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Метою статті є системний аналіз економічних, правових та інших механізмів і інструментів реалі;

зації медійної політики ЄС у процесі створення єдиного цифрового ринку та розвитку демократичного

плюралізму. В роботі проаналізовано цілу низка документів ЄС, що регламентують діяльність медійного

бізнесу та визначено, що пріоритетним інструментом реалізації амбітних цілей ЄС є ""Media Creative

Europe", який через низку механізмів дозволив максимально підтримати кінематографічні і аудіовізу;

альні індустрії. Проаналізовано ефективність підпрограм Media і Media Mundus. Визначено сфери селек;

тивної підтримки культурної і медіа сфери в ЄС, до яких віднесено сектори: культурних і креативних

індустрій, аудіовізуальний, культурний. Проаналізоване фінансування пріоритетних програм (ініціати;

ви доступу до ринків підтримки телевізійних програм, заходи щодо розвитку міжнародного співробіт;

ництва тощо). Розглянуто особливості цифрової ідентифікації медійного контенту в межах важливого

тренду: Dіgital — single — market, що передбачає захист авторських прав, покращення доступності креа;

тивного контенту, спрощення ліцензування. Звернуто особливу увагу на подальшу демократизацію ме;

діа і медійний плюралізм, а також особливості фінансування їхніх інституцій.

The purpose of the article is to systematically analyze the economic, legal and other mechanisms and tools

for implementing EU media policy in the process of creating a digital single market and developing democratic

pluralism. The paper analyzes a number of EU documents regulating the activities of the media business and

identifies that the "Media Creative Europe" is a priority tool for achieving the EU's ambitious goals, which through

a number of mechanisms has allowed to support the cinema and audiovisual industries as much as possible. The

effectiveness of the Media and Media Mundus subroutines is analyzed. Areas of selective support for the cultural

and media sphere in the EU are identified, which include sectors: cultural and creative industries, audiovisual,

and cultural. Financing of priority programs (initiatives to access the markets for support of television programs,

measures for the development of international cooperation, etc.) is analyzed. The features of digital identification

of media content within the important trend are considered: Digital — single — market, which provides copyright

protection, improvement of availability of creative content, simplification of licensing. Special attention was

paid to the further democratization of the media and media pluralism, as well as to the particular financing of

their institutions. In the context of increasing globalization processes, the role and significance of the process

has increased enormously, because not only the regional or local environment, but also the whole world, arena.

The expansion of many media outlets has significantly altered consumer behavior, moods and behavior, pushing

society to another transformation. It is not necessary that democratic levers come first. Against this background,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах посилення глобалізаційних процесів роль

та значущість надзвичайно посилилась, адже ареною
їхньої дії стало не лише звичне для них регіональне чи
локальне середовище, а й увесь світ. Експансія багатьох
ЗМІ суттєво змінювала поведінку споживачів, їхні на$
строї та вчинки, підштовхуючи суспільство до чергової
трансформації. Необов'язково, що водночас на перше
місце виходили демократичні важелі. З огляду на це над$
звичайно великий досвід має Європейський Союз, який
упродовж останніх чверть століття здійснив системну
трансформацію механізмів і інструментів регулювання
європейського медійного простору за допомогою селек$
тивних систем підтримки окремих видів медіа продукції
(кіно, книги, формати тощо). В ЄС залишаються дале$
кими від вирішення завдання створення і гармонізації
єдиного цифрового ринку, консолідованого розподілу
коштів, виявлення секторальних реакцій на ті фундамен$
тальні зміни, що стрімко насуваються на глобальний і
європейський медійний простір та численних загроз, що
вони несуть людству.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми медійного розвитку в сучасному Євро$

