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ВСТУП 

 

Створення позитивного іміджу є важливим завданням кожної держави. 

Існування позитивного іміджу не тільки впливає на сприйняття держави як у її 

власних межах (громадянами), так і поза ними (сприйняття міжнародною 

спільнотою, партнерами, інвесторами, іноземними медіа, широкою громадськістю 

та ін.). Позитивний міжнародний імідж може, зокрема, сприяти притоку до 

держави інвестицій та прибуттю висококваліфікованих іноземних фахівців, тобто 

мати безпосередні наслідки для економіки. 

Під іміджем розуміють “цілеспрямовано сформований образ... з метою 

емоційно-психологічного впливу на кого-небудь для популяризації, реклами і т. 

ін.” [106, 243]. Вирішенню таких завдань значною мірою сприяють мас-медіа, 

зокрема – суб’єкти суспільного мовлення (як іномовлення, діяльність яких 

спрямована на іноземну аудиторію, так і внутрішнього суспільного мовлення, 

діяльність яких спрямована на аудиторію всередині держави). Суб’єкти 

суспільного мовлення – це зазвичай телерадіоорганізації, які фінансуються 

коштом платників податків (із державного бюджету та/або зборів за 

телерадіомовлення, наприклад, DW (Deutsche Welle), BBC (British Broadcasting 

Corporation), VOA (Voice of America), Das Erste (перший канал німецького 

телебачення), ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, другий канал німецького 

телебачення), Deutschlandradio та ін.). Такі мовники позиціонуються як цілковито 

незалежні від держави та контролюються громадськими радами або іншими 

наглядовими органами, до складу яких входять представники впливових 

суспільних груп та авторитетні фахівці з мас-медійної діяльності. Члени 

наглядових рад суспільно-правових мовників у ФРН здійснюють цю діяльність на 

громадських засадах та представляють інтереси громадськості. Вплив політики на 

діяльність цих органів чітко обмежується законодавством. Окрім того, існує 

суспільний контроль: якби органи влади ФРН вирішили внести зміни до 

законодавства і розширити можливості свого впливу на політику наглядових рад 
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суспільних мовників, то, найімовірніше, отримали б у відповідь швидку 

негативну реакцію та опір із боку інших ЗМІ і громадськості. 

Усталені традиції розвитку суспільного мовлення можна спостерігати на 

прикладі західних демократій. Окрім якісного інформування цільової аудиторії 

про події, суб’єкти суспільного мовлення можуть виконувати завдання 

формування та підтримки іміджу держави за кордоном,  популяризації держави, її 

мови та культури у світі, налагоджувати міжкультурний діалог, запобігати 

міждержавним конфліктам.  

Міжнародний досвід у сфері іномовлення є цінним джерелом інформації 

для гармонійного розвитку вітчизняної системи іномовлення. В Україні вже 

створено необхідну законодавчу і технічну базу для започаткування вітчизняного 

суспільного мовлення, зокрема іномовлення. 

Актуальність дослідження базується на трьох чинниках. По-перше, 

дослідження іміджевих стратегій, тактик та інструментів іноземних держав є 

необхідними для вдосконалення українських іміджевих стратегій, тактик та 

інструментів із метою здійснення європейської інтеграції нашої держави. 

По-друге, в умовах глобалізації та переходу до інформаційного суспільства 

зростає необхідність захисту національного інформаційного простору від 

надмірного втручання іноземних мовників та пропаганди на користь інших країн. 

У випадку України така необхідність зумовлена гібридною війною з Російською 

Федерацією. Потужна система українського суспільного мовлення (передусім 

внутрішнього, але частково і зовнішнього, тобто іномовлення) може стати одним 

із засобів для вирішення цих проблем. 

По-третє, мас-медіа є одними з найпотужніших каналів створення, 

підтримки й корекції іміджу. Звідси випливає необхідність вивчення досвіду 

іноземних держав у сфері створення та функціонування суспільних мовників, 

зокрема іномовників, із метою покращення іміджу України у світі. 

У дисертаційному дослідженні проаналізовано особливості функціонування 

німецького іномовника – медіакомпанії DW (Deutsche Welle, «Дойче Веллє»). 

Іномовлення Федеративної Республіки Німеччини було обрано з таких причин. 
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Створена у 1953 році, DW має одні з найбагатших у Європі традиції мовлення, 

спрямованого на багатомільйонну та багатонаціональну аудиторію. Ця 

медіакомпанія динамічно розвивається, а ФРН є однією з найвпливовіших держав 

Європейського Союзу, яка активно формує і розвиває свій міжнародний імідж, 

серед іншого за підтримки DW. Тому ми розглядаємо Deutsche Welle як приклад 

для наслідування у процесі розвитку іномовлення в Україні. 

