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Розділ 5 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

ЩОДО АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

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.  

Першим президентом самостійної України у 1991 р. був обраний 

Л. Кравчук, який став відстоювати створення української державності, 

незважаючи на те, що був колишнім завідувачем ідеологічним відділом 

ЦК Комуністичної партії України. Він переміг на президентських виборах 

лідера Народного Руху України, колишнього дисидента В. Чорновола. 

Такий результат виборів пояснюється різними факторами, але головними 

можна вважати: по-перше, саме з ним пов’язується отримання 

Україною незалежності, а, по-друге, передбачалося, що саме він зможе 

підтримувати мир у державі, балансуючи між заходом та сходом 

країни, комуністами та лібералами. Потрібно зазначити, що перед цим 

у 1990 р. відбулися перші демократичні вибори до Верховної Ради 

України, тобто тоді, коли Україна ще була частиною Радянського 

Союзу, і більшість у парламенті отримали комуністи.  

Таким чином, українське суспільство не змогло провести заміну 

політичних еліт на початку процесу демократизації в країні. У 

результаті цього в Україні не було процесу декомунізації, як у Польщі, 

Чехії, Угорщині та інших постсоціалістичних країнах, адже розпо-

чавшись із заборони компартії, він на тому й закінчився. Натомість 

збереглася радянська адміністративно-командна система. Колишня 

номенклатура практично повністю залишила за собою керівні позиції 

на всіх рівнях влади [113]. Отож, колишні комуністичні еліти, 

продовжуючи перебувати при владі, включаючи найвищі посади в 

державі, просували й надалі модель «перебудови» М. Горбачова 

замість ринково-орієнтованих реформ. Якщо приймати до уваги 

концепцію західного дослідника С. Фіша про важливість перших 

демократичних виборів у країні для шляху реформ та їх наслідків, 

потрібно зауважити, що перші вибори у Верховну Раду в 1990 р. були 
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виграні колишніми або тогочасними комуністами, не говорячи вже про 

те, що сам Л. Кравчук теж був колишнім комуністом [99, c. 58]. 

Після проголошення незалежності України розпочався процес 

переходу до демократичного суспільства та ринкової економіки. У 

порядку правонаступництва Україна отримала від СРСР укладену 1989 

р. угоду про торгівлю та комерційне й економічне співробітництво, яка 

через політичні та економічні зміни на той час уже втратила свою 

актуальність.  

Європейський вибір України обумовлювався усвідомленням не обхід-

ності загальноєвропейської інтеграції як важливого фактора державної 

незалежності, безпеки, політичної стабільності, економічного розвитку 

країни та соціальної злагоди в суспільстві. Однак, через різні обставини на 

початку постсоціалістичних трансформацій Україна опинилася в 

глибокій політичній та економічній кризі. Влада була дискредитована 

в очах громадськості за неспроможність провести успішні економічні 

та інституційні реформи [372, c. 135].  

Питання щодо того, які економічні реформи були проведені під час 

президентства Л. Кравчука у 1990-1994 рр. становить постійний науковий 

інтерес західних дослідників та, більш того, погляди спеціалістів 

різняться щодо процесу реформ та їх наслідків. Так, наприклад, Дж. де 

Меніл називає першу половину 1990-х рр. як лише попередні реформи, 

Р. Шпек характеризує українські реформи того часу як часткові та 

повільні, а М. Дабровські, М. Лучинські та М. Маркевич говорять про 

дуже повільний та неефективний шлях економічних реформ в Україні. 

Інші вчені, наприклад К. Хіршхаузен і В. Вінценц, називають перші 

роки економічних реформ в Україні як політику зупинки та руху (stop 

and go policy) у той час як Дж. Тедстром пропонує називати цей час 

періодом заперечення тому, що в той час Україна не спромоглася 

розробити, а не тільки впровадити, серйозну програму реформ [99, c. 54].  

Можна пояснити перші роки економічних реформ в Україні як 

намагання знайти «третій шлях» для економічного розвитку, який був 

неуспішним і болісним. А. Аслунд та Дж. де Меніл поділяють цю 

думку щодо ідеї української правлячої еліти про особливу економічну 

модель в перші роки незалежності, що не була оригінальною, а 

швидше нагадувала суміш сплутаної економічної думки періоду 

М. Горбачова. Х. ван Зон висловлює наступну думку, що український 

уряд намагався зберігати таку промислову структуру, яку не можна 

було зберігти [99, c. 57–58]. 

Найбільш оптимістичним іноземним дослідником щодо початкових 

економічних реформ в Україні можна назвати Т. Кузіо. Він відкидає 
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обвинувачення України в тому, що не були проведені радикальні 

економічні реформи тому що, на його думку, ніяка з колишніх 

республік Радянського Союзу не успадкувала фон та ресурси для їх 

проведення. Він захищає Л. Кравчука щодо тих завдань, які були перед 

ним: на противагу Росії, перед незалежною Україні за президентства 

Л. Кравчука стояли не два (економічні та політичні), а чотири складних 

перетворення: від адміністративно-командної системи до ринкової 

економіки, від тоталітарної системи до демократії, від неповної та 

деформованої національної ідентичності до нації, від суб’єкта імперії 

до державності. На думку цього автора, українські реформи повинні 

були мати еволюційний характер. Більш того, він відзначає, що через 

вищезазначене, Україна повинна була витратити багато часу на 

створення нації та держави. Він оцінює цей процес позитивно так само, 

як і Р. Шпек, який стверджує, що створення державних інститутів було 

першочерговим завданням уряду України. Однак, створення держав-

ницьких інститутів відбувалось за рахунок створення економічних 

інститутів, хоча інші інститути продовжували залишатися не 

реформованими та відповідними радянському зразку. Р. Шпек уважає, 

що «відстрочене створення ринкових економічних інститутів є, 

напевно, найвищою ціною пізніх реформ» [99, c. 58]. 

Загальновизнаним є те, що успіх Л. Кравчука можна чітко побачити 

у сфері створення нації, підтримки миру та неконфліктних ситуацій у 

країні. Більш того, Т. Кузіо робить таке припущення, що без політики 

створення нації і української державності, економічна політика Л. Кучми 

не була б можливою. Таким чином, цей науковець стверджує, що ера 

Л. Кравчука не може розглядатися як цілковита поразка [99, c. 58]. 

Існують і такі думки, що «неготовність суспільства до змін, загальна 

дезорієнтація, «розруха в головах» у критичної маси населення обумовили 

відсутність політичних і економічних реформ і неможливість швидкого 

старту демократичних перетворень у вже незалежній країні» [113]. 

Зважаючи на складний і недостатньо успішний процес демократизації 

України на початку 1990-х рр. за часів президентства Л. Кравчука, 

Україна не досягла значних успіхів у сфері європейської інтеграції. 

Однак, на початку постсоціалістичних перетворень в Україні були 

успіхи в забезпеченні багатьох громадянських прав і свобод, уключаючи 

право на свободу слова і думки, з чим були тісно пов’язані демокра-

тичні перетворення на медіа-ринку країни. 

Багато медіа-дослідників говорять про спалах свободи слова та 

свободи ЗМІ в перші роки незалежності України. Український медіа-

спеціаліст С. Демченко пов’язує таке явище з «поєднанням у часі 

політичних та інформаційних революцій, які разом вирішували 
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завдання перебудови суспільства» [17, с. 18] на той час в Україні. 

Західний дослідник К. Норденстренг уважає, що безпрецедентний 

ступінь свободи мас-медіа під кінець існування Радянського Союзу 

можна пояснити вакуумом політичної та економічної влади у країні 

[348, c. 220]. 

Пізніше спалах активності та незалежності медіа в Україні спав, на 

думку С. Демченка, через відсутність реалізації позитивних очікувань 

від діяльності ЗМІ та реформування суспільства [17]. Однак, це явище 

можна пояснити й іншими факторами. Наприклад, медіа-спеціаліст 

Дж. Довнінг бачив причини даного явища у повільному відмиранні 

соціалістичної традиції управління ЗМІ, а вихід він убачав у підсиленні 

ролі громадянського суспільства [233, c. 204]. Дослідниця О. Хасюк у 

1994 р. також говорила про те, що традиції правлячих еліт впливати на 

ЗМІ залишаються: хоча «стверджується, що випадки контролю над 

медіа в минулому, але правильніше буде сказати, що традиції … й досі 

живі та процвітають» [280, c. 8]. 

Від початку демократичних перетворень Україна створювала нову 

правову базу для функціонування вільних та незалежних ЗМІ. В 

Україні була прийнята низка законів, які регулюють всі аспекти діяльності 

мас-медіа, від друкованих до аудіовізуальних і нових технологій у цій 

сфері. У цьому процесі тиск міжнародних організацій та зобов’язань 

міжнародних договорів (ООН, Ради Європи, ОБСЄ тощо) сприяли 

утворенню правової моделі структури ЗМІ. Узагалі, рамкові умови 

діяльності національної преси, радіо, телебачення є одним із найважли-

віших питань, які треба розв’язати для успішного розвитку демокра-

тичного суспільства. 

Наприклад, основним законодавчим актом щодо преси в Україні є 

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні», який був прийнятий Верховною Радою через рік після 

проголошення незалежності України. Загалом, він установлює правові 

рамки для друкованих ЗМІ і гарантує свободу їх діяльності. Так, Закон 

України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» 

забороняє цензуру, гарантує вільне вираження думок кожного грома-

дянина. Крім того, у Законі встановлено, що друковані мас-медіа 

повинні бути вільними, і будь-які органи, що здійснюють цензуру, є 

забороненими (статті 1 і 2 Закону) [130, с. 29]. 

Закон України «Про інформацію» [129], запроваджений у 1992 р., 

визнає право на інформацію. Проте, за міжнародними оцінками, він 

уважається «заплутаним», має надто багато винятків, окрім того, 

доступ до інформації за цим законом є ускладненим [169]. Отож, в 
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Україні необхідно було удосконалювати цей закон та пропонувати в 

подальшому новий законопроект про доступ до публічної інформації, 

який би впровадив прогресивний підхід у цьому питанні відповідно до 

міжнародних стандартів. Так, наприклад, після багаторічної боротьби 

румунського народу, новий закон про інформацію було прийнято. Він 

дозволив відкрити секретні архіви румунської секретної поліції 

«Секурітате» періоду режиму Чаушеску в Румунії [316]. Хоча доступ 

до навіть такої чутливої теми порушує багато питань і у самій Румунії, 

однак уважається, що це допомагає демократизації країни, кращому 

розумінню соціалістичного минулого та його пам’яті заради демокра-

тичного прогресу Румунії. Схожі закони про доступ до інформації були 

прийняті і в інших постсоціалістичних країнах Центрально-Східної 

Європи, однак також це був затяжний у часі процес, що супро-

воджувався обговореннями в суспільстві. 

Незважаючи на певну критику нових законів щодо преси в Україні, 

ці законодавчі акти отримують позитивні відгуки від медіа-

спеціалістів. Щодо України, то А. Ріхтер дає оцінку головному закону 

України щодо преси як найбільш далекосяжному законодавчому акту 

щодо друкованих медіа з часу незалежності [370, c. 138]. Його було 

прийнято через рік після проголошення незалежності України і він був 

інноваційним і близьким до міжнародних та європейських стандартів у 

забезпеченні свободи слова в пресі України.  

Приватизаційні процеси, які почалися в Україні в 1991-1994 рр., 

мали велике значення і наслідки для економіки держави, а також для 

трансформації її медіа-ринку. Основними цілями приватизаційної 

програми були: зміна власності на засоби виробництва, створення 

нової соціальної групи приватних власників, заохотити конкуренцію та 

обмежувати монополії. 

Перший етап приватизації в Україні офіційно почався у 1992 р. У 

жовтні 1991 р. український уряд прийняв програму «Основні напрямки 

економічної політики в умовах незалежності». Основою запропонованої 

трансформації повинна була стати приватизація підприємств у державній 

власності і наближення до ринкової економіки з різними формами 

власності. Нормативно-правова база приватизаційних процесів була 

переважно прийнята в 1992 р. Вона включала основні закони такі, як: 

Закон України «Про приватизаційні сертифікати», Закон України «Про 

приватизацію невеликих підприємств» та «Державна приватизаційна 

програма». Як зазначає Т. Кузіо, позитивним аспектом нової законодавчої 

бази стало те, що вона визначила об’єкти та методи приватизації [99, 

с. 56]. 
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Перший етап приватизації, однак, був неефективним і показав 
багато проблем та ускладнень у цьому процесі. Наприклад, гіперінфляція 
призвела до переоцінки вартості підприємств і, таким чином, затримала їх 
приватизацію. До того ж, реформи були блокованими відсутністю 
організаційної системи імплементації приватизації, не встановленням 
регіональних осередків Державного Комітету Власності та недосвід-
ченими його працівниками. Інвестиційним банкам також помітно не 
вистачало працівників.   

До вищеперелічених проблем інші дослідники додають ще й 
відсутність багатьох необхідних законодавчих актів, деяку невпевненість 
щодо права на власність через незакінчений поділ власності між 
колишніми республіками Радянського Союзу, Україною та Автономною 
Республікою Крим, а також через низький рівень управління державною 
власністю. У багатьох спостерігачів викликала стурбованість можливістю 
колишньої номенклатури та «червоних директорів» використати особисту 
вигоду від такого приватизаційного процесу. Як відзначає Х. ван Зон, 
«до кінця 1994 року приватизація українського виробництва була сильно 
обмежена та обмежена до «спонтанної» приватизації, тому номенклатура 
брала активну участь в апропріації державної власності» [99, с. 56]. 

Відповідно до даних МВФ, якщо б зберігалися темпи приватизації 
1992-1994 рр., то знадобилося би 15-17 років для того, щоб завершити 
цей процес. Отже, приватизація відбувалася дуже повільно за прези-
дентства Л. Кравчука. Верховна Рада України визнала поразку 
приватизації в Україні, яку було призупинено в 1994. У результаті 
першого етапу приватизації лише 3,000 середніх та великих підприємств 
(із загальної кількості 18,000) та 7,000 невеликих підприємств (із 
загальної кількості 45,000) були приватизовані до кінця 1994 року [99, 
с. 56]. І хоча насправді створення національних державних інститутів 
було не менш важливим в Україні, ніж інших ключових інститутів, навіть 
при цьому, ці реформи призвели до розквіту старого бюрократичного 
державного апарату, нестачі правових та в тіньову Україні.  

Усі ці вищепроаналізовані автором проблеми з приватизацією в 
Україні на початку постсоціалістичних перетворень негативно позна-
чилися і на темпах ринкових перетворень на ринку ЗМІ в Україні. 
Адже на медіа-ринку також потрібно було провести денаціоналізацію 
відповідно до демократичних стандартів. Особливої ж важливості та 
проблемності набули процеси приватизації на ринку аудіовізуальних 
мас-медіа в Україні так само, як і в інших державах постсоціалістич-
них перетворень Європи.  

Головним законодавчим актом щодо аудіовізуальних мас-медіа в 

Україні можна вважати Закон України «Про телебачення та радіомов-
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лення» від 1993 р., зі змінами та доповненнями. Щодо прийняття цього 

Закону в Україні не було інтенсивних політичних дебатів, на відміну 

від більшості постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи.  

Закон України «Про телебачення та радіомовлення» було прийнято 

в 1993 р. і вступив у дію в 1994 р. Зазначимо, що Україна була однією 

з трьох держав колишнього Радянського Союзу (поряд з Молдовою, 

яка прийняла відповідний закон у 1995 р. та Таджикистаном – у 1996 

р.), яка прийняла новий закон щодо аудіовізуальних медіа до 2000 р., 

тобто майже за десять років після початку демократичних перетворень 

у пострадянських країнах [326, c. 25]. Таку позитивну картину 

бажання українських політиків реформувати аудіовізуальні медіа через 

прийняття нового закону в цій сфері можна піддати сумніву, якщо 

подивитися на зміст самого закону. Звичайно, разом із запровадженням 

приватної власності на радіо та телебачення, державна власність на 

певні канали, які мають найбільше покриття території та аудиторії 

(наприклад, «УТ-1»), залишилася. Відразу зрозуміло чому прийняття 

такого нового закону не спричинило політичних дебатів, як це було в 

інших країнах Центральної та Східної Європи, де державної власності 

на аудіовізуальні ЗМІ не залишилося після прийняття нових законів у 

цій сфері. Адже політичні еліти в Україні залишили в державній 

власності, а, отже, у сфері свого впливу, певні аудіовізуальні мас-медіа.  