пейському Союзі, має давню історію і багатоаспектний
статус дослідження, адже її різними аспектами захоп$
лювалися як фахівці з питань теорії інтеграції (Алі$ель
— Аграа, Н. Мусис, Д. Даймонд), так і фахівців з креа$
тивної сфери (Г. Гагоорт, Ч. Лендрі, П. Монто, А. Скотт,
М. Фезерстоун, Дж. Ноукінс та багато інших. Варто
відмітити, що лише останнім часом з'явилися роботи, що
присвячені окремим секторам медіа T. Gibbons, D. Hallin,
P. Mancini, L. Kung). Варто зазначити, що проблема між
секторальної ідентифікації медійного ринку, його оциф$
рування та взаємодії в межах європейської моделі над$
національного трансферу культурної дифузій й досі
залишається далекою від вирішення. Її важливим аспек$
том залишається також потенційна можливість імпле$
ментації моделі європейської медійної політики в інші
країни, зокрема в Україну, що потребує усвідомлення
усієї ієрархічної архітектури регулювання.

МЕТА СТАТТІ
Проведення системного аналізу економіко$право$

вих механізмів і інструментів реалізації медійної по$
літики ЄС у процесі створення єдиного цифрового рин$
ку Європейського Союзу і гармонізації демократичних
стабілізаторів країн$членів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Швидка диверсифікація глобального медійного про$

стору не оминула в своєму розвиткові й держави Євро$
пейського Союзу, в якому протягом останніх десяти
років склалася мультиструктурна ієрархічна система
моніторингових сигналів, активного трансферу послуг
і креативних продуктів, розгалужених комунікативних
мереж, а також системних механізмів і інструментів ре$
гулювання, частину з яких з легкістю можна віднести
до най конкурентніших у світі. Інтенсивний розвиток
телекомунікаційних технологій вніс суттєві доповнен$

the European Union has an extremely strong track record of systematically transforming the mechanisms and

instruments of regulating the European media space through selective support systems for certain types of media

(cinema, books, formats, etc.) over the last quarter of a century. Carrying out a systematic analysis of the economic

and legal mechanisms and instruments for the implementation of the EU media policy.

Ключові слова: медіа, механізми та інструменти фінансування, ЄС, селективна підтримка, плюралізм,
креативні індустрії, аудіовізуальний сектор, ЗМІ.

Key words: media, financing mechanisms and instruments, EU, selective support, pluralism, creative industries,
audiovisual sector, media.

ня до трактування суті самої регулярної системи ЄС,
адміністративний контент якої майже зник зовсім, на$
томість значно зросло застосування принципово нових
засобів креативного стимулювання розвитку медійно$
го сектору. З огляду на це, надзвичайно важливим для
країн, що прагнуть до інтеграції з ЄС стало системне
розуміння еволюційних перетворень у медійній сфері
європейської спільноти.

Слід зазначити, що стрімке нарощування техноло$
гічної складової медіа наприкінці 1970$х — поч. 1980$х рр.
суттєво змінило характер та структуру теле— радіомов$
лення що, на нашу думку, призвело до певних зрушень:
по$перше до створення розгалуженої системи комер$
ційних медіа, по$друге до вибудовування потужних
транскордонних мереж, які з часом перетворилися у
глобальні. Це також потребувало відповідного націо$
нального і наднаціонального регулювання, що торкну$
лося насамперед імплементації технічних стандартів,
тривалості сповіщень, рекламних пауз, доступності, ме$
дійного плюралізму та свободи слова. Отже, ця пробле$
ма стала вважатися не лише міждисциплінарною, а й до$
тичною до цілого ряду секторальних і горизонтальних
політик ЄС.