Теоретико-методологічною базою дисертаційної роботи стали праці                 

В. Аверченкова, В. Антонюка, В. Іванова, В. Малахова, В. Різуна, Л. Полонського, 

Г. Почепцова, Т. Скотникової, які вивчали сутність і застосування наукових 

методів, використаних для проведення цього дослідження. 

Питання створення суспільного мовлення (СМ) та іномовлення (ІМ) в 

Україні, його проблем і перспектив вивчали Г. Бецко, І. Беззуб, О. Большакова,           

С. Гнатюк, С. Даниленко, С. Здіорук, С. Квіт, І. Кирич, І. Клименко та                         

Р. Павленко, В. Конах, Н. Лиховод, О. Приходько, А. Садовська, Т. Чепурняк та 

інші науковці. 

Правові основи створення СМ та ІМ вивчали У. Андрусів, О. Войтко,                 

Л. Комзюк, Г. Красноступ, К. М’ясникова. До створення СМ в Україні як 

складника стратегії захисту національного інформаційного простору звертався            

В. Набруско. Механізми забезпечення незалежності та неупередженості СМ та 

ІМ, питання ефективної державної політики в цьому аспекті вивчали такі науковці 

й медіаексперти, як І. Геращенко, Л. Горбань, М. Княжицький, Н. Лигачова,           

С. Остапа. 

Питання формування та реалізації державної політики у сфері телебачення 

та радіомовлення досліджували такі вітчизняні науковці: І. Арістова, О. Баранов, 

В. Брижко, О. Бухтатий, О. Вознесенська, В. Дрешпак, О. Золотар, Н. Ільченко,            

Т. Костецька, З. Кукіна, Л. Павленко, В. Цимбалюк та інші. 

Важливий внесок у вивчення функціонування СМ та ІМ у вітчизняному та 

міжнародному контекстах зробили науковці Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Різноманітні аспекти 
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функціонування СМ та ІМ вивчали В. Гоян, О. Гоян, О. Гресько, В. Іванов,               

Ю. Нестеряк, Т. Петрів. 

В. Іванов, В. Гоян та О. Гоян є одними з небагатьох українських науковців, 

які присвячували наукові публікації вивченню німецького досвіду 

функціонування СМ та ІМ. 

Невід’ємний складник теоретико-методологічної бази цього дослідження – 

праці німецьких дослідників, які вивчали різні аспекти становлення, розвитку та 

функціонування німецького іномовлення: Ґ. Гайне, Г. Генце, Ф.-Й. Ґрьобель,             

Д. Дьорр, М. Копс, Г. Майн, К. Міхалек, Ф. Піпер, українсько-німецький 

дослідник О. Хаб’юк, Ш. Шідермаір та ін. 

Німецький іномовник DW в українському журналістикознавстві досі не був 

об’єктом такого комплексного наукового дослідження, як дисертація, в контексті 

напрацювання рекомендацій для українського іномовлення. Міжнародний досвід 

у сфері функціонування іномовлення, зокрема традиції іномовлення в ФРН, 

потребує подальших досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами і темами. Дисертація 

виконана в рамках комплексної наукової теми НДР № 11БФ045-01 «Український 

медійний контент у соціальному вимірі» Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета дисертаційного дослідження. З’ясувати особливості функціонування 

та розвитку німецького іномовника DW (Deutsche Welle) в історичному та 

сучасному контекстах і на базі цього сформулювати рекомендації для створення 

іномовлення в Україні. Для досягнення мети поставлено такі завдання: 

 проаналізувати історію становлення та розвитку DW; 

 надати характеристику позиції DW на сучасному глобальному медіаринку; 

 проаналізувати роль і місце DW в контексті німецької публічної дипломатії 

на сучасному етапі; 

 провести моніторинг контенту української редакції DW за період 12 місяців, 

зробити висновки про тематичне наповнення контенту за досліджуваний 

період; сформулювати рекомендації для розвитку іномовлення в Україні. 
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Об’єкт дослідження – особливості функціонування медіакомпаній-

іномовників на глобальному медіаринку. 

Предмет дослідження – німецький суспільно-правовий іномовник DW 

(Deutsche Welle). 

У зв’язку з багатими традиціями мовлення, спрямованого на 

багатомільйонну та багатонаціональну аудиторію, які Deutsche Welle накопичила 

від часу створення у 1953 році, та сильній позиції цього мовника на глобальному 

медіаринку ми розглядаємо DW як один із прикладів для наслідування у процесі 

розвитку іномовлення в Україні. 

Методи дослідження. Для здійснення ґрунтовного дослідження та з метою 

отримання об’єктивних результатів було використано такі методи: порівняння, 

узагальнення, аналіз, синтез, аналіз документів, моніторинг, елементи контент-

аналізу. Методологічна концепція дослідження базується на описовому підході. 

