення 
права потребують поправок для гармонізації з європейськими 
стандартами (станом на 2002 р.) [291, c. 220]. Крім того, як зазначає 
угорський медіа-дослідник М. Зукозд, до свого вступу в ЄС Польща 
повинна була гармонізувати свою правову базу, у тому числі й щодо 
медіа, зі стандартами ЄС [369, c. 247].  
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У країнах Центральної та Східної Європи прийняті законодавчі акти 

забороняють цензуру та гарантують свободу преси. Слід зазначити, що 

законодавча база щодо преси в країнах була прийнята відповідно до 

міжнародних та європейських стандартів у цій сфері і встановлює 

сприятливу основу для функціонування вільної та незалежної преси в 

країнах досліджуваного регіону. Отже, загалом правова база щодо 

преси була змінена швидше, ніж щодо радіо та телебачення у всіх 

країнах постсоціалістичних перетворень Центральної та Східної Європи 

через небажання політиків віддати свій контроль над телебаченням 

[395; 233; 267; 265; 359], що з початку 1990-х рр. було найвпливовішим 

ЗМІ у країнах регіону.  

Електронні медіа були під монополістичним контролем комуністичної 

партії в соціалістичних країнах Центрально-Східної Європи до демокра-

тичних перетворень у країнах, на що звертають увагу дослідники 

Л. Дзіркалс [403], М. Хопкінс [283], М. Сіфетц [322]. Наприклад, у 

Польщі телебачення та радіо були підпорядковані Комісії з питань 

радіо та телебачення від 1951 р. Діяльність цих мас-медіа була 

врегульована Законом «Про радіо та телебачення», прийнятому в 1960 

р. Отож, зміна законодавства щодо електронних медіа була важливим 

кроком до демократичних змін у країнах, але на цьому шляху виникло 

багато проблем. Зауважимо, що з кінця 1980-х рр. особливо телебачення 

й, у меншій мірі, радіо були головними питаннями в медіа-дебатах серед 

політичної влади. Порівняно з друкованим сектором медіа, процес 

трансформації аудіовізуального сектора проходив набагато повільніше, 

переважно тому, що питання політичного контролю і впливу на 

діяльність телебачення та радіо відігравало дуже помітну роль.  

Окрім Конституції та ратифікованих міжнародних договорів у даній 

сфері, інші нормативно-правові акти регулюють діяльність мас-медіа 

країн регіону.  

У сучасній Польщі наступні законодавчі акти регулюють діяльність 

електронних медіа в країні: Закон Республіки Польща «Про радіо та 

телебачення» (1992) зі змінами та доповненнями від 1995 р., 2001 р. і 

2004 р., а також Закон Республіки Польща «Про пошту та телеко-

мунікації» (1990), Закон Республіки Польща «Про авторські права» 

(1993) та Закон Республіки Польща «Про комунікації» (1990).  

Головним законодавчим актом у Польщі щодо аудіовізуальних 

засобів масової інформації можна вважати Закон Республіки Польща 

«Про радіо та телебачення» від 1992 р. [419]. Загалом, закони у всіх 

країнах постсоціалістичних перетворень Центральної та Східної 

Європи встановлюють основні положення щодо функціонування 

електронних медіа. 
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Проаналізуємо політичні дебати і ускладнення у прийнятті нових 

законів щодо аудіовізуальних медіа в країнах Центрально-Східної 

Європи.  

Питання про те, «хто контролює мас-медіа» є втаємниченим 

практично у всіх країнах постсоціалістичних перетворень, особливо на 

першому етапі реформування. Часто боротьба за контроль над ЗМІ є 

досить жорсткою, і вона включає порушення свободи мас-медіа. 

Правлячі еліти й досі мають тенденції до встановлення недемокра-

тичних засобів для просування власних інтересів. Це стосується як 

Угорщини, так і Польщі, особливо на першому етапі реформ, хоча ці 

країни визнані успішними за результатами реформування сфери ЗМІ. І 

в Польщі, і в Угорщині питання про контроль над медіа стало одним із 

головних питань публічних дебатів. При цьому аргументи були в 

дискурсі питань про національну культуру. Наприклад, «польський 

національний характер» був тісно пов’язаний з католицизмом. 

Відразу можна зазначити, що прийняття законодавчої бази щодо 

електронних медіа було складним процесом в усіх державах регіону 

через політичні ускладнення в цьому процесі, у тому числі й втручання 

окремих політиків та політичних груп та інших осіб. Так, на початку 

1990-х рр. в Польщі відбувалися великі дебати між парламентом, 

сенатом та президентом з приводу проектів закону щодо діяльності 

радіо та телебачення у країні. Це призвело до затримки у прийнятті 

нового закону. Крім того, вона була спричинена ще й впливом римо-

католицької церкви на прийняття закону. Головною проблемою та 

питанням дебатів між різними політичними силами та церквою було 

те, чи включати до закону параграф про повагу до християнських 

цінностей у радіо та телемовленні [265]. Нарешті 19 грудня 1992 р. 

парламент прийняв новий Закон «Про радіо та телебачення» («за» – 

198 голосів, «проти» – 172) з поправкою про повагу до християнських 

цінностей у діяльності радіо та телебачення. 

Поправка в законі щодо християнських цінностей у діяльності 

радіо та телебачення Польщі критикувалася такими відомими медіа-

дослідниками Центральної та Східної Європи, як: А. Бжезінські [207], 

К. Якубович [289], С. Сплічал [395] та іншими як така, яка загрожує 

здійсненню права на свободу висловлювання на польському радіо і 

телебаченні. У доповіді «Загрози свободи преси» від 1993 р. у Польщі 

міжнародної правозахисної організації «Гельсінкі Вотч» (the Helsinki 

Watch) наголошується на тому, що «як невизначене формулювання 

положення про «християнські цінності», так і субстантивні зобов’я-

зання породжують спірні питання. Остаточний арбітр щодо визначення 
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того, чи відповідає матеріал «християнським цінностям» залишився 

невизначеним» [406, c. 12]. Урешті-решт це положення вилучили з 

закону.  

Пояснимо детальніше про роль римо-католицької церкви у форму-

ванні аудіовізуального сектора на засадах демократичних принципів на 

початку 1990-х рр. у Польщі. Незважаючи на те, що церква втратила 

міцні позиції в друкованому секторі ЗМІ, вона досягла значних успіхів 

у зміцненні свого авторитету та впливу на діяльність радіо та 

телебачення. Справедливо зазначає Т. Гобан-Клас про те, що непрямий 

вплив церкви і контроль, особливо над аудіовізуальними засобами 

мас-медіа, є очевидним для всіх учасників медіа-системи [267, c. 139]. 

Загальновідомим є той факт, що церква розробила комунікаційну 

доктрину для польських ЗМІ на початку 1990-х рр. Більшість 

дослідників у цій сфері, наприклад С. Сплічал [395], К. Якубович [289] 

і П. О’Ніл [352] теж погоджуються з тим, що новий Закон «Про радіо 

та телебачення» був великим успіхом позицій церкви в даній сфері 

через поправку до закону про повагу до християнських цінностей теле- 

та радіо мовниками. Непрямий вплив церкви можна побачити в 

процесі видання ліцензій новим радіо та телевізійним мережам [267, c. 

240]. Так, церковному радіоканалу «Марія» було надано ліцензію на 

ведення мовлення в національному масштабі. Однак, зауважимо, що 

деякі польські дослідники як, наприклад, А. Лєпа [317; 318] вважали, 

що дотримання християнських цінностей на радіо та телебаченні 

нікому не загрожує. Отож, римо-католицька церква відігравала важливу 

роль у трансформаційному процесі в аудіовізуальному секторі так 

само, як і в інших секторах мас-медіа в Польщі.  

Відомо, що закон про діяльність радіо та телебачення розроблявся 

та схвалювався в Польщі після довгих переговорів та дискусій між 

різними гілками влади. Більшість дослідників, наприклад, Т. Гобан-

Клас [267] та К. Якубович [289] визначили цей закон як далекий від 

досконалості. Дуже великі занепокоєння викликала Агенція з питань 

національного радіо та телебачення, яка була залежною від політичних 

настроїв, а також стала занадто цензурною агенцією [267, c. 246]. Але, 

як стверджує Л. Гіоргі, незважаючи на затримку в прийнятті закону, 

розробка юридичної бази для врегулювання діяльності аудіовізуальних 

ЗМІ, включаючи публічне телебачення та радіо, у Польщі пройшла 

набагато успішніше та швидше ніж у сусідніх країнах [265, c. 20]. 

Відомо, що економічні аспекти у функціонуванні ЗМІ та медіа-

ринку загалом у трансформаційному процесі відіграють помітну роль. 

