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Н а початку 1990-х років перед 
країнами Центральної та Східної 
Європи у процесі 
постсоціалістичних 

трансформацій постало питання про 
запровадження медіа реформ. Це було потрібно 
для зміни цілої медіа системи кожної країни від 
централізованих, підконтрольних медіа, що 
знаходяться під цензурою держави, до 
демократичних, незалежних та плюралістичних 
засобів масової інформації.  
Разом із тим, цей процес виявив багато 

особливостей та перешкод на шляху 
реформування засобів масової інформації у всіх 
країнах регіону, незважаючи на те, що загалом 
чітко прослідковувалася диференціація 
результатів таких реформ. Як влучно визначила 
Джейн Кюррі у 1992 році про процес змін у 
секторі засобів масової інформації “медіа 
системи у Східній Європі стали як 
переможцями, так і жертвами кінця 
комуністичного правління” [2, с. 231].  
Метою даної роботи є показати 

багатоманіття медіа реформ та їх аспектів у 
країнах Центральної та Східної Європи, а 
завданнями виступають визначення спільних 
напрямків та проблематик реформ у сфері 

медіа, а також певних визначальних 
особливостей цього процесу. Буде показано, що 
медіа реформи у постсоціалістичних країнах 
мають багато спільних рис, аспектів і проблем, 
незалежно від успішності реформ, а саме – 
свободи засобів масової інформації. Автором 
було проаналізовано фундаментальні роботи 
визначних світових спеціалістів у сфері медіа 
реформ країн постсоціалістичного регіону, 
таких як: Джон Довнінг [1], Томас  Гобан-Клас 
[2], Петер Грос [3], Керол Якубовіч [4], Яна 
Ландж [5], Ліана Гіоргі [6], Ендрю Мілтон [7,8], 
Прайс Е. Монро [9], Патрік О’Ніл [10, 11], 
Девід Палетц [12, 13], Колін Спаркс та Анна 
Рідінг [14], Славко Сплічал [15], Міклос 
Жукозд [16] та інших.  
Дослідження політологічних аспектів 

комунікацій може вплинути на розуміння того, 
як інформацію використовують у ролі 
посередника, як її контролюють, 
розповсюджують та сприймають. У цьому сенсі 
вивчення політики щодо комунікацій у той же 
час є аналізом демократичної або 
недемократичної політики.  
Співвідношення між демократизацією та 

медіа реформами у Центральній та Східній 
Європі є досить комплексним. Засоби масової 
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Реформи у сфері засобів масової 
інформації у постсоціалістичних 
країнах Центральної та Східної 

Європи у 1990-х роках 
У статті проаналізовано особливості медіа реформ у країнах Центральної та Східної Європи 

у 1990-х роках. Приділяється увага визначенню спільних аспектів (правових, політичних та 
економічних) та характеристиці головних проблематик даного процесу для всіх країн регіону.  

 
Peculiarities of the media reforms in the countries of Central and Eastern Europe in the 1990-s are 

analyzed in the article. The attention is paid to the definition of the common aspects (legal, political, 
and economic) and characteristics of the main challenges of this process for all countries of the region.  



120  

 

Наукові праці. Том 44  

інформації відіграють важливу роль у побудові 
демократичного суспільства. Вони 
розглядаються як “життєво важливий 
провідник відносин між державою та 
суспільством” [10, c. 1]. У погляді на мас-медіа 
як на “четверту владу” [10] у державі або як на 
“наглядача (watchdog) уряду” [10] від них 
очікується критична оцінка дій уряду та 
забезпечення громадян такою інформацією. 
Деякі теоретики дослідження ролі мас медіа у 
суспільстві зазначають, що медіа відійшли від 
їх ідеалістичної ролі “наглядача уряду”. Замість 
цього вони впливають на формування тісних 
зв’язків із політичними елітами і, таким чином, 
обмежують ступінь критичного аналізу уряду 
та його дій. Інші ж науковці вказують на міцні 
зв’язки між медіа та ринковими силами, тобто 
економічними елітами.  
Меншої уваги у науковому світі знайшли теорії 