За допомогою методу порівняння було надано характеристику позиції DW 

на глобальному медіаринку на сучасному етапі. 

Метод узагальнення дав змогу виокремити етапи становлення і розвитку 

Deutsche Welle та сформулювати два варіанти періодизації історії німецького 

іномовника. 

Метод аналізу дав змогу дослідити місце DW в сучасній системі німецьких 

мас-медіа. Метод синтезу уможливив формулювання характеристики сучасних 

тенденцій розвитку DW. 

Методи аналізу документів та моніторингу дали змогу сформулювати 

висновки щодо основних історичних етапів становлення німецького іномовника, 

щодо позиції DW на глобальному медіаринку та стосовно контенту української 

редакції DW, а також конкурсу сайтів і блогів The Bobs. 

Хронологічні межі дисертаційного дослідження становлять 1953-2016 рр. 

Це пояснюється необхідністю вивчення основних етапів становлення DW та 

аналізу контенту медіакомпанії. 

Джерельну базу дослідження становлять мультимедійний веб-портал 

www.dw.com; сторінки DW в соціальних мережах; сайт конкурсу The Bobs 
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www.thebobs.com; медіатека DW http://mediacenter.dw.com; «Плани завдань DW» 

за період 2006-2017 рр.; журналістські стандарти Deutsche Welle («Посібник для 

журналістів DW»; «Гід по стилю» німецької, української та російської редакцій); 

німецькі та українські фахові веб-ресурси про медіа та онлайн-журналістику; 

праці українських і німецьких дослідників, які стосуються становлення і розвитку 

DW, системи суспільно-правового мовлення в Німеччині та тенденцій розвитку 

онлайн-журналістики. 

Джерелами фактів стали і власний досвід роботи авторки дослідження в 

українській редакції DW (з 2012 р.), організації та проведення конкурсу The Bobs 

в Україні (2013-2016 рр.), а також лекції та семінари викладачів Інституту 

журналістики В.Ф. Іванова, О.Я. Гояна, В.В. Гоян та ін. 

Новизна роботи полягає в тому, що вперше в українському 

журналістикознавстві було здійснено комплексне дослідження діяльності 

німецького іномовника DW. Зокрема вперше: 

 запропоновано два варіанти періодизації основних історичних етапів 

становлення Deutsche Welle; 

 виокремлено основні тенденції функціонування DW в історичному вимірі та 

на сучасному етапі;  

 проведено моніторинг контенту української редакції DW (період 

дослідження: вересень 2015 – вересень 2016 рр.); 

 перекладено українською мовою окремі положення Закону «Про DW» 

 (неофіційний переклад). 

Удосконалено: 

 теоретичні і практичні знання про діяльність DW; 

 характеристику позиції DW на глобальному медіаринку на сучасному етапі. 

Набули подальшого розвитку: 

 аналіз міжнародного досвіду у сфері функціонування іномовлення на 

прикладі DW і ФРН; 

 аналіз законодавства України у сфері іномовлення; 
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 рекомендації стосовно створення іномовлення України. 

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження сприятиме 

кращому розумінню програмної місії, функцій, завдань, мети діяльності 

німецького іномовлення. Матеріал, викладений у роботі, може бути використано в 

навчальному процесі для укладання практичних курсів із міжнародної 

журналістики. Простеження розвитку іноземного іномовника від створення і 

донині є базою для вивчення тенденцій конкретного періоду та сучасного стану 

глобального медіаринку, а також тенденцій розвитку міжнародної журналістики. 

Сформульовані рекомендації для створення іномовлення України можуть стати 

внеском у розбудову вітчизняного іномовлення на основі аналізу міжнародного 

досвіду. Перекладені окремі положення Закону «Про DW», а також викладені в 

роботі відомості та висновки про становлення DW і позицію іномовника на 

глобальному медіаринку можуть стати джерелом інформації для українських 

науковців, які досліджуватимуть схожі теми. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота, автореферат, 

опубліковані наукові статті виконані здобувачем самостійно (9 статей і матеріалів 

конференцій). 