Протягом наступного часового лагу аудіовізуальна
(медійна) політика зазнавала численних змін, котрі мож$
на віднести до різних сфер традиційних медіа, а також
до підсектору кіновиробництва. З$поміж основних до$
кументів, що завжди носили регуляторний характер слід
назвати історичну Директиву 1989 року "Телебачення
без кордонів" (TVWF 89 /552/ EEC [1]. Цей інструмент
впливу містив надзвичайно багато посилань щодо зас$
тосування принципів, процедур, етичних та етнічних
норм і критеріїв. До того ж у процесі подальшого удос$
коналення він не один раз переглядався. Приміром щодо
часу демонстрування реклами на TV, то встановлюва$
лась щоденна норма, яка не повинна була більшою за
15% ефірного часу. Втім, вже у 1997 р. й ці обмеження
було переглянуто і доповнено окремими важливими
нормами, а також новими принципами. Надзвичайно
важливим виявилось застосування одного з них — прин$
цип у "країни походження" медіапростору. С плином
часу з'явилися додаткові правила, зокрема "Відео на
запит" (VOD), яке максимально спрощувало обмін віде$
оматеріалами. Утім, вже у 2010 р. зазначену Директиву
(TVWF) було значно розширено, вона набула нової наз$
ви "Директива про аудіовізуальні медіа$послуги"
(AVMSD), яка вже у 2018 році зазнала чергових прин$
ципових змін [2].

Фундаментальним документом, який визначив важ$
ливі правові рамки реалізації аудіовізуальної політики
спільноти без сумніву став Лісабонський договір
(TFEU), 167 та 178 стаття якого чітко виокремлювали
мету, завдання, напрями, секторальні переваги цього
нового, для Європейського Союзу тренду економічної
діяльності [3].

Медійний композит сучасного виробництва є над$
звичайно складним і інтегрує у своїй основі не лише суто
інформаційні та розважальні програми, а й показ ху$
дожніх і телевізійних,документальних та інших фільмів,
а це повною мірою підпадає під дію підпрограми "Media
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Creative Europe" [4], двадцятип'ятиріччя існування якої
було урочисто в ЄС у 2016 р. Саме цей інструмент вия$
вився конче важливим для підтримки європейських кіне$
матографічних і аудіовізуальних індустрій, а також для
популяризації європейських витворів мистецтва не лише
на континенті, а й за його межами.

Слід зазначити також, що впродовж усього свого
розвитку заявлена вище підпрограма також зазнавала
значних еволюційних перетворень. Найбільш інформа$
тивно це відображалося в зростаючих бюджетних
відшкодуваннях. Так, за даними "Інформаційного бю$
летеня про Європейський Союз" [5], упродовж 2007 —
2013 рр. успішно діяли дві підпрограми: MEDIA і MEDIA
Mundus, які попри усю їхню значущість мали доволі об$
межений бюджет. Натомість на наступну "семирічку"
(2014—2020 рр.) було заплановано вже 1,46 млрд євро
витрат, що виявилось на 9% більшим за попередній пер$
іод. Також слід зазначити, що більша частина бюджету
була скерована на реалізацію програми "MEDIA"
(близько 56%). Проте зростаючі витрати на креативну
сферу стали об'єктивною реальністю сучасного ЄС. Як
результат, виявилось, що Європейський Парламент
запропонував збільшити фінансування на період 2021—
2027 рр. з 1, 85 млрд євро як це пропонувала Європейсь$
ка Комісія (зростання на 26,7%) до рекордних 2,8 млрд
євро (зростання на 91,7%). Тобто цілком очевидною ста$
ла тенденція суттєвого збільшення витрат на весь креа$
тивний комплекс Європейського Союзу, чільне місце в
якому посіло медійне виробництво.

Відмінною рисою сучасної спільноти стала підтрим$
ка багатьох медійних сфер ЄС з їхнім чітко домінуючим
культурно — освітнім трендом діяльності, котрий по$
ділити на окремі сектори доволі проблематично. Проте
конче важливим для фінансового планування цього виду
активності, як і раніше залишається принцип органіч$
ної єдності (рис. 1).