щодо ролі медіа у суспільстві. Одна з них, теорія 
модернізації, що відноситься до ранніх 
ідеалістичних уявлень, вбачає у медіа агента 
позитивних соціальних змін, при яких самому 
народу відводиться пасивна роль. Ця ідеалістична 
точка зору була замінена більш радикальним 
поглядом на медіа як на засіб глобального 
капіталістичного домінування та імперіалізму.  
Загалом, як “контролери 

інформації” (gatekeepers of information) [10] 
засоби масової інформації мають потужну 
здатність формувати громадську думку та 
сприйняття суспільством політичних та інших 
процесів у державі загалом. Вони відіграють 
важливу роль у створенні та функціонуванні 
громадянського суспільства, адже без цього 
свобода слова і, звідси, фундація 
демократичного суспільства є неможливою. 
Зрозуміло, що засоби масової інформації у 
певній формі є критичними до створення 
демократичного суспільства. Саме тому 
запровадження реформ у сфері мас медіа стало 
таким же важливим кроком для побудови 
демократичних суспільств у 
постсоціалістичних країнах Центральної та 
Східної Європи як і реформування економічної, 
політичної та інших сфер суспільного життя.  
Процес демократизації медіа систем в регіоні 

вказує на потребу як політичних, так і 
економічних змін, з якими тісно пов’язані 
правові перетворення та випробування. В той 
же час, “зміни у політиці щодо медіа (були і) 
залишаються високо політизованими 
питаннями” [15, c. 33]. Ступінь та форма 
державного контролю над засобами масової 
інформації 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 вважає П. О’Ніл, 
навіть маргінальна присутність таких поглядів 

може також існувати як “виправдовування нових 
еліт в униканні реальних медіа реформ у періоди 
трансформацій” [10, c. 10]. 
На початкових етапах реформування сфери 

засобів масової інформації серед політиків 
існували певні конфронтації щодо цього 
питання. Ці конфронтації носили затяжний 
характер у часі і, тим самим, спричиняли 
відтягування проведення медіа реформ у 
багатьох країнах постсоціалістичного регіону. 
Часто політичні суперечки щодо медіа ставали 
одним із найважливіших питань політики та 
суспільного життя. Наприклад, гостра боротьба 
щодо медіа на початку демократичних 
перетворень в Угорщині спричинила серйозний 
політичний конфлікт із широким резонансом 
серед населення та отримала назву “медіа 
воєн”. Більш того, в деяких країнах, таких як 
Російська Федерація, політичні ускладнення 
навколо медіа стали невід’ємною частиною 
збройної боротьби за владу. Засоби масової 
інформації там розглядалися як відправна точка 
у позиціях національної ідентичності [1].  
Дослідники у галузі мас-медіа також 

погоджуються, що атмосфера навколо 
законодавчого процесу щодо медіа реформ 
дуже політизована. Як стверджує Е. Мілтон, 
зміни у законах про медіа у Східній Європі 
проходять через дві фази: спочатку просте 
зруйнування комуністичної структури, а потім 
поступове розроблення нового закону про медіа 
організації [8, c. 15]. 
Відомо, що економічні аспекти медіа реформ 

у трансформаційному процесі відіграють дуже 
помітну роль. Л. Гіоргі окреслює три 
взаємопов’язані фактори, які визначають 
структуру трансформації медіа у 
посткомуністичних країнах. Вони охоплюють 
сфери власності, питання регулювання та 
контролю. 
Проблема власності щодо медіа є найбільш 

критичним фактором із усіх вищенаведених. Як 
зауважує П. О’Ніл, економічні аспекти медіа 
реформ стають надзвичайно важливими у 
трансформаційний період.  
Власність на медіа може бути приватною, але 

її 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. Проблеми, пов’язані з цими 
питаннями, будуть проаналізовані пізніше у 
даній роботі. Зараз же передусім розглянемо 
проведення реформ у різних секторах мас 
медіа, так як всі дослідники розмежовують 
друкований та аудіо-візуальний сектори засобів 
масової інформації при дослідженні медіа-
реформ. Визначимо ці причини. 
Згідно із висновками Д. Палетца, держава 