Процедура й умови надання ліцензій електронним ЗМІ є важливим 

першим кроком для початку мовлення станцій. В Україні ця функція 

покладена на Національну раду з питань радіо та телебачення відповідно 

до Закону «Про телебачення та радіомовлення» від 1993 р. Заявка на 

отримання ліцензії, яка повинна бути підкріплена статутом електронного 

мовника, може бути переданою до Національної ради з питань радіо та 

телебачення після того, як заявник знайшов технічні можливості для 

ведення мовлення [373, c. 316]. Процес отримання технічної ліцензії на 

ведення мовлення регулюється Законом України «Про комунікацію». 

Так, претендент на отримання ліцензії може орендувати або купити в 

урядової агенції частоту і технічне обладнання, необхідне для ведення 

мовлення. На відміну від, наприклад, Польщі в Україні законом 

заборонено надання ліцензій [372, c. 148] на аудіовізуальне мовлення 

релігійним організаціям.  

Середній термін для надання ліцензій в Україні становить від п’яти 

до десяти років, залежно від типу мовлення радіо та телевізійної 

станції [373, c. 316]. Потрібно відмітити той факт, що діяльність рад по 

виданню ліцензій призвела до таких позитивних наслідків на медіа-

ринку, як поява комерційних радіо та телестанцій в Україні.  
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16 червня 1994 р. Україна першою з країн СНД уклала Угоду про 
партнерство й співробітництво (далі – УПЦ) з ЄС. Відповідні угоди 
були укладені Європейським Союзом майже з усіма країнами-членами 
Співдружності незалежних держав (далі – СНД), які виникли на терені 
колишнього СРСР. УПС була ратифікована Верховною Радою України 
10 листопада 1994 р. і набула чинності 1 березня 1998 р. після її 
ратифікації національними парламентами країн-членів ЄС.  

Про важливість підписання Угоди про партнерство і співробітництво 
між Україною та ЄС для реалізації євроінтеграційної стратегії нашої 
держави свідчить той факт, що подібні підписані угоди про партнерство і 
співробітництво мали проміжний характер між Угодою про торгівлю і 
співробітництво ЄС з СРСР від 1989 р. і договорами про асоціацію, 
підписаними з країнами Центрально-Східної Європи. 

Угода охоплювала чотири основних напрямки: політичний діалог 
та зовнішня політика і політика безпеки; питання юстиції, свободи і 
безпеки; економічне та секторальне співробітництво та створення 
глибокої та повномасштабної зони вільної торгівлі. УПС відкрила 
можливості для поступового зближення України з ЄС. У рамках УПС 
відбувався регулярний політичний діалог між Україною і ЄС на всіх 
рівнях, уключаючи президентський. Таким чином, Угода визначила 
наміри та зобов’язання сторін щодо забезпечення партнерства та 
взаєморозуміння. Вона виявила обопільну прихильність до демократії 
та ринкової економіки і водночас визначила перелік вимог для України 
в різних сферах життя [40, с. 14].  

У 1994 р. були проведені позачергові як парламентські, так і 
президентські вибори. Другим Президентом України став Л. Кучма. У 
результаті позачергових парламентських виборів у Верховній Раді 
домінували представники лівих партій України, що мали близько 140 з 
450 місць у парламенті, а також різноманітні центристські фракції, що 
за допомогою «придбаних» депутатів збільшили кількість своїх представ-
ників до більш 180 членів у кінці 1997 р. [255, c. 144–145]. Важливо 
відзначити, що економічні реформи в Україні періоду президентства 
Л. Кучми, на відміну від попереднього періоду, проводилися за 
допомогою західних радників відповідно до пунктів так званого 
«Вашингтонського консенсусу» (Washington consensus) та певним 
попередньо накопиченим досвідом [99, c. 58]. 

На думку європейської дослідниці В. Фріц, зовнішні впливи на 
процес державотворення в Україні дещо збільшилися в другій половині 
1990-х рр., але не стали домінантними порівняно з внутрішніми 
факторами. Щодо відносин України з ЄС, то вона відзначає, що на той 
період й досі було відсутнє серйозне зацікавлення як України в ЄС, так 
ЄС в Україні [255, с. 148]. 
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Свобода преси вважається однією з основних конституційних 

свобод. Найбільш важливою передумовою існування свободи преси й 

інших політичних свобод є саме конституціоналізм. Конституційні 

гарантії свободи преси є невід’ємною ознакою демократичної системи 

ЗМІ. Свобода преси найчастіше визначається як право поширювати 

ідеї, думки, інформацію через друковане слово без обмежень з боку влади; 

право, що гарантує захист і лежить в основі всіх інших політичних 

свобод та прав людини. Свобода преси є не просто гарантом, а головним 

гарантом конституційності демократичного ладу. Різні науковці 

займалися дослідженням свободи слова, закріпленої у Конституції 

України, наприклад, І. Длабоха [228, c. 30] та П. Матісщек [323, c. 3]. 

Конституція України була прийнята Верховною Радою України 

28 червня 1996 р. 315 голосами «за», 36 – «проти», 12 – «утримались» і 

відразу вступила в дію, замінивши Конституцію Радянської Республіки 

України 1978 р. [228, c. 30]. Важливо зазначити, що приблизно 30 % 

статей Конституції України стосуються прав та обов’язків громадян 

[323, c. 3]. 

У статті 34 Конституції України зазначено, що «кожному гарантується 

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів та 

переконань» [56, c. 8]. Крім того, кожен має право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово 

або в інший спосіб – на свій вибір. Зазначимо, що в частині 3 статті 15 

Конституції України «цензура заборонена» [56, c. 5]. Таким чином, 

Конституція України зафіксувала право кожного на свободу думки, 

слова, переконань.  

Потрібно звернути увагу на те, що міжнародні договори, які 

ратифікувала Україна, є частиною національного законодавства та 

обов’язковими до виконання. Відповідні положення закріплені в статті 

9 Конституції України [56, с. 4].  

Крім того, такі законодавчі акти були прийняті за часів 

президентства Л. Кучми, які регулюють діяльність аудіовізуальних 

медіа: Закон України «Про систему суспільного телебачення і радіо-

мовлення України» (1997) [132]; Закон України «Про Національну 

Раду з питань телебачення та радіомовлення» (1997) [135]; Закон 

України «Про авторські та суміжні права» (1994); Закон України «Про 

комунікацію» (1995).  

Щодо дотримання етичних норм у ЗМІ, то Закон України «Про 

захист суспільної моралі», прийнятий у 2004 р., встановлює правові 

основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що 

негативно впливає на суспільну мораль. Суспільна мораль, відповідно 

до даного Закону, – це «система етичних норм, правил поведінки, що 
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склалися в суспільстві на основі традиційних духовних і культурних 

цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, 

совість, справедливість» [139]. 

Статтею 2 Закону забороняються виробництво та розповсюдження 

продукції, яка: пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, 

зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної 

цілісності України; пропагує фашизм та неофашизм; принижує або 

ображає націю чи особистість за національною ознакою; пропагує 

бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь; 

принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад 

(каліцтва), з душевнохворих, літніх людей; пропагує невігластво, 

неповагу до батьків; пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, 

тютюнопаління та інші шкідливі звички [139].  

Можна узагальнити, що основна увага даного Закону направлена на 

регулювання створення та поширення інформації порнографічного, 

еротичного та насильницького характеру. Так, наприклад, статтею 15 

Закону «Порядок і умови публічної демонстрації продукції, що містить 

елементи еротики, засобами масової інформації» трансляція теле-, 

відео- і радіопрограм, що містять елементи еротики, допускається з 24 го-

дин до 4 годин, якщо інше скорочення часу трансляції не передбачено 

органами місцевого самоврядування. Перед трансляцією теле- і 

радіопрограм сексуального чи еротичного характеру обов’язково має 

бути зроблено звукове або текстове повідомлення про характер 

програми і заборону перегляду чи прослуховування її неповнолітніми 

[139]. Крім того, у Законі визначається статус Національної експертної 

комісії України з питань захисту суспільної моралі та інші положення, 

що стосуються діяльності даної Комісії.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. 

№ 1550 «Про Національну експертну комісію України з питань захисту 

суспільної моралі» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 624 

від 11.05.2006) затверджено положення «Про Національну експертну 

комісію України з питань захисту суспільної моралі», відповідно до 

якої Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі 

є постійно діючим державним експертним і контролюючим органом. 

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та 

законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 

України, а також цим Положенням [98, с. 53]. 

Основними завданнями Комісії є: проведення експертизи продукції, 

видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру та 

продукції, що містить елементи або пропаганду культу насильства, 
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жорстокості, порнографії; проведення аналізу процесів і тенденцій, що 

відбуваються у сфері захисту суспільної моралі, розроблення для 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування реко-

мендацій з їх правового регулювання; здійснення контролю за дотри-

манням законодавства у сфері захисту суспільної моралі. Відповідно 

до пункту 5 Постанови Комісія: проводить аналіз теле-, радіо- і відео-

продукції, репертуару кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, відеозалів, 

продукції друкованих засобів масової інформації, а також видовищних 

заходів на їх відповідність вимогам законодавства у сфері захисту 

суспільної моралі (1); вживає заходів до запобігання розповсюдженню 

та заборони демонстрації фільмів, програм, інформаційних матеріалів, 

видовищних заходів, які можуть завдати шкоди суспільній моралі (2) 

[138]. 

Хоча Національна комісія й формується з представників органів 

влади, журналістів, артистів і письменників, критерії та процедура добору 

членів є невідомими. Також спеціалісти Української Гельсінської 

спілки з прав людини відзначали, що фактична процедура призначення 

Голови комісії суперечить закону про захист суспільної моралі [117]. 

Отож, хоча загалом ті напрямки, на які направлена сфера дії Закону 

України «Про захист суспільної моралі» можна оцінити позитивно, 

однак як цей закон, так і діяльність Національної експертної комісії 

України з питань захисту суспільної моралі викликає певні засте-

реження з точки зору їх повної відповідності загальним і, у тому числі 

європейським стандартам свободи слова та права людини на інфор-

мацію. 

Так, на думку українських правозахисників, існування такого Закону і 

такої Комісії суперечить Конституції України та Європейській Конвенції з 

прав людини [117], порушує громадянські права і свободи в Україні, 

легітимізує цензуру під приводом боротьби за моральність, сприяє 

корупції, а також є механізмом психологічного притлумлення громадян, 

пригнічення культури та інформаційного простору. Що найважливіше, 

вищезгадані Комісія і Закон розглядаються як втручання в особисте життя 

громадян і спробу його регулювання, що не відповідає демократичній 

політичній системі. Крім того, висловлюється аргумент про те, що 

діяльність Комісії з Моралі провокує активний розвиток тіньового 

ринку радикальної (у тому числі і дитячої) порнографії, притлумлює 

природну сексуальну енергію населення, що призводить до зростання 

соціальної напруги, жорстокості, агресії та злочинності на сексуальному 

ґрунті [77]. Більш того, визначення термінів закону не є одностайними. 

Наприклад, закон визначає окремо продукцію порнографічного, 

еротичного та сексуального характеру. При цьому їхнє формулювання 
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не дає чітких критеріїв розмежування продукції до одного із цих трьох 

видів продукції. Тому, на думку спеціалістів Української Гельсінської 

спілки з прав людини, «закон про захист суспільної моралі не відповідає 

критерію якості, а тому потребує більш чіткого регулювання, щоб 

відповідати вимогам Європейської Конвенції про захист прав людини». 

Урешті наголосимо на тому, що хоча даний Закон було прийнято за 

президентства Л. Кучми, але він не відразу почав впроваджуватися в 

дію. Це було пов’язано, перш за все, через правові колізії з неможливістю 

відповідно до закону сформувати експертний і контролюючий поза-

відомчий державний орган у сфері захисту суспільної моралі – 

Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної 

моралі [117]. Отож, Комісія почала діяти на основі даного Закону вже 

під час президентства В. Ющенка, що буде проаналізовано пізніше в 

даній роботі. 

Україна в 1997 р. врешті-решт прийняла закон, який створює 

правові рамки для запровадження громадської системи радіо та 

телебачення [330, c. 143] після довгих дебатів між Парламентом та 

Президентом. Цим законом створено систему Суспільного телебачення і 

радіомовлення України, тобто громадські медіа. А. Ріхтер описує цей 

процес так: «після дебатів між Парламентом і Президентом щодо 

певних положень закону про громадські медіа, Україна нарешті прийняла 

закон, який створює правову базу для впровадження громадського радіо 

та телебачення» [370, c. 160]. Не дивно, що прийняття цього закону 

А. Ріхтер називає «інтригуючим розвитком» законодавства щодо 

аудіовізуальних медіа в Україні, через те, що він увів громадські 

електронні ЗМІ на основі державних [372, c. 143]. Звичайно, можливість 

втратити державні аудіовізуальні ЗМІ як засоби впливу на аудиторію 

спровокували інтенсивні дебати серед політичних еліт України так 

само, як раніше це відбулося в інших країнах Центрально-Східної 

Європи.  

Закон «Про систему громадського радіо та телебачення в Україні» 

від 1997 р. встановлює, що громадські медіа перебувають у власності 

українського народу [132]. Проаналізуємо структуру передбачених 

законом управлінських органів громадських медіа в Україні для того, 

щоб оцінити їх незалежність. 

Громадська рада – це рада нагляду над діяльністю громадських 

медіа в Україні. Вона не може втручатися в щоденні справи громадських 

мовників, однак вона затверджує членів Адміністративної ради та 

кандидатів на голову Адміністративної ради, а також щорічні звіти 

Адміністративної ради про діяльність громадських медіа. Діяльність 
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Громадської ради ґрунтується на широкій репрезентації різних частин 

суспільства через її членів. Відповідно до закону склад Громадської 

ради є таким: один представник від кожної політичної партії, яка 

представлена в Парламенті; один представник від кожної української 

неурядової і культурної організації, що зареєстрована у Міністерстві 

юстиції України та має статус всеукраїнської організації. Однак, саме 

Верховна Рада України схвалює список неурядових організацій для 

представництва у Громадській раді. Більше того, до складу Громадської 

ради входить один представник від Президента України; один – від 

Кабінету Міністрів України; один – від Національного Банку України; 

один – від Генеральної прокуратури України; один – від Національної 

ради з питань телебачення та радіомовлення; один – від Антимо-

нопольного комітету України; один – від Державного агентства 

України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України. 

При цьому кількість членів Громадської ради затверджується 

Верховною Радою України на сесії першого року після виборів до 

Парламенту [132]. 

Кваліфікаційна рада є постійною громадською радою громадських 

засобів масової інформації в Україні, яка формується з висококвалі-

фікованих професіоналів та вчених у сфері радіо і телебачення. Вона 

формується з трьох представників від Президента України та трьох 

представників від Верховної Ради України (разом шість членів ради), 

термін призначення яких на посади не є лімітованим. «Ре-репре-

зентація» або ротація членів ради може бути проведена з ініціативи 

Президента або Парламенту не більше одного разу за їх термін на 

посаді. Кваліфікаційна рада робить конкурсний відбір кандидатів на 

посади голови та членів Адміністративної ради та надає відібраних 

кандидатів на затвердження Громадській раді [132]. 

