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ПЕРЕДМОВА 
 

Курс на вступ до Європейського Союзу є головним та незмінним 

зовнішньополітичним пріоритетом України, що закріплений у Законі 

України «Про основи національної безпеки України» (2003), Законі 

України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (2010). 

Європейський вибір України обумовлювався усвідомленням необхідності 

загальноєвропейської інтеграції як важливого фактора державної 

незалежності, безпеки, політичної стабільності, економічного розвитку 

країни та соціальної злагоди в суспільстві. 

Європейський Союз визнав проголошення незалежності України 

однією з найважливіших подій в історії сучасної Європи і висловив 

переконання, що демократична сильна Україна зможе зробити значний 

внесок у загальну європейську стабільність. Про це було зазначено в 

спільній позиції країн-членів ЄС у листопаді 1994 р. Більш того, ЄС 

висловив свій намір підтримувати незалежність, територіальну цілісність і 

суверенітет України у своєму Плані дій для України, розробленому на 

той час.  

16 червня 1994 р. Україна першою з країн СНД уклала Угоду про 

партнерство й співробітництво з ЄС. Угода була ратифікована Верховною 

Радою України 10 листопада 1994 р. і набула чинності 1 березня 1998 р. 

після її ратифікації національними парламентами країн-членів ЄС. 

Дана Угода стала базовим документом, що визначав правовий механізм 

двостороннього співробітництва між Україною і ЄС на десять років 

(1998-2008). У тому ж 1998 р. Указом Президента України було 

затверджено Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу, в 

якій сформульовані основні напрями співробітництва України та ЄС. 

Таким чином, курс України на європейську інтеграцію став основою 

державної політики, що охоплювала різні сфери життя суспільства, у 

тому числі й аудіовізуальний сектор мас-медіа. 

У даному дослідженні автор зосереджує увагу на аналізі трансформації 

аудіовізуальних традиційних (телебачення і радіо) мас-медіа та державної 

політики щодо цього сегмента медіа-ринку в умовах європейської 

інтеграції. Це обумовлено такими важливими факторами. 

По-перше, традиційні мас-медіа протягом постсоціалістичних 

трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи залишалися 

найбільш доступним, розповсюдженим та популярним ЗМІ. Важливим 

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

змін радіо і телебачення  були або безкоштовним засобом інформації 

(приватні ЗМК), або не дуже дорогим засобом інформації (громадські 
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ЗМК). На противагу цьому, в умовах економічних трансформацій 1990-х рр. 

відбулася криза друку, тому цей популярний засіб масової інформації 

за соціалістичних часів в умовах демократизації й на теперішній час 

утратив свої колись сильні позиції на медіа-ринку. Щодо ж інших 

засобів масової комунікації, які почали виникати з кінця 1980-х рр. у 

зв’язку з науково-технічним прогресом, то в постсоціалістичних 

країнах вони отримували повільне розповсюдження через наслідки 

економічних перетворень та відповідне скрутне загалом соціально-

економічне становище громадян. Отже, саме традиційні аудіовізуальні 

ЗМК протягом останніх двадцяти років стали найбільш популярним та 

розповсюдженим засобом масової комунікації в постсоціалістичних 

країнах Центрально-Східної Європи, у тому числі й в Україні. 

По-друге, хоча в соціалістичних країнах радіо та телебачення 

використовувалися для прямого політичного впливу на населення, 

однак у демократичному суспільстві це не є прийнятним через ту роль 

незалежної «четвертої влади», яку повинні вигравати мас-медіа в 

демократичній державі. Тому в країнах постсоціалістичних трансформацій 

Центрально-Східної Європи через популярність аудіовізуальних ЗМІ в 

населення та колишню практику прямого втручання в їх функціонування 

політичних еліт за часів соціалізму, створення нового медіа-регулювання 

щодо аудіовізуальних медіа набувало особливої актуальності. 

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

Східної Європи, а в країнах Західної Європи є зменшення популярності 

друкованих ЗМІ, збереження популярності аудіовізуальних медіа за 

останні десятиліття та завоювання Інтернетом ринку засобів масової 

комунікації. Тому в результаті європейської інтеграції та створення 

Європейського Союзу з єдиним ринком інститутами ЄС усе більше 

уваги звертається на необхідність удосконалення регулювання 

аудіовізуального медіа-ринку в країнах-членах ЄС та в країнах-

кандидатах на членство в ЄС з метою приведення його до загальних 

європейських стандартів у цій сфері. Отож, державна політика щодо  

трансформації аудіовізуальних медіа відповідно до європейських 

стандартів є одним з важливих питань державної політики держави, яка 

направлена на членство у ЄС. 

Концептуальними для даного дослідження стали положення, 

втілені у статті 34 Конституції України, де зазначається, що кожному 

гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження 

своїх поглядів та переконань; статті 15, що забороняє цензуру, а також 

у статті 10 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує свободу 

висловлювань та інформації.  
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Стан свободи мас-медіа в Україні розглядається в даному дослідженні 

як складова інтеграції до ЄС, адже це вимагає приведення рівня 

забезпечення свободи слова в Україні до рівня країн-членів ЄС, в яких 

рівень свободи мас-медіа є одним із головних критеріїв розвиненості 

демократії, громадянського суспільства, правової держави.  

Джерельною базою дослідження є міжнародно-правові акти, націо-

нальне законодавство України, а також країн-членів ЄС, регулятивні 

документи ЄС та Ради Європи, офіційна статистика, інформація 

національних і міжнародних організацій, наукові праці, монографічні 

дослідження і наукові статті вітчизняних та зарубіжних авторів з 

окресленої проблеми. Автор спиралася на Закони у сфері ЗМІ України, 

зокрема, «Про телебачення та радіомовлення», «Про інформацію», «Про 

державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів», «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення 

України» та інші.  

У роботі введено до наукового обігу вітчизняної науки нові 

теоретичні джерела переважно англійською мовою, переклад джерел з 

іноземних мов на українську мову зроблений автором. 

Таким чином, у зв’язку з вищезазначеним, дане дослідження набуває 

особливої актуальності через процеси демократичних трансформацій 

на аудіовізуальному ринку в Україні, а також у результаті євроінтег-

раційного курсу нашої держави, що передбачає вироблення державної 

політики щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації відповідно 

до європейських стандартів у даній сфері. 

Автор висловлює щиру подяку всім колегам з Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, хто посприяв виходу у 

світ цієї роботи. 