модифікувала свою політику щодо комунікацій 
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“поступово лібералізуючи діяльність 
друкованих мас-медіа і, нарешті, доступ до 
аудіо-візуальних медіа, реформуючи офіційні 
медіа та дозволяючи конкуренцію” [13, c. 6]. 
Погоджуючись із такими твердженнями, інші 
дослідники пояснюють такі тенденції тим, що 
здатність авторитарних режимів контролювати  
друковані засоби масової інформації й досі є 
більш складною, ніж здатність контролювати 
аудіо-візуальні медіа. Тому в період 
трансформаційних процесів у 
постсоціалістичних країнах Центральної та 
Східної Європи “радіо та телебачення часто 
стають головними засобами замовчування 
інформації” [10, c. 8]. 
Загалом, можна вважати, що процес реформ 

у сфері друкованих засобів масової інформації 
був позитивним і доволі швидким у більшості 
країн Центральної та Східної Європи. 
Найуспішнішими країнами у цьому питанні 
стали Польща, Угорщина та Чеська Республіка. 
Більш того, у перші два-три роки після 
повалення соціалістичного режиму та початку 
демократичних перетворень циркуляція газет у 
цьому регіоні підвищилася до найвищого рівня 
за попередні роки. Разом з тим, початок 
економічних реформ негативно вплинув на 
розвиток друкованого сектору мас-медіа у всіх 
країнах регіону. Прибутки громадян 
зменшилися, тому для пересічного читача 
газети стали розкішю. У зв’язку з цим загальна 
читацька аудиторія різко скоротилася.  
У друкованому секторі мас-медіа процес 

приватизації загалом супроводжувався, або й 
взагалі був обумовлений, значними 
надходженнями іноземних інвестицій. З усіх 
країн Центральної та 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” [15, c. 37]. Пізніше 
більшість країн теж відкрила можливості для 
надходження закордонного капіталу до 
друкованих засобів масової інформації, хоча й з 
певними обмеженнями у національних 
законодавствах щодо обсягів інвестицій у 
процентному відношенні.  
У результаті такої політики у більшості країн 

Центральної Європи вже в першій половині 
1990-х років почав переважати, або й подекуди 
домінувати, закордонний капітал у друкованих 
засобах масової інформації. Особливо це 
стосується німецького капіталу. Наприклад, у 
Польщі у цей період “німецькі медіа компанії 
разом зосередили під своїм керівництвом 
публікації та розповсюдження близько 20 
мільйонів примірників” [6, c. 5]. Зауважимо, що 
ця цифра репрезентує майже половину 
загальної циркуляції друкованих засобів 
масової інформації у цій країні.  
Очевидно, що, “у більшості 

постсоціалістичних країн створення 
плюралістичного середовища навколо 
друкованих медіа призвело до значного 
прогресу демократії” [15, c. 33]. На думку 
Гіоргі, у результаті вищезазначених процесів 
відбулося відокремлення преси від прямого 
політичного контролю. А це, у свою чергу, 
призвело до ускладненої боротьби за 
політичний контроль над аудіо-візуальним 
сектором мас-медіа [6].  
Водночас реформування аудіо-візуальних 

медіа було довгим та складним процесом у всіх 
країнах Східної та Центральної Європи. Майже 
без винятків радіо та телебачення перебували у 
державній власності під час соціалістичних 
часів. При цьому телебачення вбачалося як 
засіб уряду для комунікації з народом. 
У переважній більшості країн Центральної та 

Східної Європи після повали соціалістичного 
режиму були першопочаткові зусилля 
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 
[10]. 
Розвиток приватного сектору в аудіо-

візуальних мас-медіа відбувався більш повільно 
головним чином тому, що, лише за винятком 
Чеської Республіки, це була та сфера, де 
питання регулювання та контролю відігравали 
визначальну роль. Це особливо стосується 
телемовлення, у меншій мірі радіо [6, c. 6]. 
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 у Польщі, Словенії 
та Румунії, аудіо-візуальні засоби масової 
інформації “залишилися під широким 
контролем держави та політичних партій у 
решті південно-східної Європи” (Албанія, 
Болгарія, Хорватія, Сербія та інші) [10, c. 119]. 
С. Сплічал вбачає причини більш повільних 
реформ у секторі радіо та телебачення у інших 
країнах окрім Польщі та Угорщини у “або через 
більш повільні політичні зміни (як у Румунії та 
Болгарії), або через напружені національні 
відносини, що підтримували патерналістські 
або навіть авторитарні медіа-системи 
(наприклад, Сербія)” [15, c. 55]. 
Дослідник С. Сплічал відокремлює Польщу 