Адміністративна рада є постійно діючим розпорядчим органом 

громадських медіа. У законі зазначено, що функції цієї ради повинні 

бути визначеними статутом Громадського радіо та телебачення 

України; однак немає згадки про кількість членів та процедуру їх 

призначення [132]. 
На думку автора, зазначене свідчить про те, що незалежність 

управління громадських медіа в Україні можна поставити під сумнів 
через те, що завдання вищезазначених рад і призначення їх членів 
теоретично розроблено з можливістю здійснення політичного впливу 
на діяльність громадських аудіовізуальних ЗМІ. Відповідно, можна 
говорити й про достатньо велику перспективу політизації управління 
громадськими мас-медіа за умови їх впровадження на основі 
досліджуваної теоретично-правової розробки. Більш того, зауважимо й 
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те, що статті закону щодо управління громадськими медіа практично 
лише проголошують незалежність Адміністративної ради, не 
уточнюючи її функції. Натомість, багато уваги в законі приділяється 
завданням Громадської ради та призначення її членів.  

Відповідно до закону, члени Громадської та Кваліфікаційної рад 
призначаються прямо або опосередковано представниками політичної 
влади в країні. Таким чином, діяльність цих рад, а також процес 
призначення та звільнення їх членів буде практично політизованим. До 
того ж, призначення членів Громадської ради прив’язане за часом до 
парламентських виборів у країні, що, на переконання автора, поставить 
діяльність ради в залежність від політичних змін у країні. Крім того, 
наголосимо на тому, що деякі положення Закону складно реалізувати 
через їх практичний вимір, наприклад, щодо представлення в радах 
непропорційної кількості представників влади. Так, викликає сумнів 
можливість і доцільність представлення стількох представників від 
політичних інституцій у Громадській раді громадських радіо та теле-
бачення, наприклад, представництво члена кожної партії в Парламенті 
України. Звичайно, теоретично таке положення Закону запозичене з 
відповідних положень законодавчих актів деяких європейських країн, 
але практично в законі чітко не визначена мінімальна і максимальна 
кількість членів ради, не розглянуто питання про можливість і доцільність 
представлення в раді партійних блоків, а також представлення членів 
парламентської коаліції та опозиції тощо. Звідси, реалізація таких 
положень Закону, на переконання автора, може призвести до колізій і 
складності в практичній реалізації його положень.  

У законі також відзначено, що передбачається представлення 
всього суспільства у радах управління громадськими медіа. Однак, під 
суспільством розуміються головним чином неурядові громадські 
організації (далі – НГО). Більше того, їх доступ до рад досить обмежений, 
на думку автора, через положення закону про те, що Парламент України 
визначає і затверджує, які НГО будуть представлені в Громадській  
раді; до того ж чітко не визначено кількість членів від НГО, представ-
лених у Громадській раді. Таким чином, їх кількість теоретично може 
бути дуже обмеженою порівняно з представництвом політичних інституцій 
у Громадській раді. Звідси, можна стверджувати, що представництво 
суспільства за наглядом за громадськими медіа практично обмежене 
НГО, яких обирає і затверджує Парламент за недостатньо визначеними 
у законі критеріями процедури обрання і затвердження членів ради від 
НГО та їх кількості. 

Передбачено представництво у Кваліфікаційній раді професіоналів 

у сфері комунікацій, але вони призначаються Парламентом та Прези-
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дентом. Крім того, відповідно до закону, професійні менеджери приз-

начаються Кваліфікаційною радою, але затверджуються Громадською 

радою [132]. Таким чином, вищезазначене свідчить про те, що система 

управління громадськими медіа в Україні створена з майже прямим 

політичним контролем, що, відповідно, значно обмежить незалежність 

управління громадськими аудіовізуальними ЗМІ в країні.   

Перейдімо до розгляду фінансування громадських в Україні. Відразу 

зазначимо, що в постсоціалістичних країнах це питання є достатньо 

проблематичним. Так, 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].  

Відповідно до Закону «Про систему громадського радіо та 

телебачення в Україні», громадські медіа в Україні фінансуються від 

прибутку з ліцензійної плати, а грошові надходження від реклами 

заборонені. Додатковими джерелами фінансування відповідно до закону 

є: державне замовлення програм, що не може перевищувати 20 % 

загального ефірного часу; спеціальні кампанії з метою залучення додат-

кового фінансування; публікація спеціалізованих газет та журналів, 

розповсюдження та продаж власної аудіовізуальної продукції тощо. 

Крім того, у перший рік функціонування громадського телебачення та 

радіо в Україні передбачено, що вони повинні повністю фінансуватися 

з державного бюджету, а протягом перших трьох років кількість програм 

на замовлення від держави повинна поступово зменшуватись. Також 

передбачено можливість невеликої кількості реклами в громадських 

ЗМІ в період їх становлення, але реклама повинна бути виключно 

української продукції, що підлягає ухваленню Верховної Ради України 

[132]. Відповідно, в Україні передбачалося заснувати громадські ЗМІ з 

поступовим переходом до їх фінансування з ліцензійної плати за 

найкращими європейськими стандартами в цій сфері. 

Отож, для підсумування попереднього аналізу створення правових 

основ функціонування незалежних і демократичних ЗМІ в Україні, 

розглянемо оцінку фахівців «Фрідом Хауз» правової бази щодо медіа в 

Україні за другий строк президентства Л. Кучми (1999-2004 рр.) Правова 

база в дослідженні даної міжнародної організації відзначається як 

«закони та інші нормативно-правові акти, які можуть впливати на 

контекст медіа, так само як і схильність уряду використовувати ці 

закони для того, щоб обмежити здатність мас-медіа функціонувати» 
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[248]. Зазначимо, що автор систематизувала дані щорічних доповідей 

організації щодо правової бази в Україні за 1999-2004 рр. та представила 

їх у графічній формі (див. Мал. 5.1). 

Малюнок 5.1
6
 
 

 
 

Правова база оцінюється за шкалою від «0» (найвищий рівень) до 

«30» (найнижчий рівень) у рейтингах «Фрідом Хауз». Звідси, нижчі 

бали означають кращу нормативно-правову базу. У результаті аналізу 

автор зазначає, що оцінка нормативно-правової бази щодо діяльності 

ЗМІ в Україні три роки підряд (1999, 2000 та 2001) була однаковою та 

складала «18» балів. У наступні два роки відбулися головні зміни. По-

перше, у 2002 р. рівень правової бази щодо мас-медіа різко погіршився 

порівняно з попередніми трьома  роками («18»), досягнувши оцінки 

«23». По-друге, після цього погіршення відбулося різке покращення 

правової бази України, на думку фахівців «Фрідом Хауз», «15» балів у 

2003 р., відповідно досягнувши найкращого рівня за п’ять років 

дослідження.  

                                                 
6 Малюнок складено автором на основі таких джерел: Freedom House report on 

Freedom of the Press 1999 // www.freedomhouse.org/pfs99/pfs99.pdf; Freedom House report 
on Freedom of the Press 2000 // www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf; Freedom House 

report on Freedom of the Press 2001 // www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf; Freedom 

House report on Freedom of the Press 2002 // www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf; 
Freedom House report on Freedom of the Press 2003 // www.freedomhouse.org/pfs2003/ 

pfs2003.pdf; Freedom House report on Freedom of the Press 2004 // www.freedomhouse.org; 

Freedom House report on Freedom of the Press 2005 // www.freedomhouse.org. 
 

http://www.freedomhouse.org/pfs99/pfs99.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2003/%20pfs2003.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2003/%20pfs2003.pdf
http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
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Зауважимо, що, починаючи з 2002 р., «Фрідом Хауз» не розрізняє 

друковані та аудіовізуальні ЗМІ у своїх доповідях і надає загальну 

оцінку всім мас-медіа (див. Табл. 5.1). Але на основі аналізу 1999, 2000 

та 2001 рр. в Україні можна зробити висновок, що законодавство щодо 

аудіовізуальних медіа в країні є гіршим ніж щодо друкованих мас-

медіа. Цей факт можна пояснити тим, що загалом правова база щодо 

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

країнах постсоціалістичних перетворень Центральної та Східної Європи 

через небажання політиків віддати свій контроль над телебаченням 

[395; 233; 267; 265; 359], що є найвпливовішим ЗМІ в країнах регіону.  
 

Таблиця 5.1 

Правова база щодо мас-медіа в Україні та Польщі (1999-2004 рр.) 
7
 

 

Рік Республіка Польща Україна 

1999 

6 (аудіовізуальні) 

4 (друковані) 

10 (разом) 

10 (аудіовізуальні) 

8 (друковані) 

18 (разом) 

2000 

4 (аудіовізуальні) 

4 (друковані) 

8 (разом) 

10 (аудіовізуальні) 

8 (друковані) 

18 (разом) 

2001 
4 (аудіовізуальні) 

3 (друковані) 

7 (разом) 

10 (аудіовізуальні) 
8 (друковані) 

18 (разом) 

2002 6 23 

2003 6 15 

2004 6 15 

 

За розрахунками автора, середній бал правової бази щодо ЗМІ за 

шість років президентства Л. Кучми в Україні (1999, 2000, 2001, 2002, 

2003 і 2004) складає «17,8». Цей рівень достатньо низький і, отже, 

можна говорити про те, що законодавство щодо мас-медіа в Україні на 

той період було недосконалим та потребувало покращення. Так, 

наприклад, для порівняння, за розрахунками автора середня оцінка 

правової бази щодо ЗМІ в Республіці Польща за той самий період 

(1999, 2000, 2001, 2002, 2003 і 2004) складала «7,2», що значно 

                                                 
7 Таблиця складена автором на основі таких джерел: Freedom House report on 

Freedom of the Press 1999 // www.freedomhouse.org/pfs99/pfs99.pdf; Freedom House report 
on Freedom of the Press 2000 // www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf; Freedom House 

report on Freedom of the Press 2001 // www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf; Freedom 

House report on Freedom of the Press 2002 // www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf; 
Freedom House report on Freedom of the Press 2003 // www.freedomhouse.org/pfs2003/ 

pfs2003.pdf; Freedom House report on Freedom of the Press 2004 // www.freedomhouse.org; 

Freedom House report on Freedom of the Press 2005 // www.freedomhouse.org 
 

http://www.freedomhouse.org/pfs99/pfs99.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2003/%20pfs2003.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2003/%20pfs2003.pdf
http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
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відрізняється від ситуації в Україні в кращу сторону. Більш того, таке 

порівняння набуває особливої актуальності у зв’язку з тим, що у 2004 р. 

Республіка Польща стала членом Європейського Союзу. Отже, можна 

зробити висновок про те, що станом на 2004 р. в Україні рівень правової 

бази не був на рівні, достатньому для стратегічної мети держави на 

європейську інтеграцію. Тому було необхідним покращувати ситуацію 

в даній сфері та поступово адаптувати національне законодавство у 

сфері мас-медіа до відповідних європейських стандартів.  

Однак, ті політичні протистояння щодо прийняття в 1997 р. Закону 

України «Про систему громадського радіо та телебачення в Україні» 

та його зміст, що були проаналізовані вище, віддзеркалюють загалом 

ту політичну ситуацію, яка склалася в Україні на той час. 

У парламентських виборах 1998 р. державотворення та економічна 

криза, що тривала, були основними передвиборчими питаннями. До того 

ж, опозиційні партії у своїх передвиборчих програмах критикували 

корупцію в державному апараті. Комуністична партія України виступала 

за відновлення державного контролю над економікою в той час, як 

блок соціалістів – над банківською системою та над «стратегічними 

ринками». У центрі партійного спектру, Народно-демократична партія 

України (НДП) намагалася переконати виборців у тому, що державний 

апарат, який вона репрезентувала, не був монстром і що приватизація 

може принести процвітання для багатьох, а не для деяких громадян. 

Крім того, вона обіцяла оподатковувати заможних з метою підтримки 

небагатих верств населення, в той же час, наголошуючи на необхідності 

«стимулюючої», а не «пригнічуючої» податкової системи. Народний 

Рух України наголошував на важливості проведення вільної від мафії 

та інших корумпованих інтересів приватизації так само, як і на 

стабільній, простій та стимулюючій податковій системі. Народний Рух 

України продовжував поєднувати свій національний заклик з метою 

«повернення до Європи». Усі партії обіцяли виплачувати пенсії та зарп-

лати, підвищувати життєві стандарти та вирішити проблему безробіття 

[255, c. 145]. 

У результаті виборів комуністи стали найбільшою окремою 

партією, що отримала найбільшу кількість голосів виборців – 24,7 %. 

На другому та третьому місці були інші «справжні партії» [255, c. 145]: 

НРУ з 9,4 % та блок соціалістів з 8,6 %. Чотири центристських партії 

(НДП, Громада, СДПУ та Зелені) і Прогресивні соціалісти ледве 

пройшли 4 % бар’єр. Незважаючи на те, що НДП була партією-фаворитом 

влади з привілейованим доступом до медіа та фінансування, вона не 

досягла високих результатів у виборах [255, c. 145]. 
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Після виборів НДП почала «збирати» [255, c. 145] незалежних 

депутатів у свою фракцію. Починаючи з фракції лише у 29 депутатів, 

вона спромоглася додати ще 64 народних обранці в перші місяці після 

виборів. У будь-якому разі, це також не призвело до довготривалої 

стабільності та сили через те, що основні представники фракції з часом 

вийшли з неї тим самим зменшуючи її важливість. Визначальною 

рисою українського парламенту того часу було те, що депутати бачили 

себе головним чином членами фракцій, а не партій, тобто тимчасових 

союзників-депутатів. Плинна природа фракцій усе більше призводила 

до персоніфікації, а не об’єднанні інтересів в українській політиці. 

Між 1998 та 2001 р., 528 випадків зміни францій депутатами мали 

місце з 450 депутатів у Верховній Раді України [255, c. 145]. 

Треті президентські вибори в Україні проводилися у жовтні та 

листопаді 1999 р. Представники лівих та національно-демократичної 

опозиції висунули багато кандидатів проти Л. Кучми. Основними лівими 

кандидатами були комуніст П. Симоненко та соціаліст О. Мороз.  

Вибори показали регрес демократичних правил. Більшість медіа 

загальнонаціонального масштабу або контролювалися державою, або 

різноманітними олігархічними групами, близькими до Президента Л. 

Кучми. Засоби масової інформації, що були критичні до діючого 

Президента або більш нейтральними такі як, наприклад, «СТБ», були 

поставлені під тиск податкової адміністрації та інспекторів пожежної 

служби. Це було частиною широкого використання так званого 

«адміністративного ресурсу», тобто використання адміністративного 

апарату держави для збереження політичного контролю та впливу на 

вибори [255, c. 146]. 

Використовуючи такі «адміністративні ресурси», режим уникав 

широкомасштабних порушень самого голосування. Більш того, Л. Кучма 

вийшов у другий тур виборів з таким кандидатом, який мав незначні 

шанси перемогти діючого Президента, – комуністом П. Симоненком. 

За таких обставин більшість виборців швидше за все підтримувала 

Л. Кучму, як найменше з двох зол, адже П. Симоненко виступав за 

повернення до системи радянського стилю. Потрібно відзначити, що 

порівняно з 1994 р., цього разу Л. Кучму майже одностайно підтримали 

на Західній Україні, де відмова від комуністичної альтернативи була 

сильнішою, у той час як П. Симоненко виграв у певних областях 

Східної та Центральної України [255, c. 146].   

У вересні 2000 р. зник журналіст Г. Гонгадзе, редактор Інтернет-

видання, що спеціалізувалося на викритті корумпованих зв’язків між 

політиками та бізнес-інтересами. Його тіло було знайдено в листопаді 

2000 р. Два тижні пізніше відомий політик-соціаліст О. Мороз 
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опублікував перші зразки з аудіокасет, що були зроблені в прези-

дентському офісі одним з охоронців, М. Мельниченком. Розмови на 

аудіокасетах указували, що Президент може бути причетним до 

зникнення Г. Гонгадзе. Загалом, вони певним чином підтвердили 

загальні підозри українців щодо високого рівня корумпованості у 

найвищих колах української політики.  

Як реакція на цей так званий «касетний скандал» перший, але все ж 

таки обмежений, рух протесту почав розвиватися під гаслом «Україна 

без Кучми» восени 2000 р. У кінці 2000 р. перші широкомасштабні 

демонстрації почалися в м. Київ як протест проти вбивства журналіста, 

який займався журналістськими розслідуваннями, але закінчилися 

невдовзі без будь-якого визначеного результату або ефекту.  