Так, Л. Гіоргі окреслювала три взаємопов’язані фактори, які визначають 

структуру трансформації медіа в посткомуністичних країнах Європи. 
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На її думку, вони охоплюють сфери власності, питання регулювання та 

контролю [265]. Проблема власності на мас-медіа є найбільш критичним 

фактором із усіх вищенаведених. Як зауважував П. О’Ніл, економічні 

аспекти демократизації ЗМІ стають надзвичайно важливими у 

трансформаційний період. Навіть за приватної власності на ЗМІ, 

власниками може стати економічна еліта країни, у руках якої 

знаходяться державні підприємства, або ж ті особистості, які мають 

безпосередні зв’язки з такими підприємствами. Це призводить до 

зіткнень медіа-інтересів із владою [352]. 

Аналіз процесу приватизації сектора мас-медіа та поява приватних 

ЗМІ в країнах Центрально-Східної Європи в умовах демократизації 

медіа-ринку надає змогу оцінити концепт «різноманіття медіа-ринку» 

як одного з індикаторів плюралізму поглядів у ЗМІ та, відповідно, 

рівня свободи ЗМІ [305, c. 2]. Розуміння процесів приватизації ЗМІ 

необхідне для більш комплексної оцінки результатів створення 

демократичної медіа-моделі в регіоні на основі прикладу країн-членів 

Європейського Союзу. Так, процес медіа-приватизації та появи нових 

форм власності на ЗМІ є важливим кроком політичної влади на шляху 

до медіа-диверсифікації та плюралізму в перехідних суспільствах. 

Після цього наступним кроком політики щодо мас-медіа повинен бути 

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. 

Розвиток приватного сектора в аудіовізуальних мас-медіа відбувався 

повільніше головним чином тому, що, лише за винятком Чеської 

Республіки, це була та сфера, де питання регулювання і контролю 

відігравали визначальну роль. Це особливо стосується телемовлення, у 

меншій мірі радіо. Чехословаччина була першою країною, що 

прийняла відповідні законодавчі акти для утворення комерційного 

телебачення після повалення соціалізму. Незважаючи на те, що потім 

те саме було зроблено в Польщі, Словенії та Румунії, аудіовізуальні 

ЗМІ залишилися під широким контролем держави та політичних 

партій у решті Південно-Східної Європи (Албанія, Болгарія, Хорватія, 

Сербія та інші) [352, c. 119]. С. Сплічал убачав причини більш 

повільних реформ у секторі радіо і телебачення в інших країнах, окрім 

Польщі та Угорщини, у повільніших політичних змінах (як у Румунії 

та Болгарії), або в напружених національних відносинах, що 

підтримували патерналістські або навіть авторитарні медіа системи 

(наприклад, Сербія) [395, c. 55]. Цей дослідник відокремлював Польщу 
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та Угорщину як успішні держави в реформуванні цього сектора мас-

медіа від інших країн Центрально-Східної Європи через велику 

кількість іноземних інвестицій, які були вкладені в сектор ЗМІ цих 

країн. Серед інших пояснень такого феномена найбільш явними є ті, 

що Польща та Угорщина не були втягнуті в будь-які національні 

внутрішні конфлікти. Відповідно, вони вважалися відносно безпеч-

ними для іноземних інвестицій. 

Під час зміни централізованої системи соціалістичних мас-медіа на 

плюралістичну і демократичну медіа-систему приватизація ЗМІ 

виступає критично важливим процесом: свобода та незалежність мас-

медіа означає створення різноманітного медіа-середовища [291, 

c. 215]. Загалом, приватизація – це процес втручання держави, яка 

продає державні підприємства, такі як, наприклад, телевізійна станція 

[383, c. 172]. К. Спаркс зазначає, 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 [341, 

c. 113], що підвищує конкуренцію на ринку медіа, якість та 

різноманітність інформації у зв’язку з різними формами власності та 

різними власниками.  

Хоча загальна приватизація в постсоціалістичних країнах має на 

меті перехід від державної до інших форм власності, існування 

державної власності не заперечується. Постає питання про те, щоб 

приватна та інші форми власності займали найбільшу частку загальної 

власності держави. При цьому державна власність у певній мірі 

повинна залишатися навіть за ринкової економіки. Доказом цього 

слугують країни з розвиненою ринковою економікою, наприклад, 

США, Велика Британія та Франція, де залишається й певна частка 

державної власності серед інших форм власності.  

Таким чином, завдання приватизації мас-медіа мають певні особи-

вості порівняно із загальними цілями приватизації у постсоціа-

лістичних країнах. Зокрема, функціонування медіа в демократичній 

моделі не передбачає державну власність на ЗМІ, особливо на аудіо-

візуальні, хоча в багатьох інших секторах економіки існування 

державної власності практикується навіть в умовах розвинутої 

ринкової економіки. 

Щодо процесу приватизації ЗМІ в колишніх соціалістичних країнах 

Європи, К. Спаркс та А. Рідінг звертають увагу на те, що головним 

завданням було впровадження плюралізму думок у медіа; деколи це 

робилося та й досі робиться просто за допомогою приватизації мас-

медіа [392, c. 38]. Більш того, вони заявляють, що трансформація 

медіа-системи від державної до системи громадянського суспільства 
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розумілася в значенні приватного бізнесу [392, c. 48] у країнах регіону. 

С. Сплічал, дискутуючи, стверджує, що сучасна політика приватизації 

в Східній Європі головним чином займається розподіленням контролю 

над економікою, аніж питаннями власності як такої, або експлуата-

ційним контролем, націленим на ефективне використання наданих 

ресурсів [395, c. 55]. Розглянемо проблеми, які виникають при 

приватизації медіа сектора.  

Однією з головних проблем з приватизацією ЗМІ в Центрально-

Східній Європі, на думку С. Сплічала, є проблема нестачі коштів і 

капіталу, потрібного для ефективної, а не просто номінальної прива-

тизації [395, c. 58]. Більш того, як зазначає Е. Вартанова, мас-медіа в 

країнах перехідного періоду часто сприймаються як засіб для 

встановлення економічних впливів і політичної влади [420, c. 174] та, 

відповідно, результати приватизації можуть бути відмінними від того, 

що очікувалося. Щодо цього питання, то К. Спаркс додає, що еліти 

вбачали в приватизації медіа, а, особливо, у телебаченні механізм надання 

влади політичній еліті, а не встановлення контролю громадського 

суспільства [391, c. 109]. Якщо коротко, то можна сказати, що високі 

очікування від приватизації, яка б призвела до свободи та незалежності 

медіа, не справдилися в країнах постсоціалістичних перетворень у 

Європі.  

Кількість державних медіа різко зменшилась, наприклад, у Польщі, 

в результаті трансформації ринку ЗМІ. Загалом, більше ніж 85 % мас-

медіа було приватизовано в Польщі до 2000 р. за даними доповіді 

організації «Фрідом Хауз» [245] у тому році. Після зняття державної 

монополії на аудіовізуальні медіа в Польщі, у 1993 р. в країні оперували 

близько 60 станцій, у тому числі й 14 телевізійних, але більшість з них 

діяли без ліцензії, тобто були «піратськими станціями», як зауважує 

Л. Євсеєва [29, с. 121]. У результаті продуманої державної політики з 

цього питання, більшість з тих станцій отримали ліцензію для 

оперування вже у 1994 р. За даними Ц. Баназінського та М. Горки, у 

2000 р. у Польщі налічувалося три національних телевізійних оператора 

(POLSAT, POLSAT2, TVN), два надрегіональних, 188 регіональних, а 

також місцевих аудіовізуальні оператори. П’ять каналів на польській 

мові транслювалися із закордону (RTL 7, HBO, Atomic TV, Discovery 

Channel Europe, та Animal Planet). До того ж, існували близько 460 кабель-

них телевізійних операторів на польському ринку [194, c. 16].  

Особливістю приватизації в Республіці Польща, на думку автора, 

можна вважати те, що багато друкованих ЗМІ та деякі радіостанції 

стали власністю членів партії «Солідарність» на початку трансформацій у 
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країні. Окрім того, римо-католицька церква стала важливим гравцем 

на ринку мас-медіа в Польщі, на що звертають увагу М. Гєруля [263, 

c. 193], І. Коволь [313], Т. Гобан-Клас [268] через домовленості між 

римо-католицькою церквою та урядом Польщі, що призвело до 

надання церкві пільгового доступу до медіа Національною радою з 

питань радіо та телебачення ще в середині 1989 р. [364, c. 1894]. 

Дж. Довнінг з цього питання зазначає, що закон про відносини між 

державою та церквою від 1989 р. дозволяв полегшений доступ церкви 

до ЗМІ в результаті чого вже у 1993 р. церква оперувала 100 локальними 

аудіовізуальними каналами. Усе, що потрібно було зробити єпископу 

для того, щоб отримати медіа у власність, це написати листа Міністру 

телекомунікацій, – і частоту для мовлення автоматично було надано 

[233, c. 154]. Але існують й інші думки науковців щодо цього питання.  