та Угорщину як успішні держави у 
реформуванні цього сектору мас-медіа від 
інших країн Центрально-Східної Європи через 
велику кількість іноземних інвестицій, які були 
вкладені у сектор засобів масової інформації 
цих країн. Серед інших пояснень такого 
феномену найбільш видимими є ті, що Польща 
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та Угорщина не були втягнуті в будь-які 
національні внутрішні конфлікти. Відповідно, 
вони вважалися відносно безпечними для 
іноземних інвестицій [15, c. 50]. 
Більшість дослідників медіа-реформ згодні з 

тим, що уряди країн намагаються відкласти 
трансформування існуючих монополістичних 
та підконтрольних уряду систем радіо та 
телемовлення. Наприклад, К. Спаркс піднімає 
питання про те, що політики намагаються 
“заснувати традиції та практику втручання у 
теле- та радіомовлення” [14, c.157], а Д. Палетц 
вірить у те, що “частіше так ніж ні це приймає 
форму маніпуляцій для пропаганди або 
політичних цілей” [13, c. 40].  
Зазначене свідчить про те, що незважаючи на 

той факт, що процес приватизації радіо був не 
таким складним як телебачення, загалом 
політичні діячі неохоче віддавали контроль над 
цими засобами масової інформації. Нестабільні 
нові уряди країн, які у більшості випадків не 
мали постійної парламентської більшості або ж 
впевненої бази їх влади у суспільстві, зволікали 
з реформуванням цієї сфери мас-медіа.   
Питання про нові професійні кадри у сфері 

мас-медіа постало як одне з найбільш 
актуальних на початку постсоціалістичних 
перетворень. Як відомо, за часів існування 
соціалізму журналісти у цих країнах звикли 
бачити себе політично впливовими особами. За 
часів демократичних перетворень та при 
демократії, за окремими винятками, 
найважливішою ознакою професіоналізму 
журналіста стає об’єктивно подана інформація. 
Ця позиція повинна зберігатися незважаючи на 
те, хто є власником того мас-медіа, де працює 
журналіст. З часом професійні підходи 
журналістів змінилися, крім того з’явилися нові 
кадри, але щодо об’єктивності поданої ними 
інформації залишилися актуальними інші 
чинники, обговорені далі.  
Реформування медіа-сфери у 

постсоціалістичних країнах знаходиться під 
впливом академічних парадигм про роль 
засобів масової інформації у демократії та про 
їх роль під час соціалізму. Тому, на 
переконання П. О’Ніла, постсоціалістична 
політична еліта робить спроби 
підпорядковувати медіа своїм бажанням саме 
тому, що вона не звикла до толерантності та 
вільного висловлювання думок, що є однією з 
характеристик демократії [10].  
Варто пам’ятати, що медіа є завжди засобом 

боротьби за владу, а також засобом впливу на 
свідомість людей. При цьому це замовчується, але 
є постійно присутнім при авторитарному режимі, 
так само як і при інших політичних режимах. Ця 
боротьба за медіа розвивається і в процесі 
переходу від тоталітарної держави до 
демократичної, так само як і в період консолідації 

після завершення трансформаційних процесів у 
суспільстві [1]. 
Таким чином, питання про медіа стали 

важливими політичними питаннями процесу 
переходу до демократії у постсоціалістичних 
країнах. Уряди та політичні лідери країн 
Центральної та Східної Європи продовжують 
вірити у те, що їх найбільш ефективна медіа-
політика полягає у тому, щоб розглядати мас-
медіа як “засіб нападу” уряду (“attack dogs”) 
[10], а не “наглядача” уряду (“watchdogs”) [10]. 
Іншою популярною стратегією влади щодо 
медіа є ігнорування 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 період перед виборами.  
Дослідник П. О’Ніл наводить дві важливі 

тенденції медіа реформ. Першою є те, що не всі 
політики в новоутрорених урядах 
постсоціалістичних держав змінили своє 
ставлення щодо ролі саме незалежної та вільної 
преси у суспільстві. Другою тенденцією є те, 
що можливість (чи то уявна, чи то прописана у 
законодавстві) для уряду дійсно контролювати 
будь-який засіб масової інформації напевно 
звузить незалежність медіа або доступ опозиції 
до медіа, або ж усе разом. Державний контроль 
чи то через власність, чи то через регулювання 
міністерством будь-якої частини мас-медіа є 
також частиною проблеми, тому що це не 
відповідає стандартам незалежності у всіх 
моделях вільної преси [11, c. 20]. 
На думку П. О’Ніла, на рівні уряду так звані 