З огляду на наведений вище рисунок, може склас$
тися враження, що окремі сектори аудіовізуальної (ме$
дійної) політики ЄС повторюються. Насправді це не так.
Приміром, підтримка культурного сектору означає роз$
виток співробітництва та торгівлю культурними това$
рами. Сектор підтримки культурних і креативних індуст$
рій, навпаки, орієнтований на максимізацію економіч$
ного потенціалу через залучення вільних фінансів під$
тримки мереж, а також отримання інформації. І, на$
решті, сектор аудіовізуальної підтримки є відповідаль$
ним за розвиток медійної грамотності, а також підтрим$
ку діджитал дистриб'юції європейських аудіовізуальних
творів. Попри описані вище підходи до розподілу "по$
вноважень" він носить доволі — таки умовний харак$
тер, яскравим підтвердженням чого є згадувана вище
підпрограма "MEDIA", котра скерована на підтримку

аудіовізуального і мультимедійного субсекторів. Саме
цей підрозділ, за даними Media Creative Europe, охоп$
лює:

— ініціативи щодо просування, розподілу робіт і до$
ступу до ринків;

— ініціативи щодо розроблення проектів або комп$
лексу проектів (державне фінансування);

— підтримка виробництва телевізійних програм або
відеоігор;

— діяльність щодо підвищення інтересу і покращен$
ня доступу до аудіовізуальних творів;

— заходи щодо просування європейських фільмів в
кіномережі або їхнє демонстрування на кінофестивалях;

— ініціативи щодо наближення європейських
фільмів до смаків та уподобань громадян. Пришвидшен$
ня переходу на регіональний, локальний, міжнародний
рівні;

— заходи, що сприяють спільному міжнародному
виробництву та розповсюдженню європейських вит$
ворів мистецтва;

— діяльність щодо розвитку навичок і професіона$
лізму аудіовізуального сектору [7, p. 2].

Утім, згадувана вище "Директива про аудіовізуальні
медіа$послуги" має більш конкретну скерованість і
охоплює такі заходи, насамперед, обмежувального, а
вже ніяк не стимулюючого характеру, як це було з під$
програмою "Креативна Європа". Зокрема в згадуваній
Директиві йдеться:

— про зміну ліміту ефіру для комерційних повідом$
лень з 12 хвилин на годину до 20%, в проміжок часу з
6:00 до 18:00;

— захист неповнолітніх від контенту, що може зав$
дати їм шкоди;

— розповсюдження положень [5] "…про євро$
пейські твори та надання послуг за вимогою". Водночас
запроваджується доволі жорстка обмежувальна норма
про те, щоб питома вага творів європейських авторів має
становити не менше 30% змісту тих каталогів, які роз$
повсюджуються в країнах ЄС;

— перенаправлення, згадуваної раніше платформи
обміну відео, в сферу діяльності AVMSD, що, на думку
експертів, дозволить ефективно протистояти терорис$
тичним діям різних екстремістських угруповань.

Слід додати також, що захист дітей і неповнолітніх
став основою для ухвалення доволі важливого докумен$
ту "Європейська стратегія покращення Інтернету для
дітей". Водночас ЄС максимально удосконалила проце$
дури додержання авторського права для єдиного діджи$
тального (цифрового) ринку Європейського Союзу, що,
на нашу думку, сприяло його гармонізації і паритет$
ності.

Цілком зрозуміло, що в умовах сьогодення надзви$
чайно важливим є створення передумов для економіко
— правової легітимізації зазначеного вище ринку, про
наміри створення якого з усією відповідальністю за$
явила Європейська Комісія ще у грудні 2012 р. Саме тоді
була задекларована концепція проведення цифрової
ідентифікації усього культурного контенту на єдиному
цифровому ринку ЄС, котрий передбачав встановлення
доволі важливого тренду Dіgital — single — market [8],
котрий, по$перше, передбачив структурований діалог із
зацікавленими сторонами, в межах так званих "Ліцензій
для Європи", по$друге, докорінного перегляду системи
авторського права ЄС, що охоплювало:

— врахування еволюції авторського права у світо$
вому, у т. ч. європейському правовому і економічному
середовищі;

— покращення доступності креативного контенту в
Інтернеті;

— спрощення процесів ліцензування, забезпечення
його прозорості за рахунок запровадження відповідних
стандартів, а також створення баз метаданих тощо.