Наприклад, той же Дж. Довнінг говорить про те, що церковні 

канали оперували більше в якості комерційних каналів. Але, важливо 

пам’ятати, що церковні медіа платять менше, ніж комерційні за 

радіоліцензії тому, що вони транслюють менше реклами [364, c. 1894]. 

Однією з відомих церковних станцій є «Радіо Марія» (Radio Maryja), 

яка, на переконання К. Якубовича, може впливати на громадську 

думку [292, c. 223] в країні. Географічне покриття її мовлення складає 

63 % території Польщі з аудиторією у 74 % населення країни. При 

цьому половина ефірного часу відведена під суто релігійні програми, 

10-15 % ефіру займають новини, а також програми про проблеми 

сьогодення. Більш того, на початку ХХІ століття існує мережа з 

25 католицьких радіостанцій у Польщі. Отже, церква відігравала 

важливу роль у трансформаційному процесі аудіовізуального сектора, 

так само як й інших секторів мас-медіа в Польщі.  

Феномен присутності римо-католицької церкви на медіа-ринку Польщі 

можна пояснити різноманітними факторами, але найважливішим 

чинником автор уважає ту загальновизнану роль, яку церква відіграла 

в підпільному русі проти соціалістичного устрою в країні, включаючи 

й повалення цього режиму. Більшість польських дослідників уважає, 

що та унікальна роль, яку відіграла римо-католицька церква в 

соціалістичні часи в Польщі, зробила значний внесок у боротьбу 

польського народу за його незалежність і національну ідентичність.  

Хоча після постсоціалістичних трансформацій на словенському 

ринку мас-медіа на сьогодні оперує тридцять шість телевізійних каналів, 

громадський телеканал «RTV Slovenia» залишається достатньо успішним 

та популярним, а також найбільш важливим центром словенської 

телевізійної продукції. Більш того, «RTV Slovenia» є практично 

єдиним надавачем телевізійних послуг у сфері мистецтва, культури, 
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освіти та документальних програм. Отож, можна зробити висновок, що 

плюралізація словенського телевізійного простору принесла більшу 

варіативність з точки зору каналів та станцій. Однак, вона автоматично 

не принесла плюралізм і різноманіття змісту та програм, особливо тих, 

які мають відношення до громадського інтересу [336, с. 40–41]. 

Важливо також зазначити, що відповідно до Закону «Про мас-

медіа» Словенії, який було прийнято в 1994 р. та, пізніше, у 2001 р. з 

поправками від 2006 р., комерційні канали не мають зобов’язання 

транслювати новини та аналітичні програми. Однак, для управлінців 

новоствореного в 1995 р. приватного телеканалу «Pop TV», виробництво 

новинних програм уважалося дуже важливим для того, щоб створити 

імідж серйозного та відповідального телевізійного каналу, тому вони 

почати їх виробництво та трансляції відразу із початком свого 

мовлення і продовжують це робити і досі. Разом із спортивними і 

розважальними програмами, програми новин є одними з найбільш 

популярних серед глядачів програм і на іншому приватному телевізій-

ному каналі Словенії «RTV SLO» [336, с. 55]. Отже, хоча комерційні 

телеканали в Словенії не мали правового зобов’язання до показу новин, 

вони це почали робити, створюючи цим конкуренцію словенському 

громадському мовнику «PBS», який має такі зобов’язання.  

Процедура й умови надання ліцензій електронним ЗМІ є важливим 

першим кроком для початку мовлення станцій. У Польщі, наприклад, 

держава регулює надання ліцензій через діяльність спеціальних 

адміністративних рад. У Республіці Польща Національна рада з питань 

радіо та телебачення надає ліцензії радіо та телевізійним каналам 

відповідно до Закону «Про радіо та телебачення» від 1992 р. У процесі 

надання ліцензій у Польщі рада оцінює заявника на отримання ліцензії 

за різними категоріями перш ніж надати право на мовлення. Наприклад, 

увага приділяється типу програм, що плануються, економічній 

стабільності і фінансовим можливостям, кількості програм власного 

виробництва тощо. Важливим є те, що рада зобов’язана оцінювати 

загальну позицію заявника в межах медіа-ринку, відмовляючи в 

наданні ліцензії тому заявнику, який має домінуючу позицію на ньому 

[291, c. 216–217]. Урешті-решт, ліцензія надається президентом ради 

після відповідного її рішення. Але рішення ради може бути оскаржене 

в суді.  

У Польщі ліцензії надаються на період від трьох до семи років у 

випадку радіостанцій, і від трьох до десяти років у випадку телеві-

зійних станцій [266, c. 142; 291, c. 216–217]. Загалом же можна 

говорити про те, що надання ліцензій не обійшлося без обвинувачень у 
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наданні радами переваг певним мовникам на необґрунтованих 

підставах як у Польщі [265, c. 21], так і в інших країнах регіону. Але в 

той же час потрібно відмітити той факт, що діяльність рад щодо 

видання ліцензій призвела до таких позитивних наслідків на медіа-

ринку, як поява великої кількості комерційних радіо та телестанцій, а 

також і місцевих комерційних електронних мас-медіа.  

Закон «Про Радіо та Телебачення» у Болгарії було прийнято в 

1996 р. Однак, його було піддано серйозній критиці, тому в 1998 р. 

було прийнято новий Закон «Про Радіо та Телебачення» у Болгарії. 

Цей Закон, до якого постійно вносилися поправки, регулює процедуру 

надання ліцензій для нових телевізійних каналів так само, як і рекламу 

та спонсорство в аудіовізуальних медіа [394, c. 111–112] у Болгарії. 

Хоча загалом державне регулювання ЗМІ було гармонізовано із 

стандартами ЄС у цій сфері, на думку болгарського дослідника 

О. Спассова, воно часто страждає від неефективного координування та 

трактування певних правових норм, а також від дій різних державних 

інституцій, що задіяні в регулюванні діяльності велемовних компаній 

(наприклад, їх ліцензування та реєстрація) [394, c. 100–110].  

Іноземна власність на мас-медіа є важливим фактором для 

забезпечення різноманітних поглядів на медіа-ринку, для того, щоб 

забезпечити конкурентоспроможність приватних медіа з державними 

[248] та навіть для того, щоб забезпечити доступ неупередженої 

інформації ззовні в країну. Після початку демократичних перетворень 

у колишніх соціалістичних країнах «західні медіа корпорації 

скористалися нагодою вкласти гроші в нові відкриті ринки в 

Центрально-Східній Європі» [217, c. 8]. Учений Г. Дрюк звертав увагу 

на такий факт, що в більшості постсоціалістичних країн регіону 

релевантні іноземні інвестиції стабілізували фінансову ситуацію на 

ринку медіа [234].  
Окремо потрібно звернути увагу на таке явище, як націоналістичні 

тенденції проти закордонного капіталу на ЗМІ при розгляді питання 
про закордонних власників на мас-медіа. Дослідники Дж. Тансталл та 
Д. Мачин уважають, що медіа-націоналізм є ще далеким до загибелі як 
у Східній, так і в Західній Європі [411, c. 248]. Як указує Дж. Довнінг, 
впливові медіа-корпорації є мультинаціональними, і їх діяльність 
зазвичай викликає занепокоєння в громадян щодо національної та 
культурної ідентичності їх нації [368]. Незважаючи на явні позитивні 
моменти присутності закордонного капіталу на національному медіа-
ринку, у цьому можна побачити також певні проблеми. Звертається 
увага на те, що прихід закордонного капіталу на національний ринок 
може розглядатися як «міжнародний тиск» [422, c. 131] разом із 
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технологічним тиском на медіа. Переважно упередженість проти 
закордонного капіталу на ринку ЗМІ існує через те, що це виглядає як 
загроза національній та культурній ідентичності нації [368].  

Учений Г. Дрюк уважає, що ринкові механізми примушують 
іноземних інвесторів концентруватися на місцевих проблемах у 
діяльності ЗМІ [234, c. 138], а, отже, не повинно бути страху перед 
іноземними інвестиціями в сектор ЗМІ з боку перехідних країн Центрально-
Східної Європи. Більш того, наскільки б не були націоналістично 
налаштовані країни цього регіону, у тому числі й проти закордонного 
капіталу в національних медіа, все одно стало зрозумілим, що внутрішніх 
ресурсів не вистачало для того, щоб провести приватизацію ЗМІ. 
Таким чином, потреба в закордонному капіталі в національних медіа 
призвела до дозволу залучення такого капіталу до процесу приватизації, 
але з певними обмеженнями. Як наслідок цього, у країнах Центрально-
Східної Європи утворилися об’єднані товариства з іноземним капіталом 
[304, c. 10].  