Улітку 2001 р. почалася передвиборча кампанія до парламентських 

виборів 2002 р. У середині липня 2002 р. В. Ющенко оголосив про форму-

вання виборчого блоку «Наша Україна», що об’єднав два напрямки 

Руху та «Партію Реформи та Порядок». Цей блок залишився осторонь 

від «Форуму Національного Порятунку», що об’єднував певну кількість 

менших політичних партій під лідерством Ю. Тимошенко та врешті-

решт був перейменований у «Блок Юлії Тимошенко». В. Ющенко не 

поспішав приєднуватися до цієї більш радикальної опозиції. Замість 

такого кроку, він надав перевагу стати лідером політиків та політичних 

партій, що були центристськими, але близькими до Президента, таких 

як: «Партія Регіонів» та «Трудова Партія». У той же час пропре-

зидентські політики та партії об’єдналися в електоральний блок під 

назвою «За єдину Україну», що був очолений головою президентської 

адміністрації В. Литвином [255, c. 177].  

Парламентські вибори пройшли в березні 2002 р. після достатньо 

брудної передвиборчої кампанії. Уперше демократична, а не ліва опозиція 

стала єдиною найбільшою силою у парламенті України. Ліві партії 

втратили частину своєї програмної привабливості, а також довіри серед 

виборців, беручи до уваги те, що ліві партії неодноразово підтри-

мували пропрезидентські сили в парламенті. Порівняно з парла-

ментськими виборами 1998 р. як соціалісти, так і комуністи програли в 

пропорційному голосуванні на виборах, а також ще більш відчутно в 

мажоритарному. «Наша Україна» стала найсильнішим електоральним 

блоком з 23,4 % пропорційного голосування; 7,1 % отримав «Блок 

Юлії Тимошенко» [255, c. 178].  
Інші, пропрезидентські, політичні партії та блоки не показали 

гарних результатів у пропорційному голосуванні. Однак, їх кандидати 
виграли вибори за певними мажоритарними округами. Більш того, 
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після виборів, пропрезидентські партії та блоки спромоглися 
«позбирати» депутатів, які отримали місця в парламенті як незалежні. 
Значна кількість незалежних депутатів, більшість з яких була 
бізнесменами, згодом вступила до пропрезидентських фракцій, таким 
чином набагато збільшуючи їх частку місць у парламенті, незважаючи 
на факт, що пропрезидентський блок отримав лише 11,8 % на виборах 
за списками [255, c. 178; 113]. У результаті цього, кількість пропрези-
дентських фракцій у парламенті зросла, але вони залишалися окремими та 
не об’єдналися в єдину фракцію в парламенті, що могла би надати 
надійну підтримку політики Президента [255, c. 178].  

Попередній аналіз політичної ситуації важливий для розуміння 
причин того, що, починаючи з другого строку президентства Л. Кучми, 
в Україні, почався постійний регрес зі свободою слова та свободою 
медіа через посилення президентської влади в країні. Так, голова 
Спілки журналістів України Е. Вербило в 1999 р. називав проблему 
тиску на журналістів з боку правлячих еліт однією з головних в 
українській журналістиці [6]. Такі міжнародні правозахисні організації, 
як «Хьюман Райтц Вотч» і «Фрідом Хауз» також заявляли, що цензура 
існувала в українських ЗМІ особливо до президентських виборів 2004 
р. Наприклад, міжнародна організація «Фрідом Хауз» у щорічній 
доповіді у 2003 р. стверджувала, що свобода преси зменшилася від 
постійних політичних впливів та урядової цензури ЗМІ [248] в Україні 
в 1990-х рр. Як зазначається, хоча de jure цензура заборонена, de facto 
вона існувала, так само як і прямий політичний вплив на медіа. 
Український дослідник В. Шкляр називає цензуру в українських ЗМІ 
«цензурою грошового мішка» [381, c. 40].  

Перейдімо до аналізу статистичних даних щодо політичних впливів 
на медіа в Україні за другий строк президентства Л. Кучми (1999-2004 рр.) 
відповідно до фахівців міжнародної організації «Фрідом Хауз». Ця органі-
зація визначає «політичні впливи» на ЗМІ як «ступінь політичного 
контролю над контекстом новин у медіа» [248]. Автор систематизувала 
дані щорічних доповідей організації щодо політичних впливів на ЗМІ в 
Україні за 1999-2004 рр. та представила їх у графічній формі (див. 
Мал. 5.2). 

Якщо пам’ятати, що політичні впливи вимірюються фахівцями цієї 
організації за шкалою від «0» (найнижчий рівень політичних впливів 
на ЗМІ) до «40» (найвищий рівень політичних впливів на медіа), то 
головною тенденцією шести років аналізу за Президентства Л. Кучми 
у результаті дослідження можна визначити те, що в Україні рівень 
політичних впливів на ЗМІ був високим, кожного наступного року 
аналізу збільшувався, досягнувши позначки «29» у 2003 р. та 2004 р. із 
максимальних «40».  
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Малюнок 5.2
8
 
 

 
 

Зауважимо, що починаючи з 2002 р. організація «Фрідом Хауз» не 
виділяє окремо друковані та аудіовізуальні мас-медіа у своїх доповідях, 
надаючи загальну оцінку політичних впливів на контекст ЗМІ. Цікаво 
відзначити, що в 1999, 2000 та 2001 рр. рівень політичних впливів на 
медіа в Україні був майже однаковим для друкованих та електронних 
ЗМІ (1999 – «7-7», 2000 – «9-10», і 2001 – «9-10») (див. Табл. 5.2). 

Загалом, за підрахунками автора, за шість років (1999-2004) середній 
рівень політичних впливів на ЗМІ в Україні становить «22,2», що є 
середнім рівнем. Для порівняння, за такий же період часу в Польщі, яка 
на той час була на шляху до набуття членства в ЄС, середній рівень 
політичних впливів на медіа дорівнював «7», що вважається низьким 
рівнем політичних впливів на мас-медіа. Більш того, кожного року 
дослідження Польща не тільки демонструвала низький рівень політичних 
впливів на мас-медіа, але й він постійно зменшувався («11», «7», «6», 
«6», «6», «6»). Ситуація в Україні у цьому питанні була прямо проти-
лежною, адже країна показувала не лише середній та високий рівень 
політичних впливів на медіа в країні, але й кожного року дослідження 

                                                 
8 Малюнок складено автором на основі таких джерел : Freedom House report on 

Freedom of the Press 
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рівень політичних впливів на медіа постійно зростав («14», «19», «19», 
«26», «29», «29»), досягнувши найбільш високого рівня перед виборами 
Президента України у 2004 р.  

Таблиця 5.2 
 

Політичні впливи на мас-медіа в Україні та Польщі (1999-2004) 
9
 

 

Рік Республіка Польща Україна 

1999 

7 (аудіовізуальні) 

4 (друковані) 

11 (разом) 

7 (аудіовізуальні) 

7 (друковані) 

14 (разом) 

2000 
3 (аудіовізуальні) 

4 (друковані) 

7 (разом) 

10 (аудіовізуальні) 
9 (друковані) 

19 (разом) 

2001 
3 (аудіовізуальні) 

3 (друковані) 

6 (разом) 

10 (аудіовізуальні) 
9 (друковані) 

19 (разом) 

2002 6 26 

2003 6 29 

2004 6 29 

 

Звичайно, вищеназвані проблеми з регресом свободи слова та 

посиленням політичних впливів на медіа порушували зобов’язання 

України щодо статті 10 Європейської конвенції прав людини і 

основоположних свобод та статті 19 Міжнародного пакту про 

громадські та політичні права, так само, як і статті Конституції 

України та законів, що забороняють цензуру. Тому, наприклад, 

організація «Хьюман Райтц Вотч» у відкритому листі до Верховної 

Ради України у 2002 р. звертала увагу на те, що цензури не повинно 

бути, для чого потрібно ввести в дію існуючі закони, які її 

забороняють [354]. Відзначимо, що редакторська самоцензура була 

також присутня в Україні так само, як і в інших країнах Центральної та 

Східної Європи під час демократичного транзиту. На думку А. Ріхтера, 

редактори ідуть на компроміси, не бажаючи протидіяти владі, яка має 

контроль над структурними засобами (друк, розповсюдження, видання 

                                                 
9 Таблиця складена автором на основі таких джерел: Freedom House report on 

Freedom of the Press 1999 // www.freedomhouse.org/pfs99/pfs99.pdf; Freedom House report 

on Freedom of the Press 2000 // www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf; Freedom House 
report on Freedom of the Press 2001 // www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf; Freedom 

House report on Freedom of the Press 2002 // www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf; 

Freedom House report on Freedom of the Press 2003 // www.freedomhouse.org 
/pfs2003/pfs2003.pdf; Freedom House report on Freedom of the Press 2004 // 

www.freedomhouse.org; Freedom House report on Freedom of the Press 2005 // 

www.freedomhouse.org 
 

http://www.freedomhouse.org/pfs99/pfs99.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf
http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
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ліцензій і частот), а також залежність від фінансових донорів, 

підприємців та впливових політичних осіб [373, c. 310].  

Більше того, правлячі еліти впливали на всі сфери ЗМІ в Україні 

[373]. Наприклад, А. Ріхтер доводить, що виконавча, так само як і 

судова, гілка влади мали найбільший вплив на українські мас-медіа 

через дискримінаційні декрети, замовні арешти, суди тощо [372, 

c. 140–141]. Крім того, на його думку, політичні діячі продовжували 

бути найбільш серйозними причинами регресу українських медіа 

разом із економічними елітами: «державні діячі часто втручаються в 

інформаційну сферу та зловживають урядовими фактами з політичних 

міркувань, особливо перед важливими виборами» [372, c. 150] в 

Україні.  

На думку багатьох медіа-дослідників, політичний вплив майже не 

здійснювався на радіо через те, що більшість радіостанцій в Україні 

були музичними. Важливо відзначити, що саме деякі друковані ЗМІ та 

Інтернет-видання залишалися джерелом плюралістичних поглядів, зі 

слів фахівців «Хьюман Райтц Вотч» [354] та Української Гельсінської 

спілки з прав людини [113]. Так, на думку українських правозахисників, у 

2000-2001 рр. коло свобод слова і друку дещо розширилося через 

відкриття у тих роках чималої як для України кількості новинних 

сайтів, що значною мірою пожвавили інформаційний простір України 

[113]. Але, як зазначала міжнародна організація «Хьюман Райтц Вотч», 

об’єктивні матеріали від якогось одного джерела були рідкістю [354] 

на той час в Україні.  

Навіть якщо політична цензура була формально відсутня в Україні 

[354], через те, що головним джерелом інформації для переважної 

більшості українців було і досі залишається телебачення, неформальна 

цензура новинних телепередач в Україні з боку політичних еліт була 

звичайним явищем, особливо до 2004 р. [113]. 

А. Ріхтер так характеризує телебачення в Україні: практично від 

першого дня незалежності президент та прем’єр-міністр, з одного 

боку, та парламент – з іншого боролися за контроль над національним 

телебаченням. Після 1995 р. виконавча влада та президент стали 

переможцями в цьому протистоянні [373, c. 309]. Далі він зазначає, що 

«політичні діячі неправомірно використовували законодавство для 

того, щоб контролювати сектор радіо і телебачення, який розвивався, з 

метою забезпечення визнання та популярності в електорату» [372,           

c. 133]. У зв’язку з цим організація «Хьюман Райтц Вотч» закликала до 

надання гарантій того, що цензура з боку влади або окремих індивідів 

не буде продовжуватися в будь-якій формі шляхом виконання наявних 
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законів та зобов’язань, які забороняють цензуру [417]. Загалом же, 

якщо робився тиск на медіа, то не прямий або політичний, а скоріше 

непрямий та економічний, за словами А. Ріхтера [373, c. 310]. 

Важливе питання у впровадженні політичних рішень у пост-

радянських країнах, на думку В. Фріц, зводиться врешті-решт до того, 

чи таке впровадження є навмисне вибірковим, тобто чи та до якого 

ступеня адміністративний апарат використовується (ним зловживають) 

для політичних цілей, наприклад, для того, щоб покарати незалежні 

медіа. Такі зловживання призводять до посилення проблем нефункціо-

нальності (або «держави як джерела проблем») [255, c. 39]. Як зазначає 

ця дослідниця, корумпованість державного органу та його використання 

(зловживання ним) для досягнення політичних цілей є характерним 

для гібридних політичних режимів, що є обмеженими у використанні 

відкритих засобів пригнічення (що належать до можливостей міліції 

або армії), а тому шукають більш прихованих форм тиску [255, c. 164].  

Наприклад, створена Державна Податкова Адміністрація в Україні 

в 1990-х рр., поступово збільшуючи кількість свого апарату та владу, 

перетворилася на корумпований орган, що використовувався як 

політичний засіб проти незалежних медіа, які не підтримували керівні 

політичні еліти в Україні. Газети та навіть телебачення регулярно 

шуткували та робили карикатури про податкову систему в Україні 

[255, c. 163]. Використання Державної Податкової Адміністрації проти 

засобів масової інформації стало розповсюдженим явищем у другій 

половині 1990-х рр. Податкові інспекції використовувалися для 

блокування рахунків критичних друкованих та аудіовізуальних мас-

медіа. У тандемі з позовами до суду за наклеп, податкові інспекції 

стали основними засобами контролю над медіа – без застосування 

будь-якої формальної цензури. Реагуючи на внутрішню та міжнародну 

критику ролі Державної Податкової Адміністрації в президентських 

виборах 1999 р., цей орган проголосив про невтручання в 

парламентські вибори 2002 р., що виражалося, у тому числі, у відмові 

від розслідування діяльності будь-якого засобу масової інформації 

протягом періоду передвиборчої кампанії. Однак, після проведення 

виборів практика використання Державної Податкової Адміністрації 

як інструменту політичного тиску на ЗМІ поновилася [255, c. 164]. 

Українська Гельсінська спілка з прав людини перелічує і інші органи 

державної влади, які використовувалися для тиску на ЗМІ в Україні, 

наприклад Служба безпеки України та пожежні служби [113]. 

Створення у 1990-х рр. Державної Податкової Адміністрації в 

Україні відбувалося у зв’язку із загальними економічними реформами 

в країні та, у тому числі, й із загальнодержавною приватизацією, 
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другий етап якої почався у 1995 р. після того, як було запропоновано 

нову приватизаційну програму за президентства нового Президента 

України Л. Кучми. 

У законодавстві України щодо власності чітко можна прослідкувати й 

аспект щодо медіа. По-перше, відповідно до статті 1 Закону України 

«Про приватизацію державного майна» приватизація державної 

власності – це відчуження майна, що перебуває у державній власності 

на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями 

відповідно до закону, з метою підвищення соціально-економічної 

ефективності виробництва та залучення коштів на структурну 

перебудову економіки України [128]. По-друге, відповідно до Закону 

України «Про власність» суб’єктами права власності в Україні 

визнаються: народ України, громадяни, юридичні особи і держава 

(пункт 1, стаття 3). Крім цього, інші держави, їх юридичні особи, 

спільні підприємства, міжнародні організації, громадяни інших держав 

та особи без громадянства, які можуть бути суб’єктами права 

власності в Україні [127]. 

Відповідно до дослідження фахівців «Фрідом Хауз» значна 

кількість друкованих та аудіовізуальних ЗМІ знаходяться в приватній 

власності в Україні, але в державній власності залишаються центральні 

органи друку та розповсюдження друкованих ЗМІ [248]. За даними 

станом на 2001 р. в Україні держава була власником 673 друкованих медіа 

із загальної кількості 8300 зареєстрованих, а також 133 аудіовізуальних 

мас-медіа з 516 телевізійних та радіокомпаній в усій країні [247].  

На думку автора, слід порівняти динаміку розвитку медіа-ринку 

України з 2001 до 2005 р. Так, за даними міжнародної організації 

«Фрідом Хауз» в Україні було 8300 друкованих ЗМІ та 516 телерадіо-

станцій у 2001 р. [249]. Уже у 2005 р. 9 948 друкованих ЗМІ та 1 268 
телерадіостанцій діяли в Україні за даними Української Гельсінської 

cпілки з прав людини [113]. Таким чином, в Україні прослідковується 

тенденція до збільшення кількості друкованих та аудіовізуальних ЗМІ.  