“нові демократи” дуже часто не були у 
захопленні від вільної преси. Державне радіо та 
телебачення у більшості випадків були 
перероблені в рупор нових режимів 
Центральної та Східної Європи. За такої 
ситуації ці мас-медіа мало у чому відрізнялися 
від тієї ролі, яку вони виконували під час 
соціалізму. Законодавча база щодо цензури 
була дещо навіть поновлена як засіб проти тих, 
хто критикує уряд. Часто саме економічні 
впливи відіграють цю роль [11, c. 2]. 
Зауважимо, що багато спільних проблем з 

питанням власності та контролю медіа помітно 
у постсоціалістичному регіоні в Європі. Т. 
Гобан-Клас стверджує, що замість того, щоб 
власниками медіа стали національні приватні 
власники, такі як: журналісти, місцеві інвестори 
або соціальні організації, все більше 
власниками мас-медіа стають міжнародні 
медіа-конгломерати [2, c. 25]. Для контрасту, 
П. О’Ніл говорить про те, що навіть якщо медіа 
знаходиться у приватній власності, власники 
можуть належати до економічної або 
політичної еліти країни.  
Питання про те, “хто контролює мас-медіа” є 
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дуже політично чуттєвим та втаємниченим 
практично у всіх країнах постсоціалістичних 
перетворень, особливо на першому етапі 
реформування. Часто боротьба за контроль над 
медіа є досить жорсткою, і вона включає 
порушення свободи мас-медіа.  
Політичні еліти й досі виявляють тенденції 

до встановлення антидемократичних засобів 
для просування власних інтересів. Це 
стосується як Угорщини, так і Польщі, 
особливо на першому етапі реформ, хоча ці 
країни визнані як успішні за результатами 
реформування сфери мас-медіа. Слід зазначити, 
що у Польщі президент Валенса часто 
використовував свої       конституційні 
повноваження для впливу на друковані та 
аудіо-візуальні засоби масової інформації. В 
обох Польщі та Угорщині питання про 
контроль над медіа стало одним із головних 
питань публічних та політичних дебатів. При 
цьому аргументи були у дискурсі питань про 
національну культуру. Наприклад, “польський 
національний характер” був близько пов’язаний 
з католіцизмом [6, c. 10]. 
Вищезазначені приклади вказують на те, що 

нові системи будуть включати в себе певні 
важливі характеристики колишньої 
тоталітарної моделі. Уряди й досі намагаються 
контролювати медіа прямо або опосередковано. 
Існуючі або потенційні закони про медіа мають 
тенденцію до “захисту” держави (уряду), а не 

громадянського суспільства, громадян та 
журналістів [15, c. 42]. 
Таким чином, на жаль, першопочатково 

незалежність засобів масової інформації у 
країнах постсоціалістичного регіону не стала 
тією панацеєю, якою повинна була стати. Вона 
не попередила уряди різних політичних 
переконань у регіоні від спроб нав’язати 
державний контроль над медіа або 
маніпулювати медіа у своїх інтересах. Тим 
більше незалежність медіа не принесла з собою 
автоматично нейтральність, неупередженість, 
рівність та відсутність надання переваг певним 
політичним силам, на яку сподівалися 
більшість теоретиків та практиків медіа-
реформ. С. Сплічал вірить, що уряди країн й 
досі намагаються контролювати медіа 
безпосередньо або ж опосередковано. Т. Гобан-
Клас зазначає, що розвиваються нові форми 
контролю щодо медіа-правового регулювання 
та ринкового контролю. С. Сплічал підсумовує 
щодо першого етапу (перша половина 1990-х 
років) перебігу медіа-реформ, що “урядовий 
контроль над телебаченням та економічні 
проблеми, які виникли у пресі, залишаються 
головними перешкодами на шляху до свободи 
засобів масової інформації у Центральній та 
Східній Європі” [15, c. 29]. 
Дослідження вищевикладеної проблеми 

підводить до висновку про те, що цілі, аспекти 
та проблеми медіа-реформ були однакові у 
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