У країнах Центрально-Східної Європи іноземна власність щодо 
аудіовізуальних медіа була загалом обмеженою від самого початку 
демократичних перетворень. Зазначимо, що всі країни регіону 
змінювали свої закони та розробляли медіа-регулювання відповідно до 
європейських стандартів перед вступом у ЄС у 2004 р. та 2007 р. Окрім 
іншого, це означало й відміну будь-яких обмежень на іноземну 
власність на медіа [369]. Як відзначав К. Якубович у 2002 р., Польща 
розуміла, що ніяких обмежень на іноземний капітал не може бути 
після її приєднання до ЄС [291, c. 218].  

У Республіці Польща плюралізм медіа є визнаною основою 
функціонування медіа відповідно до законів, де встановлена відкрита 
та плюралістична природа радіо і телебачення [305, c. 9]. Обмеження 
концентрації власності впроваджено через процедуру надання та 
відміни ліцензій на мовлення в країні. Б. Клімкевич зауважує, що в 
Польщі встановлені специфічні правила для сектора електронних ЗМІ, 
додаткові до тих, що сформувалися для конкурентного права. Вони 
частково паралельні, а частково доповнюють одне одного [305, c. 10]. 
За класифікацією цієї дослідниці, головним чином положення проти 
концентрації медіа мають спеціальні правові особливості з метою 
обмеження «горизонтальної медіа-концентрації» (у межах одного сектора 
діяльності, наприклад, радіо та телебачення). У той же час «діагональна 
медіа-концентрація» (інтеграційна власність і капітал поміж різних 
секторів медіа) не обмежена в Польщі. Також не регулюється в Польщі 
і «вертикальна медіа-концентрація», що означає інтеграційну власність 
та капітал поміж різних секторів ЗМІ у постачанні медіа-продукту 
[305, c. 11].  
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Відповідно до оцінки ситуацій з цього питання організації «Фрідом 
Хауз» у 2005 р., концентрація медіа збільшилася в Польщі за останній 
час через те, що великі медіа-компанії скуповували менші газети, 
радіостанції та телевізійні канали [250]. Також ця організація визнає, 
що в Польщі виникли медіа-імперії, які контролюють великі секції 
медіа-ринку в країні. Наприклад, засновники щоденної газети «Газета 
Виборча» контролюють 14 місцевих радіостанцій, центрів друку та 
широкі інтереси в Інтернеті [247].  

У постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи реклама 
з’явилась на початку 1990-х рр. У той час після відміни центрального 
планування ЗМІ звернулися до нових джерел фінансування, з яких 
регіональна та місцева реклама, а також спонсорство стали найважли-
вішими [421, c. 127]. За даними В. Кляйнвахтера, піонерами започатку-
вання рекламного ринку в медіа-секторі були Польща та Угорщина, 
хоча навіть там витрати мас-медіа, що постійно зростали, не 
покривалися новою формою прибутку [304, c. 6]. Л. Євсєєва говорить, 
що в кінці 1990-х рр. Польща була на першому місці серед усіх країн 
Центрально-Східної Європи щодо об’ємів витрат на рекламу [29, 
c. 127]. На основі аналізу ринку реклами в Польщі від 1989-1995 рр. 
М. Буйко робить висновок про його постійний швидкий розвиток і, 
хоча телебачення мало 50  % прибутку від усього рекламного ринку, 
ця пропорція зменшується з роками на користь інших медіа [208]. 

У постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи колишні 
державні медіа стали не лише комерційними в результаті приватизації, 
як це розглядалося вище, а й громадськими ЗМІ. Тобто їм було надано 
автономію від держави стосовно контексту програм та прийняття на 
роботу журналістів [234, c. 139]. Але перехід від державних до 
громадських медіа був більш ускладнений, ніж очікувалося в країнах 
регіону. Так, як зазначають А. Ісановіч та М. Зукозд, «громадські 
телерадіомовними в багатьох суспільствах ще й досі не є консолі до-
ваними в результаті трансформації від державного до громадського 
телебачення та радіо» [286, с. 6]. 

Автор уважає за необхідне наголосити на тому, що більшість країн 
регіону ставили на меті реформувати свої медіа-системи відповідно до 
європейських стандартів через зацікавленість до вступу до ЄС [304, 
c. 7; 344, c. 35]. У результаті такої політики «дуальна медіа-система» 
тепер заснована в більшості колишніх соціалістичних країн 
Центрально-Східної Європи з діяльністю на ринку як громадських, так 
і комерційних медіа. Перейдемо до розгляду подібних та відмінних рис 
громадських ЗМІ в Центрально-Східній Європі з урахуванням досвіду 
країн континентальної Європи та Великої Британії, розглянутого в 
попередньому розділі. 
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Щодо питання незалежності управління громадських медіа у країнах 

цього регіону, то система управління була створена з непрямим 

контролем уряду над громадськими ЗМІ. Теоретично було забезпечено 

відстань між політичною владою та громадськими мас-медіа завдяки 

такому органу, як Телевізійна рада, чия роль полягає в регулюванні 

всієї системи медіа та виданні ліцензій мовникам. До цієї ради було 

створено додаткові ради з питань радіо та телебачення, які повинні 

більш ретельно наглядати за діяльністю ЗМІ [391, с. 109]. 

Водночас дослідник Г. Драк стурбований тим, що управління 

громадських медіа в більшості випадків призначається політичними 

органами, чи то парламентом, парламентською комісією або ж навіть 

так званими «незалежними органами» (які, у свою чергу, також 

призначаються урядом) [234, c. 139]. Дослідниця А. Мангіу-Піппіді 

зауважує, що італійська модель поділу впливів над органом управління 

аудіовізуальними ЗМІ між різними політичними партіями роз-

повсюджена в країнах постсоціалістичного регіону Європи. Звичайно, 

це призводить головним чином до різних політичних втручань у 

діяльність Телевізійних рад та їх розпуску відповідно до політичних 

інтересів, адже правда не досягається через баланс впливів політичних 

партій над громадськими медіа [344, c. 44]. На думку А. Сколкая, 

держава та політики й досі мають вплив на громадські медіа в усіх 

країнах досліджуваного регіону. Крім того, вчений зауважує, що 

громадські медіа особливо використовуються політиками під час 

передвиборчих кампаній і наводить приклад Словацької Республіки 

[384, c. 124]. Учені К. Спаркс та А. Рідінг стверджують, що в громадських 

медіа в постсоціалістичному регіоні Європи можна побачити тенденцію 

плюралізму для політичної еліти, а не для громадян [393, c. 47]. 

Відповідно до висновків А. Мілтона, уряди ще й досі продовжують 

вбачати в громадських медіа засіб для підтримки влади в країнах 

Центральної та Східної Європи [337, c. 2].  

Розглянемо питання фінансування громадських медіа у Центрально-

Східній Європі. На початку постсоціалістичних трансформацій у 

країнах цього регіону колишні державні радіо та телевізійні станції 

були перетворені на громадські ЗМІ із фінансуванням як за допомогою 

державних дотацій, так і ліцензійної плати, хоча пізніше державні 

дотації було скасовано. У зв’язку з цим Л. Серес говорить про велику 

різницю між залежністю від інвесторів, власників та рекламодавців у 

комерційних медіа, та між тим, щоб знаходитись щоденно під 

постійним політичним тиском у громадських медіа, які фінансуються з 

державного бюджету [383, c. 155]. А. Мангіу-Піппіді звертає увагу на 
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те, що державне фінансування громадських медіа є радше тягарем для 

останніх, ніж полегшенням [344, c. 48], через велику кількість причин, 

уключаючи затримки у виплатах та встановленні спеціальних вимог 

для громадського мовника для отримання грошей від держави.  

Незважаючи на те, що у більшості країн регіону громадські медіа 

фінансуються за допомогою ліцензійної плати [234, c. 139], вона не є 

для них єдиним джерелом прибутку. Водночас хоча ліцензійна плата 

як основне джерело прибутку є необхідною для звільнення громадських 

засобів масової інформації від впливів влади, вона повинна розглядатися 

лише як перший крок до цього [344, c. 49]. Адже, на думку автора, 

ліцензійна плата як єдине джерело прибутку є неефективною у системі 

громадських медіа в загальній економічній ситуації в країнах, що 

розвиваються, або таких, де економіка країни не є у сталому розвитку. 

Отже, теза вченого Дж. Тансталла про те, що «залежність лише від 

одного джерела прибутку робить всі системи управління медіа 

ненадійними» [410, c. 170], на переконання автора, особливо відповідає 

реаліям перехідних суспільств.  