Із щорічних аналітичних доповідей «Фрідом Хауз» стало можливим 

ідентифікувати економічний тиск на медіа в Україні за шість останніх 

років (1999-2004) Президенства Л. Кучми, що надало рамочні оцінки 

цьому явищу в статистичному вимірі. «Економічний тиск» визначається 

спеціалістами «Фрідом Хауз» «зі структури медіа власності, ціни на 

заснування нових медіа так само, як і їх випуску та розповсюдження, 

вибіркового надання реклами та субсидій від держави, офіційних 

преференцій у наданні ліцензій та вплив корупції та хабарництва на 

контекст медіа» [248]. Автором було систематизовано дані щорічних 
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доповідей організації щодо економічних тисків на ЗМІ в Україні за 

1999-2004 рр. та представлено їх у графічній формі (див. Мал. 5.3). 

Малюнок 5.3
10

 
 

 
 

Економічні тиски в аналізі «Фрідом Хауз» вимірюються за шкалою 

від «0» (найменший рівень економічних тисків на медіа) до «30» 

(найбільший рівень економічних тисків на медіа). Починаючи з 

2002 р., «Фрідом Хауз» не відокремлює друковані та електронні медіа 

у своїх доповідях, запровадивши загальну оцінку економічних тисків 

на всі ЗМІ. Але в Україні економічний тиск на друковані медіа був 

удвічі більший, ніж на електронні медіа за той же проміжок часу (див. 

Табл. 5.3), що, на думку автора, вказує на проблеми з економічною 

ситуацією в друкованому секторі ЗМІ в Україні, принаймні в роки 

дослідження.  

Отже, з оцінками «4», «4», «6», «6», «7», «7», «7», «7», «7» у 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 та 2007 рр., Польща показує 

                                                 
10 Малюнок складений автором на основі таких джерел: Freedom House report on 

Freedom of the Press 1999 // www.freedomhouse.org/pfs99/pfs99.pdf; Freedom House report 

on Freedom of the Press 2000 // www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf; Freedom House 

report on Freedom of the Press 2001 // www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf; Freedom 
House report on Freedom of the Press 2002 // www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf; 

Freedom House report on Freedom of the Press 2003 // www.freedomhouse.org 

/pfs2003/pfs2003.pdf; Freedom House report on Freedom of the Press 2004 // 
www.freedomhouse.org; Freedom House report on Freedom of the Press 2005 // 

www.freedomhouse.org 

 
 

http://www.freedomhouse.org/pfs99/pfs99.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf
http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
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низький рівень економічного тиску на ЗМІ, але простежується тенденція 

до зростання: з «4» у 1999 р. до «7» у 2005 р. Після систематизації 

статистичних даних за дев’ять років можна зробити висновок про 

постійне зменшення рівня політичних впливів, але в той же час 

постійне незначне збільшення економічного тиску на медіа в Польщі.  

Таблиця 5.3 

Економічні тиски на мас-медіа в Україні та Польщі (1999-2004) 
11

 
 

Рік Республіка Польща Україна 

1999 

2 (аудіовізуальні) 

2 (друковані) 
4 (разом) 

4 (аудіовізуальні) 

8 (друковані) 
12 (разом) 

2000 

2 (аудіовізуальні) 

2 (друковані ) 
4 (разом) 

5 (аудіовізуальні) 

8 (друковані) 
13 (разом) 

2001 
 

2 (аудіовізуальні) 

4 (друковані) 

6 (разом) 

5 (аудіовізуальні) 

10 (друковані) 

15 (разом) 

2002 6 11 

2003 7 23 

2004 7 24 

 

Україна отримала такі оцінки, як: «12», «13», «15», «11», «23», «24» 

як показники економічного тиску на медіа в 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 рр., з чого можна зробити такі висновки. По-перше, відразу 

можна побачити, що за останні шість років президентства Л. Кучми 

економічні тиски на мас-медіа постійно зростали. Однак, за виключенням 

2002 р., рівень економічних тисків значно збільшився у 2003 р. та 

2004 р. і досяг найвищого рівня за роки дослідження. По-друге, рівень 

економічних тисків за цей проміжок часу змінився від середнього до 

високого. Загалом, за спостереженнями автора, ситуація з політичними 

впливами та економічними тисками на медіа є приблизно однаковою: 

обидва показники постійно зростали з 1999 до 2004 рр. і досягли 

                                                 
11 Таблицю складено автором на основі таких джерел: Freedom House report on 

Freedom of the Press 1999 // www.freedomhouse.org/pfs99/pfs99.pdf; Freedom House report 

on Freedom of the Press 2000 // www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf; Freedom House 
report on Freedom of the Press 2001 // www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf; Freedom 

House report on Freedom of the Press 2002 // www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf; 

Freedom House report on Freedom of the Press 2003 // www.freedomhouse.org 
/pfs2003/pfs2003.pdf; Freedom House report on Freedom of the Press 2004 // 

www.freedomhouse.org; Freedom House report on Freedom of the Press 2005 // 

www.freedomhouse.org 
 

http://www.freedomhouse.org/pfs99/pfs99.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2000/pfs2000.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2001/pfs2001.pdf
http://www.freedomhouse.org/pfs2002/pfs2002.pdf
http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/
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найгірших показників у 2003 р. та 2004 рр, тобто перед та під час 

Президентських виборів в Україні 2004 р.  

Загалом, за підрахунками автора, за шість років (1999-2004) середній 

рівень економічних тисків на ЗМІ в Україні становить «16,3» із макси-

мальних «30», що є середнім рівнем. Для ілюстрації, середній показник 

розрахованих автором за той самий проміжок часу економічних тисків 

на медіа в Польщі складає «5,7», що є, на противагу ситуації в Україні, 

низьким рівнем. 

Автор порівняла медіа-ринок Польщі та Україні в результаті 

систематизації та аналізу розповсюдження окремих видів мас-медіа в 

країні (див. Табл. 5.3). Через те, що Польща та Україна є одними із 

найбільших країн Центрально-Східної Європи за територією (312, 

685 км
2
 у Польщі і 603, 700 км

2
 в Україні), а також за населенням 

(38, 635 млн населення у Польщі та 47, 425 млн населення в Україні), 

порівняльний аналіз медіа-ринку саме цих країн можна вважати 

релевантним.  

Таблиця 5.3 

Розповсюдження ЗМІ в Україні та Польщі у 2001 році 
12

 
 

 Україна Польща 

Кількість щоденних газет 44 55 

Кількість радіо на 1 000 населення 882 522 

Кількість телевізорів на 1 000 населення 353 337 

Кількість персональних комп’ютерів на 1 000 населення 13.8 43.9 
 

Отже, за даними 2001 р., на тисячу населення у двох країнах 

налічується приблизно однакова кількість користувачів телебачення. 

Однак, по відношенню до інших мас-медіа помітна різниця: в Україні 

на душу населення налічується більше радіо, а в Польщі в три рази 

більше персональних комп’ютерів на таку ж кількість населення, як і в 

Україні. Крім того, у Польщі видається більше щоденних газет, ніж в 

Україні. Так як радіоканали в сучасній Україні в преважній більшості 

музичні, відповідно, вони не є джерелом отримання інформації, на 

відміну від телебачення і газет, а тому більше розповсюдження радіо в 

Україні та менше – щоденних газет, порівняно з Польщею, говорить 

про меншу інформативність медіа-ринку України.  

                                                 
12 Таблицю складено автором на основі таких джерел:  

Poland // Censorship. A World Encyclopaedia (Editor Derek Jones), London-Chicago: 
Fitzroy Dearborn  Publishers. – Volume 3, «L-R». – 2001. – P. 1882.  

Ukraine // Censorship. A World Encyclopaedia (Editor Derek Jones), London-Chicago: 

Fitzroy Dearborn Publishers. – Volume 4, «S-Z». – 2001. – P. 2492.   
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Також можна говорити й про меншу комп’ютеризацію України 

через менше розповсюдження персональних комп’ютерів порівняно з 

Польщею та, відповідно, про менше розповсюдження Інтернету в Україні. 

За даними Київського центру політичних досліджень та конфліктології 

в 2003 р. лише 8 % населення України користувалися Інтернетом, 

причому основними користувачами Інтернету на той час в Україні 

були молоді освічені чоловіки на хороших робочих місцях у великих 

містах Україні. Не дивлячись на те, що комп’ютеризація та роз-

повсюдження Інтернету в Україні йдуть швидкими темпами (адже 

станом на 2009 р. Інтернетом стали користуватися вже близько 33 % 

населення України [254], все одно можна говорити про низькі 

показники України в цій сфері, які можна порівняти з показниками 

таких країн, як: Росія, Бразилія та Аргентина, а не країн Європи [108]. 

Інтернет на той час не був одним із головних джерел отримання 

інформації в Україні для основної частини населення, а користувачі 

Інтернету використовували цей ресурс швидше для розваг, ніж для 

отримання, наприклад, серйозної політико-економічної та соціально-

культурної інформації.  

Отож, у результаті приватизації ЗМІ Україна розглядалась як 

найбільш комерційно розвинутий медіа-ринок [326, c. 34] з-поміж 

інших країн пострадянського простору вже в кінці 1990-х рр. Більш 

того, Україна знаходилась у категорії «різноманітність медіа-ринку» 

серед колишніх республік Радянського Союзу, де комерційний сектор 

підтримує різні незалежні медіа, які широко доступні аудиторії. 

Відповідно до аналізу організації Європейського медіа-інституту в 

1999 р. Російській Федерації була надана та сама категорія, яка за 

визнанням дослідників цієї організації означає не стільки зв’язок між 

розвитком ЗМІ та законодавства, скільки зв’язок між політичною 

культурою та розвитком медіа [326, c. 33].  

Через те, що в Україні дозволені закордонні інвестиції на ринок 

мас-медіа, країна має другий після Російської Федерації рівень західних 

закордонних інвестицій у цей сектор з усіх країн Співдружності 

Незалежних Держав (далі – СНД). Багато радіо- та телевізійних 

станцій, уключаючи національні телевізійні канали, радіо- та 

регіональні канали в Україні мають іноземних партнерів.  

Автор уважає, що Україну можна розглядати як «дилему невеликої 

нації» [411] в аудіовізуальних медіа відповідно до концепції 

Дж. Тансталла і Д. Мачина, коли нація повинна рахуватися не тільки з 

американськими та європейськими стандартами в діяльності мас-

медіа, але і також із невідворотною присутністю «великого брата» біля 
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своїх кордонів [411, c. 164], що впливає на медіа-простір нації. За 

визначенням цих дослідників, «великі брати» – це сусідні більші 

країни, які розмовляють тією ж мовою [411, c. 249]. Для прикладу, у 

Європі «великим братом» Австрії є Німеччина, Ірландії – Велика 

Британія, французької Бельгії – Франція. За принципом аналогії автор 

робить висновок, що у випадку з Україною її «великим братом» є 

Росія, яка сильно впливає на медіа-ринок України з її інвестиціями в 

українські медіа, супутниковими каналами і телевізійною продукцією 

російською мовою, яка є мовою спілкування поряд із українською в 

певних регіонах, а в деяких – переважаючою мовою спілкування.  

Як приклад націоналістичних тенденцій на українському ринку 

ЗМІ, можна виділити Закон України «Про ліцензування певних форм 

приватної діяльності» від 1996 р., який підняв поштові ціни і податки 

на періодичні видання російською мовою. З 1995 р. українська 

держава почала обмежувати розповсюдження та надання субсидій 

тільки для українських друкованих видань, таким чином, роблячи 

російські газети, які друкуються в Україні, досить дорогими. Більше 

того, уряд установив щомісячний податок на кожний кіоск, який 

продає «закордонні» (російські) видання. Деякі російські друковані 

видання обійшли цей податок через реєстрацію у вигляді об’єднаних 

товариств та додаючи слово «Украина» до їх назв (наприклад, «Известия-

Украина», «Труд-Украина», «Аргументы и Факты-Украина») [372, c. 139]. 

У результаті такої політики загальна якість друкованої продукції зни-

зилася [412, c. 2495]. Крім того, у 1996 р. з українського національного 

ефіру зникає російський канал «ОРТ», що теж можна оцінити як 

націоналістичні тенденції в аудіовізуальних мас-медіа. А. Ріхтер 

називає ці процеси націоналістичною політикою українського уряду; 

на його думку, це призвело до сильних обмежень російських медіа в 

Україні [372, c. 133].  Отже, націоналістичні тенденції щодо власності 

на ЗМІ та їх продукцію існують переважно у всіх країнах Центрально-

Східної Європи. Однак в Україні цей процес можливо більш 

виражений через те, що поряд з конкуренцією та стандартами англо-

американських та європейських ЗМІ присутній російський медіа-

ринок, який значно впливає на український.  
Базовим документом, що визначає правовий механізм двостороннього 

співробітництва між Україною і ЄС, є Угода про партнерство і 
співробітництво між Україною та ЄС (далі – УПС). Однак, у лютому 
2008 р. термін дії Угоди закінчився, адже вона була підписана в червні 
1994 р., а набула чинності 1 березня 1998 р. строком на 10 років. Після 
закінчення строку дії Угоди за згодою сторін вона або автоматично 
продовжується, або її повинна замінити нова оновлена чи більш 
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посилена угода, переговори про яку йдуть між Україною та ЄС протягом 
останніх років, але нова посилена угода між Україною та ЄС ще й досі 
не є підписаною. Підписання нової посиленої угоди між Україною та ЄС 
та вступ України до ЄС можна назвати одним з головних завдань 
зовнішньої політики наступного після Л. Кучми Президента В. Ющенка, 
що має безпосереднє значення для даної роботи.  

Як тільки були завершені парламентські вибори 2002 р., увага в 
політиці була зосереджена на майбутніх президентських виборах 2004 р. в 
Україні. У політичних, дослідницьких та журналістських колах існували 
розповсюджені очікування того, що Президент України Л. Кучма спробує 
здійснити «російський стиль» передачі влади іншому політику зі свого 
політичного табору. Однак, результати громадських опитувань у цей 
період постійно показували те, що В. Ющенко був на той час найбільш 
популярним політиком в Україні.  

У серпні 2002 р. Президент Л. Кучма почав виступати за зміну 
політичної системи на парламентську-президентську. Таку вимогу 
раніше озвучувала політична опозиція в Україні. Пропозиція Президента 
також уключала вибори Президента України депутатами Верховної 
Ради України, а не на загальнодержавних відкритих виборах. Ця ідея, 
на думку іноземної дослідниці В. Фрітц, виходила з того розрахунку, 
що це могло полегшити вибір кандидата, за яким стояли пропрези-
дентські сили. У кінці 2003 р. Л. Кучма також звернувся до рішення 
Конституційного Суду України, відповідно до якого він мав право 
висуватися на третій термін як Президент України у 2004 р., зважаючи 
на той факт, що він почав свій перший термін у президентському офісі 
в 1994 р. до прийняття Конституції України в 1996 р. У 2003 та 
2004 рр. було здійснено дві спроби провести конституційні зміни у 
парламенті, що перевели владу до Верховної Ради України. Хоча ці дві 
спроби були невдалими, врешті-решт, конституційні зміни, схожі до 
запропонованих раніше Л. Кучмою, були прийняті під час «помаранчевої 
революції» як домовленість між старим та новим режимом [255, 
c. 180]. 

Як тільки розпочалася передвиборча президентська кампанія 2004 р. 
пропрезидентські сили почали використовувати жорстку тактику проти 
кандидата в Президенти України В. Ющенко, включаючи закриття 
опозиційних газет. Висвітлення передвиборчої кампанії засобами масової 
інформації було дуже сильно викривлено на користь кандидата в Прези-
денти України В. Януковича. У тому числі в результаті цього рейтинги 
В. Януковича відчутно зросли [255, c. 180–181]. 