Аналіз багатьох наукових джерел щодо проблема$
тики розширеної підтримки мас медіа в Європейському

 Рис. 1. Сфери селективної підтримки культурної
і медійної сфери в ЄС

Джерело: складено автором за: Culture and media policy [6].
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Союзі у багатьох випадках зводиться до оцінювання
масштабів матеріального, духовного, етичного внесків,
а також до оцінювання країнового рівня демократії і
плюралізму, насамперед тоді, коли йдеться про євро$
пейські цінності. Справді, у сучасному європейському
середовищі нерідко виникають ситуації, коли потужні
медіаконцерни терміново починають віддзеркалювати
лише чиюсь одну політичну позицію. Так було з "пре$
сою Берлусконі" в Італії і вже не так давно з окремими
ЗМІ в Польщі та Угорщині. Ось чому проблемами де$
мократичності медіа та відкритості їхньої та ринку ЄС
опікується чимало науковців, наукова спеціалізація яких
відноситься до різних сфер знань. Саме таку спрямо$
ваність віддзеркалює системна праця C.E. Baker [9], що
була присвячена дослідженню співвідношень медіа рин$
ку і демократії. Питання медійного плюралізму в євро$
пейському аудіовізуальному просторі порушує F. Bar$
zanti [10], проблему докорінного технологічного пере$
оснащення медійного обладнання та діджиталізацію
усієї медійної сфери розглядають P.L. Parcu, V. Silvestri
[11], а також J. Van Dijk [12]. Водночас слід зазначити,
що окремі роботи фахівців цього напрямку скеровані на
вивчення економічних аспектів медіа плюралізму, як це
роблять A. Pratt та D. Stromberg [13], дослідження впли$
ву національних і транснаціональних медіа корпорацій,
на чому наполягає W.A. Meier [14]. Особлива увага при$
діляється правовим та регуляторним процесам, медій$
ного ринку ЄС, що знайшло свій відбиток у працях
MEDIADEM [15], R. Mastroianni [16], P. Valcke [17],
J. Harrison та L. Woods [18].

З огляду на сказане вище, можна стверджувати, що
демократія, плюралізм, та гармонізована діяльність ме$
діа ринку свобода слова базуються в Європейському
Союзі не лише на законодавчій наднаціональній і націо$
нальній основі, а й на активній діяльності неурядових
структур, зокрема таких: Центр просунутих досліджень
Роберта Шумана (RSCAS), Центр Медійного Плюра$
лізму та медійної свободи (CMPF) і цілого ряду інших,
які, на основі застосування принципу компліментар$
ності співфінансуються різними структурами ЄС, зок$
рема Європейською Комісією. Водночас ці установи дос$
ліджують процеси регулювання медіа, але основним
інструментом при цьому все одно виступає за E. Brogi
та P. L. Parcu [19], свобода і плюралізм у кожній з країн$
учасниць ЄС. Утім, так званого монополізму й тут не
може бути, адже в сучасному ЄС надзвичайно розпов$
сюдженими є так звані дослідницькі групи, діяльність
яких носить інколи лише тимчасовий характер і присвя$
чена спільній роботі над важливою проблематикою. З
часу створення зазначених Центрів ( 1980— й рік) вони
не один раз проходили масштабні реструктуризації, на$
томість зараз являють собою важливу дослідницьку
мережу, що охоплює не один десяток університетів
Європейського Союзу. Останнє дослідження, що було
підготовлене H. Sousa, J. Trappel [20] як раз й було при$
свячене порівнянню медіа політик країн ЄС та можли$
вих змін щодо регулювання. Автори глибоко переконані,
що сучасні медіа знаходяться у середині так званого
трикутника (держава — економіка — громадянське сус$
пільство) [20, р. 199]. Водночас загальною платформою
виступає культурна сфера, яка дедалі більше стабілізує
"грані" трикутника і водночас сприяє гармонізованому
еластичному рухові медійної системи Європейського
Союзу. Загалом пропонована модель, на думку авторів,
повною мірою віддзеркалює сталість і, водночас, зрі$
лість економічної і політичної моделей європейського
суспільства і, водночас, засвідчує високу позитивну ди$
наміку розвитку медійного середовища цього потужно$
го інтеграційного угруповання.