Зазначене свідчить про те, що найбільш надійним джерелом 

фінансування громадських мас-медіа у країнах Центрально-Східної 

Європи можна назвати комерційний прибуток. Однак, ця форма 

прибутку громадських медіа в цьому регіоні стикається з тими ж 

проблемами, що і громадські медіа в Західній Європі, що конкурують 

за цей вид фінансування з комерційними ЗМІ. Разом із тим, через те, 

що громадські медіа в постсоціалістичному регіоні Європи втрачають 

свою аудиторію, так само, як і прибуток від реклами на користь 

комерційних ЗМІ, їх загальна фінансова ситуація є складною, і тому 

вони часто залежать від різноманітних політичних процесів у державі.  

Більшість країн Центрально-Східної Європи врахувала відповідні 

рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 1996 р. та закріпила у 

своєму законодавстві широкий перелік вимог щодо несумісності посад 

в органах управління суспільним мовленням з іншими видами діяльності. 

Найбільш «жорсткі» вимоги до членів керівних органів суспільного 

мовлення закріплено законодавством Словенії, Угорщини та Чехії [67].   

Громадські медіа було створено в Польщі у 1992 р. з прийняттям 

Закону «Про радіо та телебачення», який серед інших питань регулює 

діяльність громадських ЗМІ країни. Як відомо, Польща стала однією з 

перших країн постсоціалістичних трансформації разом із Чеською та 

Словацькою Республіками, яка запровадила громадські мас-медіа замість 

державних. Колишню соціалістичну державну монополію польського 

радіо та телебачення було реформовано в 19 громадських станцій: 

Польське радіо та Польське телебачення, які є загальнонаціональними, 
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та 17 регіональних громадських медіа. У результаті, за даними 

В. Кляйнвахтера, у 1992 р. в Польщі діяли два національні громадські 

телевізійні канали [304, c. 10]. Незважаючи на критичні оцінки, на 

думку Т. Воронцової-Хетч, громадські медіа «задовільно виконують 

свою місію» [8, c. 117]. Загальна кількість громадських медіа у кінці 

1990-х рр. в країні була досить високою, відповідно до даних 

К. Якубовича, адже в 1998 р. громадські медіа контролювали 53,7 % 

загального польського медіа-ринку [291, c. 222].  

Громадські медіа в Польщі за правовим статусом визначаються як 

«корпорація» (об’єднане акціонерне товариство), а її унікальним 

акціонером є держава, репрезентована Міністром фінансів [344, c. 46] 

на зборах акціонерів (стаття 26). Четвертий розділ Закону «Про радіо 

та телебачення» присвячено громадським медіа в Польщі [419]. Отже, 

визначимо управлінські повноваження та систему управління 

громадських медіа в Польщі.  

Національна рада з питань радіо та телебачення в Республіці 

Польща являє собою «державну владу, компетентну в питаннях радіо 

та телебачення» (стаття 5). Цей орган регулює діяльність і комер-

ційних, і громадських медіа в країні та складається з дев’яти членів: 

чотири члени призначаються Сеймом, два – Сенатом, а три – 

Президентом Польщі. Усі члени Національної ради повинні мати 

визначні знання та досвід у сфері мас-медіа. Голова та заступник 

голови ради обираються та звільняються членами Ради. Члени Ради 

обираються на термін у шість років і не можуть бути призначеними ще 

на один термін. Більше того, відповідно до статті 7 Закону, кожні два 

роки відбувається ротація однієї третини членів Ради. До інших 

обов’язків Національної ради належать призначення Наглядової ради 

громадських медіа та Програмних рад громадських радіо та 

телебачення в Польщі [419]. 

Наглядова рада громадських медіа (стаття 28) складається з п’яти-

дев’яти членів, яких призначає Національна рада, а одного члена 

призначає Міністерство фінансів Польщі. Голова Наглядової ради оби-

рається членами Ради із свого складу, а три роки є терміном каденції 

членів Ради.  
На переконання К. Якубовича, вплив політичної влади на громадські 

медіа в Польщі є обмеженим через те, що міністр призначає лише 
одного з дев’яти членів Наглядової ради. Більше того, міністр не може 
втручатися в питання щодо програм громадських мас-медіа. І, нарешті, 
акціонери (тобто уряд) не мають дивідендів і, таким чином, прибутки 
вкладаються у створення програм. Однак відомого польського медіа-
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дослідника непокоїть те, що Наглядова рада призначається лише на 
три роки, в Законі немає згадки про те, чи вся Рада, чи її члени можуть 
бути звільненими від виконання своїх обов’язків у період діяльності 
Ради [292, c. 220]. 

Програмні ради громадських радіо та телебачення (стаття 28а) в 
Польщі призначаються Національною радою та складаються з 
п’ятнадцяти членів, з яких десять репрезентують парламентські групи, 
а п’ять членів – досвідчені спеціалісти у сфері культури та мас-медіа. 
Завдання ради полягає в представництві громадського інтересу у 
створенні програм громадських медіа і призначається на чотири роки. 
Рада управління (стаття 27) громадськими медіа в Польщі складається 
з одного-п’яти членів та обирається на чотири роки. Члени Ради 
управління та президент ради призначаються та звільняються 
Наглядовою радою більшістю голосів, тобто двома третинами [419]. 
К. Якубович підсумовує, що інституційне забезпечення громадських 
медіа було розроблено таким чином, щоб забезпечити як їхню 
незалежність, так і можливість виконувати свої обов’язки громадських 
ЗМІ [292, c. 220]. Але ця створена система перебуває під постійним 
викликом, зазвичай від правлячих еліт. Загалом, за словами А. Мангіу-
Піппіді, вплив на управління громадськими мас-медіа в Польщі може 
бути створений політичною більшістю в країні [344, c. 46].   

Як зауважує І. Камінські, призначення складу ради громадських 
медіа на національному та регіональному рівні перетворилося на 
високополітизований процес, який заснований повністю та виключно 
на політичній арифметиці в Польщі. Більше того, для нього політизація 
процесу призначення рад громадських медіа виглядає неминучою, бо 
як конституційні інституції, так і національні ради завжди призна-
чатимуться політиками та політичними органами, навіть у країнах із 
розвиненою демократією. На думку І. Камінські, багато вже зроблено 
в Польщі для того, щоб відокремити процес призначення членів рад 
від результатів виборів, наприклад, через упровадження термінів для 
поступової ротації членів рад незалежно від термінів проведення 
виборів у країні. Крім того, члени рад призначаються такими 
конституційними інституціями: законодавчим органом (дві палати 
парламенту) і виконавчими органами (президент та уряд). Для того, 
щоб зменшити можливості політичних впливів на громадські аудіо-
візуальні мас-медіа І. Камінські пропонує встановити кваліфікаційну 
більшість (

2
/3 або 

3
/4) будь-яких призначень до рад громадських медіа 

[300, c. 79]. На його думку, це повинно достатньо ефективно виключити 
можливість призначення політичних кандидатів до рад управління 
громадських медіа та, відповідно, політичних впливів на управління 
громадськими електронними ЗМІ.  
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Загалом, багато вчених, таких як, наприклад, А. Мангіу-Піппіді, 

К. Якубович підсумовують, що навіть на папері регулятивна система 

польських громадських телерадіокомпаній виглядає краще, ніж в 

інших країнах регіону через правову дистанцію між радами управління, 

які призначаються політично, та управлінням громадських медіа, хоча 

практично останні також можуть бути призначеними відповідно до 

політичних інтересів [344; 291]. Також зазначимо, що, на думку 

експертів міжнародної організації «Фрідом Хауз», громадські ЗМІ 

продемонстрували ринкову залежність від держави, коли політичні 

прихильники зберігають достатній вплив над змістом програм 

громадських ЗМІ в Польщі [248].  

Згідно із Законом про мовлення Чеської Республіки, Палата 

депутатів (нижня палата парламенту) обирає Велику раду – Раду з 

питань радіо і телебачення (яка видає частоти і ліцензії громадським і 

приватним ЗМІ) і три Малі ради – з питань телебачення, Чеського радіо і 

чеських прес-агентств. До повноважень Ради з питань телебачення 

належить громадський контроль за телебаченням, а також призначення 

і звільнення з посади генерального директора громадського телебачення. 

У 2000 р. відбувся конфлікт між чеським громадським телебаченням і 

владою, що виявив недоліки відсутності комплексності механізмів 

місцевого запровадження західної законодавчої моделі громадського 

мовлення. Після виборів у нижній палаті законодавчого органу 

більшість місць одержали соціал-демократи, які не змогли сформувати 

більшість. Було досягнуто компромісного «опозиційного договору» з 

партією громадських демократів, після чого відбувся перерозподіл 

державних посад, у тому числі і в Раді з питань телебачення, куди 

цього разу потрапили не кращі представники ЗМІ, культурних й 

інтелектуальних кіл, а представники партій, що уклали «опозиційний 

договір». Таким чином, було оперативно проведено і кадрові зміни в 

керівництві громадського телебачення, що означало фактичну втрату 

незалежності мовлення і перетворення його на інформаційний орган 

влади. Незважаючи на те, що завдяки активній громадській ініціативі 

незабаром було прийнято новий Закон і громадське мовлення знову 

стало громадським, згаданий конфлікт виявив неефективність простого 

«калькування» західноєвропейського законодавства [16]. 