Перший тур виборів відбувся 31 жовтня 2004 р. з широко розпов-

сюдженими побоюваннями як в Україні, так і за кордоном, що вони не 
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будуть вільними та чесними. Західні спостерігачі виявили значні пору-

шення під час виборів. Спочатку Центральна Виборча Комісія України 

оголосила про те, що В. Янукович виграв тур з невеликим відривом, 

але пізніше проголосив випередження В. Януковича В. Ющенком з 

невеликою перевагою голосів в офіційних результатах. 

Другий тур виборів було призначено на 21 листопада 2004 р., і він 

відбувся під сильним психологічним напруженням. На наступний день 

після виборів Центральна Виборча Комісія України попередньо про-

голосила, що В. Янукович виграв вибори з невеликим відривом: 49,4 % 

до 46,7 %. Виникли підозри в підробці результатів голосування. Наприклад, 

у м. Донецьку оголошена явка на вибори складала неймовірно високий 

відсоток – 96,7 % від тих, хто мав право брати участь у виборах. Екзит-

поли вказували на лідерство В. Ющенко. Західні спостерігачі крити-

кували електоральний процес, коли Президент Росії В. Путін привітав 

В. Януковича з перемогою у виборах – незважаючи на те, що 

Центральна Виборча Комісія України на той час ще не проголосила 

остаточний офіційний результат виборів [255, c. 181]. 

Після проголошення попередніх результатів президентських 

виборів Ю. Тимошенко, яка підтримала В. Ющенко як єдиного кандидата 

в Президенти України від демократичної опозиції, не висуваючи власну 

кандидатуру на вибори, закликала до загального страйку. Наступного 

дня після виборів близько 100 000 людей почали демонстрації в м. 

Київ, а молодіжний рух «Пора» організував наметове містечко на 

головній вулиці столиці – Хрещатику. Протести на вулицях продовжу-

валися та збільшувалися, незважаючи на холодну погоду, а помаран-

чевий колір став основним кольором протестуючих, що й дало ім’я 

революції. 26 листопада 2004 р. В. Ющенко запропонував проведення 

повторного другого туру виборів та зміни до виборчого законодавства. 

У той самий день Президент Республіки Польща А. Кваснєвський та 

Верховний представник Європейського Союзу зі зовнішньої політики 

Х. Солана приїхали до Києва для посередництва у проведенні переговорів. 

Важливо зауважити, що саме в той час почали розповсюджуватися 

вільні дебати в українських медіа [255, c. 182]. До того ж, під час 

«помаранчевої революції» саме Інтернет став головним джерелом 

інформації для українців. Так, наприклад, головна газета української 

«помаранчевої революції» «Українська правда» була Інтернет-газетою, 

на веб-сторінці якої за день було 1,5 мільйонів відвідувачів щоденно 

під час президентських виборів 2004 р. [345, с. 88]. 
Визначальним чинником було рішення Конституційного Суду 

України від 3 грудня 2004 р., що визнав вибори недійсними та 
визначив необхідність проведення повторного другого туру виборів. 
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Незважаючи на таке рішення суду, керівна політична еліта з 
президентського боку все ж таки вимагала конституційних змін, які б 
зменшили повноваження президента. Натомість, вони б погодилися на 
зміни до виборчого права України як вимагала опозиція. Спочатку 
політичний табір В. Ющенка не підтримував таку ініціативу, однак 
зрештою погодився на таку домовленість. 8 грудня 2004 р. парламент 
прийняв зміни до виборчого права та відразу й прийняв поправки до 
Конституції України (402 проголосували «за», 21 – «проти» та 19 – 
«утримались»), що мали вступити в силу 1 січня 2006 р. [255, c. 182]. 

На повторному другому турі виборів Президента України В. Ющенко 
отримав 52 % голосів проти 44 % за В. Януковича [255, c. 183]. Хоча 
це була важлива перемога для В. Ющенко, вона також показала що 
дуже значна кількість громадян України не були прихильниками його 
та його політичної програми, головним чином у Південній та Східній 
Україні. Почався наступний етап в історії України – період президентства 
В. Ющенко. Час після президентських виборів та «помаранчевої 
революції» в Україні іноземна дослідниця В. Фрітц назвала періодом 
«переходу від гібридного режиму до неконсолідованої демократії» 
[255, c. 176]. 

Президент України В. Ющенко призначив Ю. Тимошенко Прем’єр-
міністром України. Від самого початку роботи нового Кабінету 
Міністром України виникли значні суперечки та непорозуміння між 
новим Кабінетом Міністрів України, тобто Ю. Тимошенко, з одного 
боку, та головою Ради Національної безпеки та оборони П. Порошенком – 
з іншого. Внутрішні розколи посилилися у зв’язку з парламентськими 
виборами березня 2006 р., що наближалися, а також тим фактом, що 
уряд В. Ющенко – Ю. Тимошенко був сформований на основі чотирьох 
достатньо різних політичних партій (соціалістами; партією, що очолював 
спікер Верховної Ради України В. Литвин; «Наша Україна» та «Блок 
Юлій Тимошенко»). 

Після президентських виборів 2004 р. міжнародні організації такі 
як, наприклад, Організація Безпеки та Співробітництва у Європі (ОБСЄ), 
наголошували знову на необхідності розвивати вільне та професійне 
медіа-середовище, а також привести українські закони у відповідність 
з європейськими стандартами в цій сфері. До пріоритетів відносилися: 
написання та прийняття закону про доступ до інформації та про власність 
на медіа, так само, як і заходи, пов’язані з ринком аудіовізуальних мас-
медіа та створення незалежного громадського телерадіомовлення в 
Україні [251]. 

Незважаючи на підвищення ролі та активності громадянського 

суспільства після «помаранчевої революції», на думку західної дослідниці 
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В. Фріц, нова українська влада схоже також не бажала відмовитися від 

певних практик колишнього «гібридного режиму України». Так, улітку 

2005 р. Державна Податкова Адміністрація України поновила податкове 

розслідування медіа-холдінгу («Бліц-Інформ»). Газети під контролем 

цієї компанії критикували членів команди В. Ющенко [255, c. 194].  

У вересні 2005 р. посеред обвинувачень у корупції між різними 

членами уряду, В. Ющенко відправив Ю. Тимошенко у відставку як 

Прем’єр-міністра України. Через два тижні Ю. Єхануров, за поданням 

Президента України, був затверджений парламентом як наступник 

Ю. Тимошенко на посту Прем’єр-міністра України. Однак, для того, 

щоб забезпечити необхідну кількість голосів у парламенті для 

затвердження кандидатури Ю. Єханурова (і через те, що прибічники 

Ю. Тимошенко відмовилися), В. Ющенко домовився з В. Януковичем 

та його одно-партійцями [255, c. 183–184]. 

Конституційні зміни, що вимагав табір Л. Кучми – В. Януковича 

під час «помаранчевої революції», було врешті погоджено для вступу в 

силу в січні 2006 р. Такі зміни збільшували конституційну вагу 

Прем’єр-міністра та зменшували – Президента. Це лише посилило 

суперечності в таборі постпомаранчевої коаліції та додало важливості 

парламентським виборам березня 2006 р., адже вони мали виняткове 

значення для визначення кандидатури майбутнього Прем’єр-міністра 

[255, c. 184]. Місяці політичного конфлікту між правлячими політичними 

елітами, включаючи розчинення пропрезидентської коаліції в парламенті 

та призначення колишнього конкурента В. Ющенко по прези-

дентським виборам 2004 р. В. Януковича Прем’єр-міністром України в 

серпні 2006 р., призупинили досягнення більшої свободи медіа та 

свободи слова, які загалом дотримувалися на практиці в Україні після 

президентських виборів 2004 р., коли В. Ющенко став Президентом 

України [251], відповідно до аналітичної доповіді міжнародної організації 

«Фрідом Хауз». 

У наступні роки президентства В. Ющенко – 2007 р., 2008 р., а також 

2009 р. перед президентськими виборами 2010 р. – політичний конфлікт 

між трьома найбільш впливовими українськими політиками (В. Ющен-

ком, Ю. Тимошенко, В. Януковичем) «заважав проведенню реформ у 

країні та призвів до того, що журналісти працювали в хаотичних і 

дуже політизованих умовах» [252]. Хитка коаліція між В. Ющенко та 

В. Януковичем зазнала краху у травні 2007 р., призвівши до парла-

ментських виборів у вересні того року та призначення Ю. Тимошенко 

Прем’єр-міністром України в листопаді 2007 р. 

Незважаючи на те, що правове поле в Україні загалом установлює 

свободу медіа та є одним із найбільш прогресивних у Східній Європі, 
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однак на практиці зменшилася повага до цих законів та їх дотримання 

за останні роки після «помаранчевої революції» 2004 р. [252]. 

Хоча Україна в 1997 р. врешті-решт прийняла закон, який створив 

правові рамки для запровадження громадської системи радіо та 

телебачення, громадські медіа і більше ніж через десять років після 

прийняття відповідного закону ще й досі не функціонують в Україні. 

Після «помаранчевої революції» в Україні, яка декларувала забезпечення 

свободи масової інформації та створення громадських медіа в країні 

серед низки інших питань, було зроблено кілька спроб внести зміни до 

Закону «Про систему громадського радіо та телебачення в Україні» від 

1997 р., але всі вони зазнали невдачі. У 2008 р. Президент України видав 

Указ «Про заходи щодо створення системи Суспільного телебачення і 

радіомовлення України», в якому Президент постановив Кабінету 

Міністрів України вжити заходів  щодо створення системи суспільного 

телебачення і радіомовлення України з метою «всебічного задоволення 

потреб суспільства в оперативній, об’єктивній інформації, забезпечення 

плюралістичного характеру мовлення, висвітлення позицій представників 

різних верств населення, забезпечення реалізації конституційного 

права особи на інформацію, керуючись статтями 34 і 102 Конституції 

України, нормами Закону України «Про систему Суспільного телебачення 

і радіомовлення України»» [142]. Однак, на думку правозахисників 

Української Гельсінської спілки з прав людини, створення громадських 

телерадіоорганізацій в Україні не відбулося через те, що не існувало 

«політичної волі Президента, голови уряду та парламенту» [117]. 

Отже, політичні еліти знову продемонстрували свою неспроможність 

або небажання віддати повноту своєї влади над державними радіо та 

телебаченням.  

Протягом 2007 р. продовжувалась розробка закону «Про реформування 

державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Він 

був унесений до парламенту, проте листом від 1 березня 2007 року 

Законопроект був відкликаний у зв’язку зі зміною складу Уряду. 

Міністерство юстиції України звернулося до Кабінету Міністрів 

України з поданням про перенесення терміну доопрацьованого проекту 

Закону на 1 липня 2008 р. (лист від 17 січня 2008 року) [116]. Отож, 

реформа державних і комунальних ЗМІ за президентства В. Ющенка 

так і не відбулася, адже, на думку експертів міжнародної організації 

«Фрідом Хауз», «політичні змагання відволікали політичні еліти від 

реформування політизованих ЗМІ в державній власності» [252]. 

Живучи на дотації з бюджету, такі ЗМІ частіше працюють «рупором» 

влади без дотримання стандартів свободи слова. Наприклад, як 
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зазначають спеціалісти «Фрідом Хауз», під час передвиборчої кампанії 

до парламентських виборів у вересні 2006 р. ЗМІ у державній 

власності головним чином надавали переважно позитивну інформацію 

про В. Ющенко та В. Януковича [252]. Тобто, ЗМІ з державною 

формою власності пережили період реформування мас-медіа і ще й 

досі діють на території України, хоча залишаються одним із факторів з 

не встановлення свободи медіа в Україні через політичні втручання в 

їх діяльність. 

Значним поступом у покращенні правової бази щодо ЗМІ та 

приведенні її до стандартів ЄС у цій сфері стала ратифікація Верховною 

Радою України 17 грудня 2008 р. Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення від 9 вересня 1998 р. У результаті цього 

«Україна з 1 липня 2009 р. набула статусу повноправного учасника 

Конвенції, залишивши за собою право обмежувати на своїй території 

ретрансляцію програм, що містять рекламу алкогольних напоїв, у 

частині, що не відповідає національному законодавству» [42]. 

Європейська Комісія у своєму звіті щодо України «Впровадження 

Європейської політики сусідства у 2008 році» схвально оцінює такий 

крок політичних еліт України у відношенні аудіовізуальної політики. 

ОБСЄ надала допомогу для приведення законодавства України про 

ЗМІ у відповідність до європейських стандартів через проект, що 

завершився весною 2008 р. Зазначається, що починаючи з осені 2008 

р., ці зусилля були продовжені через проект Європейської Комісії, 

який упроваджується Радою Європи [35, с. 21].  

Крім того, важливо зауважити, що 9 вересня 2007 р. було прийнято 

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні на 2007-2015 роки», в якому викладені основні підвалини 

національної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні 

[144].  

Отож, для підсумування попереднього аналізу покращення правових 

основ функціонування незалежних і демократичних ЗМІ в Україні, 

розглянемо оцінку фахівців «Фрідом Хауз» правової бази щодо медіа в 

Україні за президентства В. Ющенка (2005-2009) та для ілюстрації 

порівняймо її з ситуацією у даній сфері під час другого строку 

президентства Л. Кучми (2000-2004). Правова база у дослідженні даної 

міжнародної організації відзначається як «закони та інші нормативно-

правові акти, які можуть впливати на контекст медіа, так само, як і 

схильність уряду використовувати ці закони для того, щоб обмежити 

здатність мас-медіа функціонувати» [248]. Зазначимо, що автор 

систематизувала дані щорічних доповідей даної організації щодо 
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правової бази в Україні за 2000-2009 рр. та представила їх у графічній 

формі (див. Мал. 5.4). 

Малюнок 5.4
13

 

 

Правова база оцінюється за шкалою від «0» (найвищий рівень) до 
«30» (найнижчий рівень) у рейтингах «Фрідом Хауз». Звідси, нижчі 
бали означають кращу нормативно-правову базу.  

За розрахунками автора, середній бал правової бази щодо ЗМІ за 
п’ять років другого строку президентства Л. Кучми в Україні (2000, 
2001, 2002, 2003 і 2004) складає «17,8». Так як даний рівень правової 
бази щодо ЗМІ є достатньо низьким, то можна говорити про те, що 
законодавство щодо мас-медіа в Україні на той період було недосконалим 
та потребувало покращення. Для порівняння, за розрахунками автора 
середня оцінка правової бази щодо ЗМІ в Україні за п’ять років (2005, 
2006, 2007, 2008 і 2009) президентства В. Ющенка складала «14». Це 
вказує в середньому на покращення нормативно-правової бази щодо 
мас-медіа в Україні за президентства В. Ющенка порівняно з другим 
строком президентства Л. Кучми.  

                                                 
13 Малюнок складено автором на основі джерел: Freedom House report // 

www.freedomhouse.org 
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Незважаючи на вищезазначене, у результаті аналізу потрібно 

зробити наголос на тому, що оцінка нормативно-правової бази щодо 

діяльності ЗМІ в Україні за два останні роки президентства Л. Кучми 

(2003 та 2004) та за два останні роки президентства В. Ющенко (2008 

та 2009) була однаковою та складала «15» балів. Отож, хоча на 

початку президентства В. Ющенка у 2005 р. та 2006 р. відбулося 

покращення показників правової бази («13») порівняно з останніми 

роками (2004 і 2004) президентства попереднього Президента («15»), в 

останні роки своїх президентських повноважень така позитивна 

тенденція втратилася, і показник правової бази в 2008 р. та 2009 р. 

знову досяг позначки у «15» балів. 

Щодо політичних впливів на медіа під час президентства В. Ющенка, 

то правозахисники з Української Гельсінської спілки з прав людини, 

наприклад, відзначають, що після 2004 р. значно послабився тиск на 

ЗМІ та журналістів з боку влади. З 2006 р. цей тиск почав зростати, 

хоча рівень свободи вираження поглядів був значно вищим за рівень, 

що передував 2004 р. На їх думку, всі наступні роки президентства В. 

Ющенка ситуація зі свободою медіа була практично незмінною. 

Однак, незалежність від влади в цей період не стала гарантією 

незалежності для ЗМІ. Надалі відсутнім залишалося відокремлення 

редакційної політики від власників ЗМІ, що робило ЗМІ надто 

залежними від бажань їхніх власників, котрі все більше контролювали 

редакційну політику, оскільки самі практично всі є політиками [117]. 