Названі вище науковці, і не лише вони, не один раз
наголошували на існуванні в ЄС моделі успішної демок$
ратії і зумовленого цим комплексу функцій медіа [21,
р. 189]. За більш ретельного розгляду виявляється, що
надзвичайно важливими блоками або ж по$іншому —

цементуючими основами має стати сторони трикутни$
ка: "медіа і демократія", "медіа і політика", "медіа і куль$
тура". Натомість системне забезпечення консолідова$
ного впливу на громадян покладається на політичні, еко$
номічні і культурні рамки, котрі, з одного боку, наочно
демонструють рівні і механізми обмеження (неприпус$
тимість виходу за рамки), проте, з другого — дозволя$
ють ідентифікувати проходження сигналів, зокрема
фінансових, котрі забезпечують необхідну у цьому ви$
падку сталість демократії, адекватність медіа, плю$
ралізм думок громадян. Утім, важливим надбанням ко$
лективної роботи авторів є запропонована ними модель
демократії, ролі громадян і ролі медіа (табл. 1).

На нашу думку, важливим надбанням авторів є вклю$
чення до традиційної логічної схеми демократії декількох
важливих блоків, зокрема еліт та елітних груп, до яких
автори відносять політичних, економічних і культурних
лідерів та їх оточення, а також з'ясування ролі медіа, яка
в залежності від впливовості того чи іншого європейсько$
го актора може суттєво змінюватись починаючи від пове$
дінки пасивного співглядача і закінчуючи фасілітатором,
а можливо що й платформою публічної деліберизації, коли
формуються нові тренди громадянської мегаактивності.

Сучасні європейські підходи до регулювання медіа
є авангардними ще й тому, що вони орієнтовані не лише
на певний інститут (орган) ЄС, а здебільшого скеровані
на так зване співрегулювання (co — regulation) та одну
із його надзвичайно ефективних форм — саморегулю$
вання (self — regulation), яке здійснюється спільно з дер$
жавним наглядом за дотриманням норм національного
або ж наднаціонального законодавства (State Super$
vision). Така система не дозволяє швидко змінити демок$
ратичний тренд розвитку тієї чи іншої країни, макси$
мально модернізуючи водночас медійну риторику. За$
ходи, котрі проводять різні інститути, які найімовірні$
ше можна було б назвали дорадчими інстанціями, здеб$
ільшого орієнтовані на проведення моніторингів і роз$
роблення рекомендацій. Утім, на думку W. Closs та S.
Nikoltchev [22], саме вони є альтернативні, дотично до
державних, типами регулювання і охоплюють самомо$
ніторинг та саморегулювання (англійський додаток со$
— може означати при цьому й приєднання до існуючої
моделі регулювання на кшталт ко$ — інтеграції). Кри$
теріями діяльності можуть виступати: сприйняття, ком$
петентність, гнучкість, гармонізація, спрощеність, ле$
гальна визначеність. Саме дотримання такої економіко
— правової основи створює, починаючи з 2002 р., до$
даткові умови для "м'якого" регулювання з боку Євро$
пейської Аудіовізуальної Обсерваторії (ЕАО), Інститу$
ту Європейського медійного права (EMQ), Інституту
інформаційного права (ІViR), Інституту Європейсько$
го Університету (EUI), які здійснюють важливу логістич$
ну підтримку зазначеної моделі. Звичайно, що до діяль$
ності цих інституцій існує чимало запитань, які нерідко
породжують палкі дискусії та полеміку. Приміром, С.
Palzer вважає за доцільне додати до вже існуючих кри$
теріїв також: обсяги роботи, корегуляцію органів, про$
зорість, застосування конкурентного права, а також
створення органу публічного контролю [23, p. 5—6]. Зга$
дуваний вище автор глибоко переконаний, що пропо$
нована система співрегулювання потребує суттєвого
оновлення за рахунок створення нових дефініцій клю$
чових концепцій само$ і ко$ — регулювання, конкрет$
них прикладів саморегулювання в різних сферах та
різних країнах, прикладних досліджень, докладної
інформації по соціальних, культурних, економічних і
політичних аспектах ко$ — регулювання [23, p. 27].