Громадське мовлення у Словенії в останні роки все ще утримує 

достатньо високі рейтинги, особливо якщо порівнювати їх з деякими 

іншими країнами Центрально-Східної Європи [336, с. 53]. Іншою 

особливістю громадських ЗМІ в Словенії було те, що в останні роки 

воно було під значним впливом процесу комерціалізації, що виражалося у 
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формі підвищення конкуренції приватних телерадіомовних компаній, а 

також політизації ринку ЗМІ. На думку словенського дослідника 

М. Мілосавлівіча, це сталося в результаті змін правової бази щодо мас-

медіа та державного регулювання, що підвищило роль політики, 

особливо правлячих коаліцій, над роллю громадянського суспільства 

[336, с. 40]. 

Щодо політизації громадського мовлення у Словенії, то до 2005 р. 

попередній закон, що засновував Телевізійну раду переважно з 

представників неурядових громадських організацій, був замінений 

новим законом. Відповідно до нового закону члени новоствореної 

Програмної ради призначаються Парламентом Словенії. Це загрожує 

незалежності «RTV Slovenia», а також може знизити достовірність 

інформації, рівень довіри та поваги громадян до громадського 

мовника. Як уважає М. Мілосавлівіч, можливо це вже знайшло своє 

відображення у громадській оцінці об’єктивності головних телеканалів 

Словенії. Так, в громадському опитуванні було питання про те, як 

люди оцінюють об’єктивність новин на телеканалах. Результати 

показали, що словенці вважають новини комерційних каналів більш 

об’єктивними (49 %) ніж новини громадського телеканалу «RTV 

Slovenia» (28 %). Можливо така відчутна різниця в довірі громадян 

була спричинена також показаними випадками політичних тисків на 

журналістів та втручання менеджерів у репортажі новин у Словенії 

[336, с. 81–82]. 

Закон «Про Радіо та Телебачення» у Болгарії було прийнято в 1996 р. 

Однак, його було піддано серйозній критиці, тому в 1998 р. прийняли 

новий Закон «Про Радіо та Телебачення» в Болгарії. Цей Закон, до 

якого постійно вносилися поправки, регулює статус, управління та 

фінансування громадських медіа. Він визначив основи змісту програм 

усіх електронних ЗМІ, приватних та громадських [394, c. 111–112]. 

У Болгарії органами управління суспільного мовлення є Генеральний 

директор та Рада. Рада Болгарського національного телебачення та 

радіо складається з п’яти членів, які призначаються на посади Радою з 

питань ЗМІ за поданням Генерального директора Болгарського націо-

нального телебачення та радіо строком на три роки. Повноваження 

члена Ради можуть бути припинені достроково за поданням Генерального 

директора; рішення про дострокове припинення повноважень члена 

Ради приймає Радою з питань мас-медіа. Одна й та сама ж особа може 

обиратись на посаду члена Ради не більше двох разів. Генеральний 

директор призначається на посаду Радою з питань ЗМІ строком на три 

роки. Кандидат на цю посаду повинен мати п’ятирічний досвід роботи 

у сферах відповідно радіомовлення або телебачення, може бути 
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звільнений з посади достроково з тих самих підстав, що і члени Ради з 

питань ЗМІ (неможливість виконання обов’язків протягом шести місяців, 

порушення вимог щодо несумісності, засудження до відбування 

покарання у вигляді позбавлення волі, смерть, заява про відставку), а 

також у разі грубого порушення законодавства [67]. Існує також 

Громадська рада, які складається з тринадцяти членів (визнаних 

публічних осіб, інтелігенції). Головним завданням цієї Ради є встанов-

лення більш тісного зв’язку між громадським мовником «BNT» та 

громадськістю. Однак, Закон «Про Радіо та Телебачення» прямо не 

вимагає створення такої Ради [394, c. 120], тому на практиці вона може 

не існувати постійно.  

Органами управління суспільного телерадіомовлення в Естонії є 

Рада з питань телерадіомовлення, Правління, Голова Ради з питань 

телерадіомовлення. Рада з питань телерадіомовлення є вищим керівним та 

контрольним органом Естонського Радіо та телебачення, який складається 

з дев’яти членів, п’ять з яких призначаються парламентом за поданням 

парламентського Комітету з питань культури з-поміж членів парламенту 

(з дотриманням принципу пропорційного представництва) на строк 

повноважень парламенту, чотири – з-поміж спеціалістів у сфері 

телебачення і радіомовлення строком на п’ять років. Підставами 

дострокового припинення повноважень члена Ради є: звільнення з 

посади за власним бажанням, смерть; звільнення з посади рішенням 

парламенту за пропозицією парламентського Комітету з питань культури; 

набуття законної сили обвинувальним вироком суду; порушення вимог 

щодо несумісності посади з іншими видами діяльності; постійна 

неможливість виконання обов’язків. Голова та заступник Голови Ради 

з питань телерадіомовлення обираються на посади Радою з числа її 

членів на чотири роки; їх повноваження можуть бути припинені 

достроково рішенням більшості членів Ради. До Голови Ради і його 

заступника ставляться ті ж самі вимоги щодо несумісності, що і до 

інших членів Ради. Правління Естонського телебачення та радіо 

здійснює безпосереднє управління відповідно Естонським телебаченням 

та радіо. Склад Правління – п’ять членів, які призначаються на посади 

Радою з питань телерадіомовлення. Строк повноважень визначається 

контрактом. Підставами дострокового припинення повноважень є: 

висловлення недовіри двома третинами голосів членів Ради; виникнення 

підстав для дострокового припинення повноважень, визначених у 

трудових договорах з членами Правління; набуття законної сили 

обвинувальним вироком суду [67]. 
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В. Кляйнвахтер стверджує, що радіо та телебачення під час соціалізму 
фінансувалися як з державних субсидій, так і ліцензійних плат, тому 
останні зазвичай були на низькому рівні та загалом не покривали 
витрат аудіовізуальних медіа. Отже, додаткові фінанси для підтримки 
мас-медіа надходили або з державного бюджету, або прямо від Централь-
ного комітету Комуністичної партії, особливо перед важливими подіями в 
країні [304, c. 6]. Однак, ситуація змінилася із впровадженням 
громадських медіа в країнах постсоціалістичного регіону Європи.  

У Польщі Закон «Про радіо та телебачення» від 1992 р. (стаття 31) 
встановлює джерела фінансування для громадських медіа. Відповідно 
до його положень, більшість фінансування надходить від ліцензійної 
плати, сума якої та метод сплати визначаються Національною радою з 
питань радіо та телебачення (стаття 6), що також є відповідальною за 
розподіл прибутку від ліцензійної плати між громадськими медіа 
[419]. Ліцензійна плата збирається через пошту, тому що телевізори є 
зареєстрованими на пошті. У 2000 р. у Республіці Польща щомісячна 
ліцензійна плата становила 11,50 польських злотих, тобто приблизно 
3 євро, або 4 долари США, або ж 33 українські гривні. Крім того, деякі 
групи громадян Польщі, такі як, наприклад, люди, старші 75 років, 
звільняються від сплати ліцензійної плати.  

Однак ситуація із фінансуванням громадських ЗМІ змінилася зі 
вступом Польщі до ЄС у 2004 р. Так, 25 квітня 2005 р. було прийнято 
Закон «Про ліцензійну плату», який замінив відповідні положення 
Закону «Про радіо та телебачення» від 1992 р. Новий закон проголошує: 
«ліцензійна плата повинна збиратися для того, щоб забезпечити 
виконання суспільної місії… громадськими радіо та телевізійними 
станціями» (стаття 1) [419]. Загалом, новий закон відтворює положення 
попереднього і його прийняття мало на меті підсилення позицій 
ліцензійної плати як прибутку для громадських медіа в Польщі на 
противагу іншим формам фінансування відповідно до європейських 
стандартів у цій сфері. 