З метою посилення свободи медіа в Україні у зв’язку з євро-

інтеграційною стратегією держави Президент України у 2006 р. видав 

Указ «Про Національну комісію з утвердження свободи слова та 

розвитку інформаційної галузі», яким передбачалося створення Комісії 

як консультативно-дорадчого органу при Президентові України. [138] 

Як зазначається в Указі, основними завданнями Комісії є: 1) підготовка 

пропозицій щодо виконання зобов’язань України, які випливають з її 

членства в Раді Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організаціях, а також 

досягнення Україною відповідності політичній складовій Копенга-

генських критеріїв 1993 р. щодо набуття членства в ЄС і в частині 

забезпечення стабільності та ефективності функціонування відповідних 

інститутів,  які гарантують демократію,  принципи свободи слова та 

розвиток ЗМІ та виконання відповідних положень Плану дій «Україна – 

ЄС» [143]. Звичайно, такі ініціативи Президента В. Ющенко щодо 

забезпечення свободи слова в Україні через стратегічний курс України 

на європейську інтеграцію не можна не оцінити позитивно. 

Після відвідування круглого столу «Формування позитивного інфор-

маційного контенту в телепросторі України», що був організований 
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заступником голови Верховної ради М. Томенком, «аби закликати 

боротися з негативом у новинах на законодавчому та морально-

етичному рівнях» [53], правозахисник Г. Койнаш скептично ставилася 

до такої ініціативи. Вона визнавала те, що новини з якоїсь хроніки 

злочинів дійсно вводить аудиторію в оману, що може мати місце 

ймовірний ефект від постійного показу жертв насильницької смерті 

тощо, тому всі ці фактори безумовно треба враховувати. Звичайно ЗМІ 

мають проявляти чутливість і відповідальність, але ж ніяк не 

замовчувати інформацію. Однак, регулювання інформації в новинах з 

будь-якою метою не може не бентежити, незважаючи на слова 

політиків про необхідний пошук механізмів збалансування позитивної 

та негативної інформації при обов’язковому дотриманні принципів 

свободи слова та незалежності засобів масової інформації.  

Хоча міжнародна правозахисна організація «Хьюман Райтц Вотч» 

констатує, що в цей період журналісти та ЗМІ в Україні працювали без 

прямого втручання влади і їх роботу, однак погрози та фізичні атаки на 

журналістів, які висловлюються критично до політичних еліт, ще й 

досі залишається проблемою [418]. Дійсно, серйозні атаки проти журна-

лістів із застосуванням фізичної сили стали менш розповсюдженим 

явищем, ніж у минулому, але прокурори та міліція практично постійно 

зазнавали поразок у намаганні прийняти міри проти підозрюваних у 

атаках на журналістів у попередні роки, що призвело до культури 

безкарності. Крім того, незважаючи на те, що Президент України В. 

Ющенко обіцяв розкрити справу вбивства журналіста Г. Гонгадзе у 

2000 р., під час його президентства відбувся незначний прогрес у цій 

справі  [254]. 

Існували випадки втручання Національної ради з питання телебачення 

і радіомовлення України в редакційну політику телерадіоорганізацій та 

цензурі окремих передач. Наприклад, приватні кабельні телерадіо-

організації скаржилися на те, що Національна Рада з питань телебачення 

та радіомовлення, що є державним органом регулювання медіа-ринку, 

видавала неформальні інструкції, які телевізійні канали мають бути 

включені або виключені з кабельних мереж [253]. Далі розглянемо 

питання обмеження свободи слова з метою захисту суспільної моралі 

Національною комісією з питань захисту суспільної моралі в Україні. 

Зазначене показує «методи та способи адміністративного впливу на 

зміст програм і передач, що здійснюється регулюючим органом» [117] 

в Україні. 

Голова Експертної комісія з питань захисту суспільної моралі 

В. Костицький зауважив у 2008 р., що раніше Комісія займалась тільки 
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попередженням порнографії і насильства у ЗМІ, а тепер її завдання 

також пов’язані з недопущенням приниження національної гідності, 

гідності особи за національною ознакою, ксенофобією, посягань на 

національні та релігійні святині, спробами агресивно впливати на 

формування світогляду молодого покоління. Потрібно визнати, що в 

українському суспільстві є проблеми з мовою ворожнечі, ксено-

фобськими висловленнями та навіть закликами до насильства в ЗМІ 

тощо. Звичайно, це є неприйнятним у демократичному суспільстві, в 

якому дотримуються всі права людини і громадянина, і за такі прояви 

потрібно обмежувати, але, за словами Г. Койнаш, «тут теж слід 

якнайчіткіше визначити припустимі обмеження свободи слова, ті, що, 

за словами Європейського суду з прав людини, є потрібними у 

демократичному суспільстві» [53].  

На переконання правозахисників з Української Гельсінської спілки 

з прав людини, взагалі існування окремого контрольного державного 

органу – Національної експертної комісії України з питань захисту 

суспільної моралі – діяльність якого спрямована лише на захист 

суспільної моралі, не узгоджується з демократичними принципами. На 

їх думку, існування такого органу – це інституалізація державної цензури, 

межі якої чітко не визначені й будуть постійно розширюватися. За час 

президентства В. Ющенка практика показала істотні порушення 

стандартів свободи слова через усе більше активну діяльність цього 

органу влади. Взагалі відповідно до вимог Європейської Конвенції про 

захист прав людини та практики Європейського суду з прав людини 

обмеження свободи вираження з метою захисту суспільної моралі 

повинне відбуватися виключно на підставі закону та бути необхідним 

у демократичному суспільстві. Однак, українському законодавству із 

захисту суспільної моралі бракує чіткості та передбачуваності, а 

рішення Комісії не є пропорційними поставленій меті. Тому, на думку 

українських правозахисників, основними викликами останніх років 

президентства В. Ющенка для свободи слова в Україні стали непро-

порційні та необґрунтовані обмеження свободи вираження з метою 

захисту суспільної моралі без чіткого та передбачуваного правового 

регулювання [117]. 

Таким чином, необхідно ще раз наголосити на тому, що свобода 

слова не означає право, перш за все, відправника та надавача 

інформації до презентації своїх поглядів, але, головним чином, це 

право того, хто отримує інформацію на її отримання (за визначенням 

Р. Бартошче). Крім того, зі свободою отримання інформації тісно 

пов’язаний концепт плюралізму інформації – право на вибір інформації 

з різноманіття наданої інформації. Звичайно, державне регулювання 
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поширення інформації порнографічного, еротичного, насильницького 

характеру повинне існувати з морально-етичних міркувань, але воно 

не може виходити за такі межі, щоб виникала загроза державної 

цензури інформації, що надається. Отже, зважаючи на вищезазначене, 

на думку автора, можна говорити про тонку межу між державним 

регулюванням діяльності ЗМІ відповідно до норм моралі та цензурою і 

через це поставали і будуть поставати питання та сумніви щодо діяльності 

Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної 

моралі відповідно до Закону України «Про захист суспільної моралі».  

Діяльність Національної експертної комісії України з питань 

захисту суспільної моралі не повинна переходити в площину журна-

лістики, в тому числі політичної. Свобода слова, свобода медіа та 

свобода інформації мають включати відповідальність та моральність. 

Однак, говорячи про моральну та відповідальну журналістику, 

потрібно, перш за все, ці питання пов’язувати з професіоналізмом журна-

лістів. До аспектів моральності відноситься також і журналістська 

самоцензура, адже, як зазначає А. Родрігез, «поняття самоцензури 

означає не примушення, а відповідальність; це внутрішній механізм 

контролю» [374, с. 135] журналіста. Більш того, для додержання 

моральних принципів у журналістиці потрібно створювати коди 

журналістської етики та підсилювати їх важливість відповідно до 

європейського досвіду в цьому питанні. 

Перейдімо до аналізу статистичних даних щодо політичних впливів 

на медіа в Україні за президентства В. Ющенка (2005-2009) відповідно 

до фахівців міжнародної організації «Фрідом Хауз» та порівняймо їх з 

відповідними показниками за другий строк президентства Л. Кучми 

(2000-2004). Ця організація визначає «політичні впливи» на ЗМІ як 

«ступінь політичного контролю над контекстом новин у медіа» [248]. 

Автор систематизувала дані щорічних доповідей організації щодо 

політичних впливів на ЗМІ в Україні за 2000-2009 рр. та представила їх 

у графічній формі (див. Мал. 5.5). 

Нагадаймо, що політичні впливи вимірюються фахівцями цієї 

організації за шкалою від «0» (найнижчий рівень політичних впливів 

на ЗМІ) до «40» (найвищий рівень політичних впливів на медіа). 

Відповідно, головною тенденцією років президентства В. Ющенка в 

результаті дослідження можна визначити те, що в Україні рівень 

політичних впливів на ЗМІ практично є однаковим («19» у 2005, 2006 

та 2007 рр., «20» у 2008 та «18» у 2009 р.) 
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Малюнок 5.5
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Загалом, за підрахунками автора, за п’ять років президентства 

В. Ющенка (2005-2009) середній рівень політичних впливів на ЗМІ в 

Україні становить «19», що є середнім рівнем. Для порівняння, за 

такий же період у п’ять років другого строку президентства Л. Кучми 

середній рівень політичних впливів на медіа дорівнював «24,4». Отож, 

можна констатувати, що в середньому рівень політичних впливів на 

медіа за часів президентства В. Ющенка був значно меншим за другий 

строк президентства Л. Кучми. Зменшення політичних впливів на мас-

медіа було особливо відчутним у перший рік В. Ющенка як Президента 

України (2005), коли відбулося різке зменшення політичних впливів на 

ЗМІ («19») порівняно з показником попереднього року (2004) за попе-

реднього Президента України («29»). Така велика різниця у втручанні 

та невтручанні політичних еліт у функціонування медіа була 

відчутною і її констатували міжнародні та вітчизняні правозахисні 

організації та журналісти. Однак, з малюнку можна побачити, що 

рівень політичних впливів за часів Президента В. Ющенка був на тому 

ж самому рівні, що й за Президента Л. Кучми у 2000 та 2001 р. Звідси 

                                                 
14 Малюнок складено автором на основі джерел: Freedom House report // 

www.freedomhouse.org 
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можна зробити висновок про те, що хоча порівняно з останніми 

роками президентства Л. Кучми політичні впливи на медіа відчутно 

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

останні роки не відбулося значного прогресу в цьому питанні, бо 

політичні впливи на мас-медіа залишалися на тому ж рівні, що й за 

президентства Л. Кучми, якщо не враховувати різке посилення 

політичних впливів в останні роки другого Президента України.   

Станом на 31 грудня 2008 р. до Державного реєстру телерадіо-

організацій внесено дані про 1 610 телерадіоорганізацій та суб’єктів 

інформаційної діяльності, а саме: 1513 телерадіомовних організацій та 

провайдерів програмної послуги, 97 суб’єктів інформаційної діяльності. Із 

1513 ліцензіатів за формою власності 36 – державних, 376 – комунальної 

власності, 1101 – інших форм власності. Із Державного реєстру теле-

радіоорганізацій 2008 р. було вилучено 63 телерадіоорганізації. 

Порівняно з 2007 р. загальна кількість телерадіоорганізацій збіль-

шилася на 87 [117].   

Незважаючи на достатньо різноманітний ринок медіа в Україні, 

багато основних ЗМІ знаходяться у власності регіональних бізнес-

магнатів, які мають тісні зв’язки з політичною владою [252]. Одним з 

основних викликів останніх років президентства В. Ющенка стало 

зростання адміністративного тиску на журналістів з боку власників 

ЗМІ, що виражався в численних звільненнях, зарплаті «у конвертах», 

неофіційному працевлаштуванні журналістів і порушеннях трудового 

законодавства щодо журналістів, що використовувався власниками 

ЗМІ з метою просування контрольованої редакційної політики, особливо в 

питаннях політичного життя [117]. Інші ж ЗМІ, які знаходяться у 

державній власності, залежали від державних субсидій, що призводило 

до поширеного явища самоцензури журналістів та висвітлюванню 

новин відповідно до певних політичних або економічних інтересів 

[252]. 

Разом із тим, в Україні дізнатися про власника ЗМІ, особливо 

аудіовізуального, практично неможливо [114, с. 164–165; 166] через 

повністю непрозорі схеми власності на медіа в Україні, у тому числі й 

через відсутність в Україні обов’язку оприлюднювати ім’я власника 

ЗМІ [113, c. 133]. А це є «однією з основних проблем у сфері 

забезпечення плюралізму ЗМІ» [114, c. 165]. Зауважимо, що нова редакція 

Закону України «Про громадське телебачення та радіомовлення», 

ухвалена Верховною Радою України у 2006 р., не змінила ситуацію на 

краще в цьому питанні. Так, на думку спеціалістів Української 

Гельсінської спілки з прав людини, норма закону щодо заборони 
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заснування ТРО іноземними юридичними особами лише заплутала 

ситуацію з власниками ЗМІ, оскільки іноземні особи були просто пере-

ведені в друге покоління власників чи цей контроль був прихований в 

інший спосіб [115]. Інші вчені зауважують, що «недостача прозорості, 

надання фальсифікованої інформації Національній раді та прихована 

власність роблять все складнішим процес пізнання фінансової правди» 

[235, c. 36] про медіа в Україні. Крім того, нова редакція Закону України 

«Про радіо та телебачення в Україні» від 2006 р. не передбачала 

відкритості інформації про власників цих ЗМІ в Україні.  

Таким чином, хоча прозорість власності на медіа дещо покращилася в 

останні роки президентства В. Ющенка через дослідницькі зусилля 

НГО в Україні [254], однак загалом прозорість власності на мас-медіа 

залишалася на низькому рівні в Україні тому, що бізнесмени та 

політики часто надавали перевагу приховувати їх власність на ЗМІ та 

редакторський впив на передачі новин у цих ЗМІ [252]. У січні 2008 р., 

наприклад, приватний телевізійний канал «5 канал» припинив 

трансляції передачі новин «Час» та звільнив її репортера, Є. Соболєва, 

за його незалежний показ та аналіз парламентських виборів 2007 р. та 

критику політизованого редакторського втручання в роботу журналістів 

[253]. Таким чином, можна говорити про те, що непрозорість ринку 

власників ЗМІ, що не дає змогу забезпечити належний рівень 

плюралізму ЗМІ в Україні, є одним з основних проблем зі свободою 

слова в країні.  

В Україні перехресна концентрація на електронні та друковані мас-

медіа не обмежується законом як у більшості інших країн [114, c. 165], 

як зауважують медіа-фахівці. Навпаки, правова база України заохочує 

аудіовізуальні ЗМІ до отримання прибутку у сфері публікації та 

розповсюдження газет, журналів, книжок тощо [373, c. 316]. На 

відсутність антимонопольного законодавства у сфері ЗМІ звертають 

увагу й українські правозахисні групи як, наприклад, Українська 

Гельсінська спілка з прав людини [113, c. 133]. Те, що регулювання 

процесів концентрації та монополізації медіа в Україні покладено 

виключно на загальне антимонопольне законодавство, викликає 

занепокоєння в медіа-спеціалістів через особливості цих процесів та їх 

наслідків на медіа-ринку, відмінного від інших [114, c. 164].  

Українська Гельсінська спілка з прав людини говорить про те, що в 

Україні існують певні галузеві обмеження щодо концентрації мас-

медіа [114, c. 165], наприклад, стаття 10 Закону України «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні», яка встановлює 

обмеження на 5 % власності всіх друкованих медіа в Україні за однією 
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юридичною або фізичною особою [130]. Але обмежень щодо 

інформаційних агентств, радіо чи телебачення немає.  

У результаті можна констатувати, що в Україні присутній процес 

концентрації та «корпоратизації» [427, c. 17] на ринку мас-медіа. 