Доволі цікавим є підхід J. Gottberg [24] щодо конти$
нентальної саморегуляції медіа, в якому автор пропо$
нує проведення паралелі з державним регулюванням і
чіткою позицію щодо захисту молоді та відповідного
планування роботи.

Окремо слід сказати про те, що медійною політи$
кою в ЄС опікуються не лише керівні органи ЄС, а й Рада



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

37www.economy.in.ua

Європи [25], членами якої є не тільки держави Євро$
пейського Союзу. Тож невипадково, що рух медій$
них сигналів може проходити й через різні платфор$
ми, котрі необов'язково є європейськими. З —
поміж так формувань слід виокремити: Європейсь$
ку платформу регуляторних органів, Середземно$
морську мережу засобів масової інформації, регу$
люючих органів франкомовних ЗМІ. Зокрема Се$
редземноморська мережа в процесі свого розши$
рення перетворилася у своєрідний майданчик для
обговорення проблем трансферу медійних про$
дуктів. Найбільш розповсюдженим форматом для
проведення спільних заходів стали Пленарні засі$
дання та робота Технічних комісій (остання 13$
а відбулася 28 червня 2019 р. у м. Рабат, Марокко)
[26].

У сучасному медійному регулюванні доволі ча$
сто присутнім є регіональний аспект, вплив якого в
умовах сьогодення доволі важко переоцінити, адже
певні угрупування країн, приміром Вишеградської
групи (Польша, Чехія, Словаччина, Угорщина), або
ж інших аналогічних платформових утворень, заз$
вичай, починають відстоювати самобутність свого
культурного комплексу, його значущість та важ$
ливість. Як правило, якихось принципових
конфліктів не відбувається, втім суперечності таки
виникають у процесі імплементації окремих доку$
ментів та трактування суті механізмів і інструментів
підтримки певних видів медіа. Доволі цікаве досліджен$
ня на прикладі медіа Південно$Східної Європи провели
A. Scheuer, Ch. M. Bron, Sh. Kind [27], які з'ясували особ$
ливості запровадження розроблених Радою Європи
медійних стандартів у державах цього регіону за допо$
могою бенчмаркінгового дослідження.

ВИСНОВКИ
Системний аналіз селективних механізмів і інстру$

ментів реалізації медійної політики Європейського Со$
юзу переконливо довів свою вагому значущість для фор$
мування спільного цифрового ринку з високим ступе$
нем захисту внутрішнього простору, секторальними
перевагами і гармонізацією різновекторних контентів.

Основними інструментами здійснення медійної (ра$
ніше — аудіовізуальної) політики були програми MEDIA
і MEDIA MUNDUS, а з часом — підпрограми Media
Creative Europe, які надавали фінансову підтримку куль$
турним, креативним, аудіовізуальним сектором, вплив
яких на внутрішню консолідацію європейського медій$
ного простору був доволі помітним. Регуляторна мо$
дель, що склалася в ЄС останнім часом є комплексом
взаємодії основних важелів демократичного суспіль$
ства, що забезпечують його сталість, доступність медіа
продукції, блокування негативних зовнішніх і внут$
рішніх дій, фінансову і моральну підтримку європейсь$
ких медійних продуктів. Основними механізмами реал$
ізації медіа в ЄС виступають: ініціативи, котрі забезпе$
чують просування, розподіл робіт і доступ до ринків,
підтримка ініціатив, котрі забезпечують розроблення
продуктів, стимулювання продукування телевізійних
програм та відеоігор, покращення доступу до аудіові$
зуальних творів, просування європейських фільмів, роз$
виток міжнародного співробітництва в медійній сфері.
Для України, котра прагне зближення з ЄС надзвичай$
но важливого значення набуває процес імплементації
європейських механізмів і інструментів підтримки мед$
ійного сектору.
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