Важливо назвати й інші джерела фінансування громадських медіа в 
Польщі, такі як: реклама, спонсорська допомога, продаж прав на 
відтворення продукції та інші, передбачені законом [194, c. 16]. Разом 
із тим державні субсидії все ще присутні в Польщі як правова можливість 
для громадських медіа [344, c. 49]. Крім цього, громадські аудіовізуальні 
ЗМІ повинні за законом вести мовлення для польської діаспори за 
кордоном. Звичайно, це вимагає багато витрат, які не можуть бути покриті 
звичайними джерелами фінансування громадських медіа. Отже, 
спеціальні канали польських громадських ЗМІ, які створені з цією 
метою, фінансуються із державного бюджету Польщі, як і, наприклад, 
«Всесвітня служба Бі-Бі-Сі».  
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Ц. Баназінзькі та М. Горка представили статистичні дані, за якими 

прибуток від реклами та спонсорської допомоги складав 67 % загального 

бюджету громадських телерадіокомпаній у Польщі в 1999 р. Прибуток 

від ліцензійної плати, включаючи відсотки та збори, а також від реклами 

та спонсорської допомоги становив 96,2 % загального прибутку цих 

медіа в 1999 р. [194, c. 16]. Отже, зауважимо, що лише 29,2 % річного 

прибутку польських громадських мас-медіа надійшло від ліцензійної 

плати в 1999 р. Т. Воронцова-Хетч представила дані, відповідно до 

яких на початку ХХІ століття в Польщі громадські електронні медіа на 

32 % фінансувались з прибутку від абонентської плати, на 37 % – від 

реклами, на 31 % від спонсорства та іншого. Але субсидії від держави 

як правова можливість не використовувалися [8, c. 126]. Зазначене 

свідчить про те, що громадські ЗМІ в Польщі фінансуються головним 

чином від реклами та спонсорської допомоги. Як Ц. Баназінзькі та 

М. Горка показують, що громадські медіа займають більше половини 

рекламного ринку в Польщі [194, c. 16]. Таким чином, хоча законодавчо 

закріплено ліцензійну плату як основний вид прибутку для громадських 

медіа в Польщі, практично головним джерелом фінансування є реклама і 

спонсорська допомога. На думку автора, у цьому Польща наслідує 

приклад країн континентальної Європи як Західної, так і Східної, 

створивши змішану модель фінансування громадських аудіовізуальних 

ЗМІ.  

Звідси можна констатувати, що фінансування громадських медіа в 

Польщі є змішаним. Автор уважає, що у цій тенденції країна наслідує 

модель фінансування громадських ЗМІ континентальної Європи, а не 

Великої Британії. Більше того, систему фінансування громадських 

медіа Республіки Польща можна представити як загальноприйняту для 

країн постсоціалістичних перетворень Європи, адже більше половини 

фінансування громадських медіа в Польщі надходить від реклами та 

інших комерційних форм прибутку, а не ліцензійної плати. Отож, 

громадські медіа конкурують за прибутки з комерційними медіа в країні, 

а рівень комерційного прибутку в Польщі ближчий за показниками до 

недостатньо успішних моделей громадських медіа Греції, Португалії 

та Іспанії, а не Німеччини або Франції.  

Л. Слупек, проаналізувавши громадські медіа в країнах ЄС, 

вивчивши їх генезу, суспільну місію, правове регулювання, зауважив, 

що Польща як член ЄС зобов’язана остаточно привести норми 

законодавства у відповідність з європейськими стандартами [385]. І 

дійсно, новий закон «Про ліцензійну плату» був прийнятий у Польщі 

після її вступу до ЄС для того, щоб підвищити прибутки громадських 
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медіа від ліцензійної плати відповідно до вимог європейського медіа-

регулювання, що ще раз указує на важливість євроінтеграційного 

курсу держави для створення медіа-моделі та її коригування.  

Розвиток цифрових технологій призвів до необхідності переосмис-

лення регулювання громадського телерадіомовлення в Болгарії, на 

думку болгарського медіа-дослідника О. Спассова. У цьому контексті 

компанія суспільного телерадіомовлення в Болгарії «Bulgarian National 

Television («BNT»)» стикається з певними проблемами. Так, наприклад, їй 

постійно не вистачає фінансування, адже вона випускає більше програм, 

ніж це покриває фінансування з державного бюджету. При цьому, цю 

різницю лише частково вдається покривати за рахунок прибутків від 

реклами [394, c. 100–110].  

Джерелами фінансування суспільного телемовлення в Болгарії є 

кошти державного фонду ЗМІ (Фонд «Радіо та телебачення»), кошти 

Державного бюджету, надходження від реклами та спонсорської 

підтримки виробництва програм, доходи від інших видів господарської 

діяльності, благодійні пожертвування. Кошти державного бюджету, 

що виділяються суспільному мовленню, мають цільовий характер – за 

рахунок цих коштів може бути профінансовано лише створення та 

розповсюдження загальнонаціональних та регіональних програм та 

капітальні витрати. Надходження від розміщення реклами на каналах 

суспільного мовлення є невисокими з огляду на те, що для суспільних 

мовників встановлено нижчі, ніж для приватних мовників, квоти на 

рекламу: загальна тривалість реклами на суспільному телебаченні не 

може перевищувати 15 хвилин на добу та 4 хвилини на годину, на 

суспільному радіомовленні – 6 хвилин на годину без обмежень добової 

квоти [67]. 

Відповідно до Закону «Про Радіо та Телебачення» Болгарії, починаючи 

з 2007 р. (тобто вступу Болгарії до ЄС) громадське телерадіомовлення 

в країні мало фінансуватися із спеціально створеного Фонду «Радіо та 

телебачення», що формується із доходів від ліцензійної плати. Однак, 

такий Фонд і в 2008 р., після вступу країни до ЄС, не був створений, і, 

як уважав О. Спассов, його майбутнє не є визначеним. На думку 

дослідника, це відбувалося через недостатню волю до імплементації 

правових норм у цьому питанні керівних політичних еліт Болгарії 

через те, що запровадження обов’язкової ліцензійної плати економічно 

не було популярним рішенням серед населення. Саме тому «BNT» 

продовжувало спиратися у своїй діяльності на фінансування з 

державного бюджету, прибутків від реклами та спонсорства. Хоча, як 

зазначає О. Спассов, в останні роки керівні політичні еліти прямо не 

пов’язували фінансування «BNT» з політикою, залишалися багато 
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скритих форм фінансово-політичної залежності громадської теле-

радіомовної компанії в Болгарії. А це, у свою чергу, впливає особливо 

на можливість «BNT» відкрито критикувати уряд [394, c. 121]. 

В Естонії фінансування громадського радіомовлення складається з: 

1) коштів державного бюджету (94  %); 2) доходів від надання послуг 

(4,7 %); 3) доходи з інших джерел (1,3 %) – станом на 2005 р. 

Естонське громадське телебачення фінансується за рахунок 1) коштів 

державного бюджету (93 %), з яких близько 15 % – надходження від 

абонентської плати; 2) доходи від надання послуг та доходи з інших 

джерел – 7 % (доходи від організації публічних заходів, безповоротна 

фінансова допомога тощо) (станом на 2004 р.) [67]. Тобто, такий механізм 

фінансування громадських медіа в Естонії існував у момент вступу цієї 

країни до ЄС. І, хоча, він не відповідає найкращим європейським 

стандартам у цій сфері, однак, його подальше удосконалення було 

необхідне у зв’язку зі вступом Естонії до ЄС як це відбулося, 

наприклад, і в Республіці Польща.  

Для порівняння механізм фінансування громадських медіа в Чеській 

Республіці є більш досконалим відповідно до західноєвропейських 

континентальних стандартів у цьому питанні. Так, станом на 2006 р., 

тобто невдовзі після вступу Чеської Республіки до ЄС, 59 % 

фінансування громадського мовлення в Чехії складалося від доходів з 

абонентської плати, 20 % – доходи від реклами, 20 % – інших доходів 

[67]. Звідси, джерела фінансування чеських громадських мовників 

складаються від абонентської плати та доходів від власної господарської 

діяльності. Такий стан системи фінансування громадського мовлення в 

Чеській Республіці був схожим до ситуації в Республіці Польща в 

даній сфері і відповідав загалом загальноєвропейським стандартам, на 

відміну від, наприклад, Естонії, де фінансування громадського мовлення 

на момент вступу Естонії до ЄС мало схожості з менш успішними 

моделями громадського мовлення Південної Європи.   

На думку А. Ісановіч та М. Зукозда, на теперішньому етапі в 

даному регіоні Європи немає чіткого бачення та державної політики, 

яка б забезпечила у далекій перспективі сталий розвиток громадського 

телерадіомовлення в еру цифрових медіа. Вважається, що в країнах 

Західної Європи громадські телерадіомовні компанії стали лідерами в 

процесі впровадження цифрового мовлення. У деяких постсоціалі-

стичних країнах Центрально-Східної Європи такі тенденції вже можна 

розпізнати, а в інших – існуюча регуляторне середовище, основні 

документи з державного регулювання даного сектора, соціальне та 

ринкове позиціонування громадських мовників, їх можливості та 
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інституційні стратегії й досі не дозволяють громадським компаніям 

стати лідерами на медіа-ринку за сучасних умов його функціонування. 