Більше того, різні типи медіа стали інструментами в руках великих 

банків, фінансових та індустріальних груп, окремих індивідів, що 

уособлює авторитарну корпоративну та індустріальну модель [427, c. 
18] на противагу моделі вільних медіа. Таким  чином, можна сказати, 

що в Україні відкритість медіа-ринку призвела до структурної 

різноманітності конкуруючих ЗМІ [421, c. 129], але, на жаль, зазвичай 

не до різноманіття контексту ЗМІ. Загалом, в Україні останнім часом 

концентрація медіа збільшується.  

Рекламний ринок був дуже слабкий, особливо для газет і журналів 

новин в Україні станом на 2004 р. [235, c. 35]. Близько 75-80 % всіх 

прибутків від реклами на ринку медіа в Україні акумулювалося в 

телеканалах національного масштабу. Частка газет при цьому 

становила лише 7 %, що є досить низьким показником порівняно з 

15 % в інших країнах [235, c. 35]. У даній ситуації треба звернути 

увагу на те, що регіональні ЗМІ зазвичай залежать від регіональних 

рекламодавців, а, отже, економічне виживання регіональних медіа стає 

більш проблематичним за нерозвинутого ринку реклами. Щодо 

спонсорства, то воно було розповсюдженим явищем і при цьому 

«приватне комерційне спонсорство загалом політичне за характером, а 

власність на медіа не означає відповідальність перед аудиторією» [326, 

c. 32] в Україні.  

Станом же на 2007 р. в Україні було сильне економічне зростання, 

що підвищило прибутки від реклами в мас-медіа так само як і попу-

лярність бізнес-репортажів [252]. При цьому, поступове перетворення 

певної частини ЗМІ в прибутковий бізнес не покращило ситуацію із 

незалежністю медіа, бо фінансова незалежність не зумовила неза-

лежність редакційну [117]. Крім того, пізніше економіка України 

сильно постраждала від світової фінансової кризи у 2008 р., що значно 

зменшило позитивні економічні тенденції на медіа-ринку України 

[252].  

Основними викликами свободі ЗМІ в Україні в останні роки став 

значний відсоток оплачених матеріалів у ЗМІ, що не позначається як 

реклама. За даними Української Гельсінської спілки з прав людини, в 

певних новинах більшість сюжетів є оплаченими [117]. Так, наприклад, 

під час передвиборчої кампанії до парламентських виборів в Україні за 

президентства В. Ющенка, прихована політична реклама була роз-
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повсюдженим явищем у комерційних медіа [252]. Загалом же, ЗМІ у 

своїх рекламних прайсах прямо вказують на вартість розміщення 

таких матеріалів, що змінюється в залежності від рейтингу програми 

та тривалості такого матеріалу. Серед таких послуг: підготовка і 

розміщення статті, сюжетів у новинах, журналістського однобокого 

розслідування чи телевізійного фільму. Різновидом цього є запрошення 

так званих «гостей» у студію: часто запрошуються політики чи бізнесмени, 

котрі лобіюють свої інтереси за оплату телерадіоорганізаціям, а не 

особи, що можуть внести додаткову інформацію в суспільну дискусію. 

Уся така інформація передається без зазначення, що це є реклама чи 

оплачений матеріал, що вводить людей в оману, [117], на думку 

українських правозахисників. 

Узагалі така прихована реклама, або, по-іншому, розміщення в ЗМІ 

оплачених матеріалів (так звані «джинси») [117; 252], була поширеною 

в мас-медіа в роки президентства В. Ющенко та, на думку фахівців 

«Фрідом Хауз», призвела до зменшення довіри громадян України до 

журналістів [252].  

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

Україні було надано статус країни з ринковою економікою, хоча в 

Україні діяльність медіа під час перехідної економіки була значно 

довшою, ніж у більшості інших країн постсоціалістичного транзиту 

Центрально-Східної Європи. Загальні економічні показники в Україні 

відстають від відповідних показників більшості інших країн регіону, 

це означає, що й економічні тиски на ЗМІ повинні бути більшими в 

Україні через залежність медіа від економічної ситуації в країні.  

Відповідно до даних організації «Хьюман Райтц Вотч», яка 

оприлюднила спеціальну доповідь по Україні, «слабкість української 

економіки обмежує можливість незалежних медіа процвітати як бізнес, 

що приносить зиск і залежить виключно від реклами і прибутку від 

продажу» [416]. Тому можна говорити про те, що економічні тиски на 

ЗМІ пов’язані з нестійкою економічною ситуацією країн, і це 

призводить до використання державних дотацій або фінансової 

підтримки від індивідів та груп, що ставить під загрозу свободу медіа. 

Так, наприклад, в Україні економічна нестабільність змушує більшість 

ЗМІ та журналістів приймати спонсорську допомогу від головних 

індустріальних та політичних груп в обмін на фінансову безпеку [415]. 

Дж. Дрюкер і Д. Кокс називають такий феномен «економічною вразли-

вістю» [235, c. 34] медіа-ринку. Негативні тенденції продовжують 

зберігатися та посилилися на українському медіа-ринку у зв’язку 

також з тим, що «глибока економічна криза в країні у 2009 р. після 

світової фінансової кризи призвела до різкого зменшення прибутків 
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від реклами в комерційних медіа та стала загрозою для зменшення 

медіа-плюралізму через підвищення залежності від державних 

субсидій або більшої концентрації власності на медіа» [254] в Україні.  

Ідентифікуймо економічні тиски на медіа в Україні із щорічних 

аналітичних доповідей «Фрідом Хауз» за п’ять років президентства 

В. Ющенка (2005-2009) та порівняймо ці показники з відповідними 

показниками за п’ять років президентства Л. Кучми (2000-2004). 

Нагадаймо, що «економічний тиск» визначається спеціалістами «Фрідом 

Хауз» «зі структури медіа власності, ціни на заснування нових медіа 

так само, як і їх випуску та розповсюдження, вибіркового надання 

реклами та субсидій від держави, офіційних преференцій у наданні 

ліцензій та вплив корупції та хабарництва на контекст медіа» [248]. 

Автором було систематизовано дані щорічних доповідей організації 

щодо економічних тисків на ЗМІ в Україні за 2000-2009 рр. та 

представлено їх у графічній формі (див. Мал. 5.6). 

Економічні тиски в аналізі «Фрідом Хауз» вимірюються за шкалою 

від «0» (найменший рівень економічних тисків на медіа) до «30» 

(найбільший рівень економічних тисків на медіа). 

За розрахунками  автора, за п’ять років (2005-2009) президентства 

В. Ющенка середній рівень економічних тисків на ЗМІ в Україні 

становить «20,4» із максимальних «30», що є рівнем вище середнього. 

Для порівняння, середній показник розрахованих автором за той самий 

проміжок часу економічних тисків на медіа за другий строк 

президентства Л. Кучми (2000-2004) складає «17,2», що є в середньому 

нижчим рівнем економічних тисків на ЗМІ порівняно з періодом за 

Президента В. Ющенка. 

У результаті дослідження можна визначити й те, що в Україні 

рівень економічних тисків на ЗМІ у 2004-2009 рр. був практично 

однаковим («21» у 2005, 2006 рр. та «20» у 2007, 2008 та 2009 рр.) і 

незначно зменшився (до показника у «21» у 2005 р.) порівняно з 

останнім роком президентства Л. Кучми («24» у 2004 р.).  

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

ринку можна також пояснити й світовою фінансовою та економічною 

кризою, яка відбулася за президентства В. Ющенка та, безумовно, 

негативно вплинула на розвиток ринку ЗМІ в Україні. Однак, можна 

говорити й про те, що при зменшенні політичних впливів на медіа за 

часів Президента В. Ющенко, покращення ситуації з економічними 

тисками не відбулося ще й через те, що тиски керівних еліт на ЗМІ 

змістилися з площини політичних – у економічні, на чому наго-

лошують також міжнародні та вітчизняні правозахисні організації.  
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У результаті аналізу державної політики щодо аудіовізуальних 

ЗМК в Україні відповідно до змін керівних політичних еліт у країні та 

курсу на європейську інтеграцію підведемо підсумки до даного 

розділу.  

На початку процесу демократизації в країні українське суспільство 

не змогло провести зміну політичних еліт. У результаті цього в Україні 

не було процесу декомунізації, як у Польщі, Чехії, Угорщині та інших 

постсоціалістичних країнах, і можна припускати, що це було одним із 

негативних факторів, що вплинув на вироблення та реалізацію 

державної політики України щодо аудіовізуальних ЗМК.  

В Україні була прийнята низка законів, які регулюють всі аспекти 

діяльності мас-медіа, від друкованих до аудіовізуальних і нових 

технологій у цій сфері. Наприклад, Закон України «Про інформацію», 

запроваджений у 1992 р., визнає право на інформацію. Головним 

законодавчим актом щодо аудіовізуальних мас-медіа в Україні можна 

вважати Закон України «Про телебачення та радіомовлення» від 

1993 р., зі змінами та доповненнями. Щодо прийняття цього Закону в 

                                                 
15 Малюнок складено автором на основі джерел: Freedom House report // 

www.freedomhouse.org 
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Україні не було інтенсивних політичних дебатів, на відміну від 

більшості постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи.  

Конституція України була прийнята Верховною Радою України 28 

червня 1996 р. і зафіксувала право кожного на свободу думки, слова, 

переконань. Крім того, такі важливі законодавчі акти були прийняті за 

часів президентства Л. Кучми, які регулюють діяльність аудіові-

зуальних медіа: Закон України «Про систему суспільного телебачення 

і радіомовлення України» (1997); Закон України «Про Національну 

Раду з питань телебачення та радіомовлення» (1997). 

Щодо дотримання етичних норм у ЗМІ, то Закон України «Про 

захист суспільної моралі», прийнятий у 2004 р., встановлює правові 

основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно 

впливає на суспільну мораль. У той же час діяльність Національної 

експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2004 р. «Про 

Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної 

моралі» викликає певні застереження з точки зору їх повної 

відповідності загальним і, у тому числі, європейським стандартам 

свободи слова та права людини на інформацію. 

Закон України «Про систему суспільного телебачення і радіомовлення 

України» (1997) визначив створення громадських аудіовізуальних 

медіа як і в інших постсоціалістичних країнах Європи. Однак, аналіз 

Закону, проведений автором, свідчить про те, що незалежність 

управління громадських медіа в Україні можна поставити під сумнів. 

Адже завдання рад управління громадських медіа і призначення їх 

членів теоретично розроблено з можливістю здійснення політичного 

впливу на діяльність громадських аудіовізуальних ЗМІ. Відповідно, 

можна говорити й про достатньо велику перспективу політизації 

управління громадськими мас-медіа за умови їх упровадження на 

основі досліджуваної теоретично-правової розробки. Щодо системи 

фінансування громадських медіа, то аналіз автора показав, що в 

Україні передбачалося заснувати громадські ЗМІ з поступовим 

переходом до їх фінансування з ліцензійної плати за найкращими 

європейськими стандартами в цій сфері. 

Аналіз політичної ситуації, зроблений автором, важливий для розу-

міння причин того, що, починаючи з другого строку президентства 

Л. Кучми, в Україні почався постійний регрес зі свободою слова та 

свободою медіа через посилення президентської влади в країні. Так, 

головною тенденцією шести років аналізу за Президентства Л. Кучми 

в результаті авторського дослідження можна визначити те, що в 
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Україні рівень політичних впливів на ЗМІ був високим, кожного 

наступного року аналізу збільшувався, досягнувши найбільш високого 

рівня перед виборами Президента України у 2004 р.  

Звичайно, вищеназвані проблеми з регресом свободи слова та 

посиленням політичних впливів на медіа порушували зобов’язання 

України щодо статті 10 Європейської конвенції прав людини і осново-

положних свобод та статті 19 Міжнародного пакту про громадські та 

політичні права, які є частиною національного законодавства відповідно 

до Конституції України. Так само це порушувало і статті Конституції 

України та Законів України, що забороняють цензуру.  

На початку ХХІ століття значна кількість друкованих та аудіові-

зуальних ЗМІ знаходилися в приватній власності в Україні. Проведений 

автором дослідження аналіз показує те, що за останні шість років 

президентства Л. Кучми економічні тиски на мас-медіа постійно 

зростали.  

Після президентських виборів 2004 р. та початку Президентства 

В. Ющенка міжнародні організації наголошували на необхідності 

розвивати вільне та професійне медіа-середовище, а також привести 

українські закони у відповідність з європейськими стандартами у цій 

сфері. До пріоритетів відносилися: написання та прийняття закону про 

доступ до інформації та про власність на медіа, так само як і заходи, 

пов’язані з ринком аудіовізуальних мас-медіа та створення 

незалежного громадського телерадіомовлення в Україні. 

Однак, більшість з пріоритетних завдань удосконалення українського 

законодавства щодо аудіовізуальних ЗМК відповідно до європейських 

стандартів у цій сфері не було реалізовано за президентства 

В. Ющенка. Так, наприклад, реформа державних і комунальних ЗМІ за 

президентства В. Ющенка так і не відбулася. Тим не менш значним 

поступом у покращенні правової бази щодо ЗМІ та приведенні її до 

стандартів ЄС у цій сфері стала ратифікація Верховною Радою 

України 17 грудня 2008 р. Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення від 9 вересня 1998 р. Крім того, з метою посилення 

свободи медіа в Україні у зв’язку з євроінтеграційною стратегією 

держави Президент України у 2006 р. видав Указ «Про Національну 

комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної 

галузі», яким передбачалося створення Комісії як консультативно-

дорадчого органу при Президентові України. 

Отож, аналіз автора правових основ функціонування незалежних і 

демократичних ЗМІ у Україні вказав в середньому на покращення 

нормативно-правової бази щодо мас-медіа в Україні за президентства 

В. Ющенка порівняно з другим строком президентства Л. Кучми. 
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Незважаючи на зазначене, у результаті аналізу потрібно зробити 

наголос на тому, що оцінка нормативно-правової бази щодо діяльності 

ЗМІ в Україні за два останні роки президентства Л. Кучми (2003 та 

2004) та за два останні роки президентства В. Ющенка (2008 та 2009) 

була однаковою. Тому, хоча на початку президентства В. Ющенка у 

2005 р. та 2006 р. відбулося покращення показників правової бази 

порівняно з останніми роками президентства попереднього Президента 

України, в останні роки президентських повноважень В. Ющенка така 

позитивна тенденція втратилася. 

Головною тенденцією років президентства В. Ющенка у результаті 

дослідження можна визначити те, що в Україні рівень політичних 

впливів на ЗМІ практично є однаковим. Крім того, можна констатувати, 

що у середньому рівень політичних впливів на медіа за часів 

президентства В. Ющенка був значно меншим за другий строк 

президентства Л. Кучми. Зменшення політичних впливів на мас-медіа 

було особливо відчутним у перший рік В. Ющенка як Президента 

України (2005), коли відбулося різке зменшення політичних впливів на 

ЗМІ порівняно з показником попереднього року (2004) за попе-

реднього Президента України.  

Щодо економічних чинників трансформацій аудіовізуального 

сектора мас-медіа в Україні потрібно відзначити те, що, незважаючи 

на достатньо різноманітний ринок медіа в Україні, багато основних 

ЗМІ знаходяться у власності регіональних бізнес-магнатів, які мають 

тісні зв’язки з політичною владою. Таким чином, хоча прозорість влас-

ності на мас-медіа дещо покращилася в останні роки президентства 

В. Ющенка через дослідницькі зусилля НГО в Україні, однак загалом 

прозорість власності на мас-медіа залишалася на низькому рівні. 

Відзначимо, що у результаті дослідження автора можна говорити про 

те, що в Україні рівень економічних тисків на ЗМІ у 2004-2009 рр. був 

практично однаковим і незначно зменшився порівняно з останнім 

роком президентства Л. Кучми. Більш того, у середньому рівень 

економічних тисків на ЗМІ в Україні за президентства В. Ющенка був 

вищим за середній показник розрахованих автором за той самий проміжок 

часу економічних тисків на медіа за другий строк президентства 

Л. Кучми. Звичайно, на економічне середовище функціонування 

аудіовізуальних ЗМК вплинула й світова фінансово-економічна криза, 

яка негативно позначилися і на аудіовізуальному ринку медіа країн-

членів ЄС, і на загалом економічному розвиткові ЄС. 