Дослідники вважають, що державним управлінцям часто бракує 

розуміння масштабу та характеру тих змін, що настають при сучасних 

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

громадського мовлення в Центрально-Східній Європі сильно залежить 

від державної політики в цій галузі, створення якої має бути засноване 

на принципі відкритості державного управління та включати більше 

громадських обговорень між усіма сторонами процесу вироблення 

політики [286, c. 27–28]. 

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

«холодної війни», постсоціалістичні країни Центрально-Східної 

Європи поклялися реформувати державні телерадіомовні компанії в 

громадських мовників, усунувши їх зі сфери політичного контролю. 

На думку цих відомих медіа-дослідників, історія такої «проваленої 

трансформації» є епічною історією непорозумінь, заплутаних намірів, 

дефіцитних ресурсів, інституційної стагнації та ганебних тактик щодо 

затягування реформування в цій сфері. Тим не менш, такий результат 

не став подивом для дослідників, адже, як вони зазначають, знадо-

билося тридцять років для того, щоб, наприклад, вивільнити «Бі-Бі-Сі» 

з-під контролю британського уряду. Більш того, за специфічними 

причинами неефективної трансформації державного мовлення в 

публічне в країнах Центрально-Східної Європи вони вбачають значну 

причину. Вона є фундаментальною для визначення якими суспільств-

вами та економіками ці країни бажають бути. Отже, якщо країна не 

визначила свій власний курс трансформацій у широкому сенсі, для неї 

буде надзвичайно важко визначити й конкретний курс трансформацій 

у секторі аудіовізуальних ЗМІ. Таке фундаментальне не визначення 

напрямку розвитку країни прямо впливає на громадське телерадіо-

мовлення, тому що воно передбачає і навіть залежить від існування 

соціального консенсусу [199, c. 10–11].   

Після аналізу трансформації державного регулювання аудіовізуальних 

засобів масової комунікації в країнах Центрально-Східної Європи у 

зв’язку з постсоціалістичними перетвореннями та державній політиці 

на вступ до ЄС, підведемо підсумки. 

Встановлення нової регуляторної політики щодо аудіовізуальних 

ЗМК у постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи було 

одним із аспектів побудови демократичного суспільства, адже країни 

цього регіону вступили в нову еру розвитку мас-медіа в результаті 

революцій 1989 р., що було пов’язане з процесом демократизації як 

цілої політичної системи, так і медіа-системи, яку потрібно було 



Державне регулювання аудіовізуальних  
засобів масової комунікації: європейський досвід та Україна 

 

125 

 

створювати на принципово нових засадах дотримання прав людини в 

демократичному суспільстві. Звідси, демократизація ЗМІ і трансфор-

мація системи мас-медіа в постсоціалістичних країнах Європи 

відповідали завданням створення демократичної політичної системи, а 

також стратегічному курсу країн на членство у ЄС. 

Як було показано в попередньому розділі, приклад історичного 

становлення свободи медіа та трансформації підходів до державного 

регулювання сфери електронних мас-медіа в країнах Західної Європи 

показує ідентичні проблеми в країнах постсоціалістичних перетворень 

Центрально-Східної Європи кінця ХХ століття – початку ХХІ століття. 

Отож, можна зробити висновок про те, що зміна взаємовідносин 

правлячих еліт і ЗМІ, так само, як і становлення свободи медіа, є 

довготривалим процесом, що потребує глибоких суспільних транс-

формацій. 

У країнах Центрально-Східної Європи можна виділити два етапи 

державної політики щодо трансформації медіа-систем та створення 

нового медіа-регулювання. Так, достатньо ефективне реформування 

сектора друкованих мас-медіа пропонується виділити як перший етап 

реформування медіа. Натомість створення нової регуляторної бази для 

аудіовізуального сектора медіа-ринку відбувалося більш повільно 

порівняно з друкованим сектором ЗМК у всіх країнах регіону, що, як 

показано, було зумовлене, насамперед, політичними факторами. Тому 

довготривалий процес реформ у секторі електронних медіа можна 

визначити як другий етап державної політики на реформування мас-

медіа в країнах дослідження. 

Засоби масової комунікації є завжди засобом боротьби за владу, а 

також засобом впливу на свідомість людей, що постійно присутнє при 

авторитарному режимі, так само як і при інших політичних режимах. 

Ця боротьба за ЗМІ розвивалася і в процесі переходу від тоталітарної 

держави до демократичної в регіоні Центрально-Східної Європи, так 

само як і в період консолідації після завершення трансформаційних 

процесів у постсоціалістичній Європі. 

Державна політика щодо трансформації медіа-ринку в пост-

соціалістичних країнах Європи знаходилася під впливом академічних 

парадигм про роль ЗМІ в демократії та під час соціалізму. Початкова 

стадія переходу від соціалістичної моделі функціонування ЗМІ до 

ринкової в країнах постсоціалістичних трансформацій Центрально-

Східної Європи була проведена через зміну правової системи щодо 

ЗМІ, що створило нову систему медіа-регулювання. 
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На початкових етапах демократизації ЗМІ серед політичної еліти 

країн регіону існували певні конфронтації в цьому питанні. Вони 

носили затяжний характер у часі і, тим самим, спричиняли відтягування 

трансформації медіа-ринку в багатьох країнах постсоціалістичного 

регіону. У цей період уряди різних політичних переконань у регіоні 

нав’язувати державний контроль над медіа або маніпулювали ЗМІ у 

своїх інтересах. Більше того, незалежність мас-медіа автоматично не 

призвела до нейтральності, неупередженості, рівності і відсутності 

надання переваг певним політичним силам, на що сподівалася 

більшість теоретиків та практиків медіа-трансформацій. 

Зважаючи на вищезазначене, можна виділити дві важливі тенденції 

медіа-трансформацій у постсоціалістичних країнах Центрально-Східної 

Європи. Першою є те, що не всі політики в новоутворених урядах 

постсоціалістичних держав змінили своє ставлення до ролі незалежної 

преси в суспільстві. Другою тенденцією є те, що можливість для уряду 

контролювати ЗМІ зменшувала незалежність медіа або/та доступ 

опозиції до мас-медіа. Державний контроль чи через власність, чи 

через регулювання міністерством будь-якої частини ЗМІ був також 

частиною проблеми особливо з незалежністю мас-медіа в 1990-х рр. у 

країнах Центрально-Східної Європи. 

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 моно-

полістичних і підконтрольних уряду систем радіо- та телемовлення. 

Незважаючи на це, після проведення приватизації аудіовізуального 

сектора ЗМІ уряди намагалися впливати на контент програм у медіа 

іншими засобами, до яких можна віднести державні субсидії, 

скасування заборгованості, преференційне розташування державної 

реклами та зменшення податкового тиску для власників ЗМІ – все це 

робиться політиками в обмін на позитивне ставлення мас-медіа до них. 

Для противаги комерційним медіа на ринку ЗМК у Центрально-

Східній Європі були створені громадські медіа. Незалежність управління 

в системі громадських медіа обмежується непрямим контролем уряду 

над громадськими аудіовізуальними ЗМІ, бо італійська модель поділу 

впливів над органом управління громадськими медіа між різними 

політичними партіями, є розповсюдженою в країнах постсоціалістичного 

регіону Європи. Фінансування громадських електронних медіа 

створено відповідно до змішаної моделі з перевагою прибутків від 

реклами, а не ліцензійної плати, адже вона як єдине джерело прибутку 
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є неефективною для громадських мас-медіа в умовах трансформацій 

та, пов’язаним з цими процесами, рівнем економічного розвитку в 

країнах регіону. Звідси, незважаючи на те, що громадські ЗМІ в 

постсоціалістичних країнах Європи створювалися на основі успішної 

моделі громадських мас-медіа Великої Британії та Німеччини, існуюча 

модель громадських аудіовізуальних ЗМІ за показниками незалежності 

управління та фінансування подібна до менш успішних моделей 

громадських медіа Європи, головним чином, Італії, Греції, Іспанії та 

Португалії. 

У результаті державної політики на реформування аудіовізуального 

сектора ЗМК у постсоціалістичних країнах Центрально-Східної 

Європи було засновано «дуальну медіа-систему» за прикладом країн 

Західної Європи, що характеризується діяльністю на медіа ринку як 

громадських, так і комерційних ЗМІ. Однак перехід від державних до 

громадських медіа був більше ускладнений у країнах регіону, ніж 

очікувалося, через політичні та економічні чинники.  

Таким чином, в умовах євроінтеграційних прагнень країн регіону 

Центрально-Східної Європи була вироблена державна політика на 

створення медіа-систем, що відповідали б європейським. Тому в 

постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи була створена 

«дуальна медіа-система» за зразком інших країн-членів ЄС через те, 

що ЄС підтримує функціонування на своєму медіа-ринку обох 

приватних та громадських аудіовізуальних мас-медіа. 