Апробація наукових результатів. Результати дисертаційної роботи були 

обговорені на засіданнях кафедри реклами і зв’язків з громадськістю Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Апробація наукових результатів дослідження відбулася під час шести 

всеукраїнських та міжнародних конференцій, а також міжнародного симпозіуму: 

XIV міжнародна міждисциплінарна наукова конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Шевченківська весна 2016: Соціальні комунікації» (Київ, 6-8 

квітня 2016 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні 

напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та 

прикладні аспекти» (Київ, 7 квітня 2016 р.), Міжнародна наукова конференція 

«Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки» 

(Мюнхен, 8-10 квітня 2016 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа» (Київ, 10 квітня 
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2014 р.), Міжнародна міжвузівська науково-практична конференція «Мережева 

журналістика в стилі «АРТ»: проблеми і перспективи» (29-30 жовтня 2013 р., 

Казань), III міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій» (Київ, 19-20 

квітня 2013 р.), XII міжнародна конференція «ЗМІ в сучасному світі. Молоді 

дослідники» (Санкт-Петербург, 11-13 березня 2013 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 9 наукових 

публікаціях (5 наукових статтях та 4 тезах наукових виступів). Із 9 публікацій 4 

наукові статті надруковано у фахових українських виданнях і 1 статтю – у 

фаховому зарубіжному виданні (Варшава). 4 тези виступів на конференціях 

надруковано у збірниках наукових праць та збірниках матеріалів всеукраїнських і 

міжнародних конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Кандидатська дисертація складається зі 

вступу, чотирьох розділів, кожен з яких має підрозділи і супроводжується 

висновками, загальних висновків, списку використаних джерел (220 позицій) і 

додатків. Загальний обсяг дисертації – 215 сторінок, із них основного тексту – 167 

сторінок, список використаних джерел – 23 сторінки, додатки – 4 сторінки. 
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РОЗДІЛ І. СТАНОВЛЕННЯ DW: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ 

ПОГЛЯД 

1.1 Дослідження діяльності Deutsche Welle у працях  

українських та німецьких науковців 

 
Німецький іномовник Deutsche Welle (далі DW) розпочав мовлення 3 травня 

1953 року. У цей день було започатковано трансляцію радіопрограм DW з Кельна 

для закордонної аудиторії німецькою мовою протягом трьох годин на день. У 

першій програмі, трансльованій DW, прозвучала промова тодішнього президента 

ФРН Теодора Гойсса. “Подолання післявоєнних бар’єрів” у зовнішній політиці 

Німеччини – так сформулював першочергове завдання DW лідер ФРН. Поява цієї 

радіопрограми повинна була символізувати початок інформування етнічних 

німців “про повну й реальну картину політичного, економічного та культурного 

життя Німеччини”, а також “символізувати позицію Німеччини щодо 

найактуальніших питань” [60, 128]. 

Після Другої світової війни надзвичайно важливим було відновлення довіри 

та поваги до Німеччини з боку міжнародної спільноти, зазначає з цього приводу 

німецька дослідниця Ґ. Генце [14, 7]. Відповідно до питання створення 

іномовлення застосовувався дуже ретельний підхід: ніщо не повинно було навіть 

віддалено нагадувати про націонал-соціалістичну пропаганду, зауважує Ґ. Генце. 

Фундатори системи публічно-правового мовлення в Німеччині прагнули, з 

одного боку, запобігти однобічній політичній спрямованості ЗМІ й через те 

подбали про незалежність суспільно-правових теле- та радіостанцій від державної 

виконавчої влади, а з іншого – намагалися не підганяти програми під потреби 

існуючої системи економіки, як це зроблено, наприклад, у США, зауважують 

український дослідник В. Іванов та німецький дослідник Г. Майн [51 , 12]. 

Першопочатково цільовою аудиторією програм DW були німці та люди з 

німецьким корінням. Однак уже з 1954 року DW почала звертатися і до слухачів 

та слухачок за кордоном, які не були носіями німецької мови, шляхом 

виробництва п’ятихвилинних новинних програм англійською, французькою, 
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іспанською та португальською мовами [180]. У наступні роки мовний спектр 

радіопрограм DW і надалі розширювався. До 1980-го року DW почала виробляти 

інформаційну продукцію понад тридцятьма мовами світу. Нині ж медіапродукція 

DW виробляється 30-ма мовами світу і доступна для аудиторії за допомогою всіх 

найважливіших каналів масової комунікації: радіо, телебачення та інтернету 

(сайти, сторінки в соцмережах, мобільний додаток). 

На початку діяльності DW у 1950-х роках минулого століття завданнями 

тодішнього радіомовника була трансляція для закордонних радіослухачів картин 

тогочасного політичного, економічного й культурного життя Німеччини, а також 

медійне висвітлення процесу поновлення місця держави серед міжнародної 

спільноти. Упродовж понад 60-річної історії DW своєю діяльністю перевершила 

виконання цих завдань і стала одним із помітних гравців глобального медіаринку. 

За допомогою розвинутої мережі, яка налічує близько 5000 медіапартнерів у 

всьому світі, інформаційну продукцію Deutsche Welle споживають у десятках 

країн світу. За даними медіакомпанії станом на липень 2016 року, щотижнева 

аудиторія її програм становить близько 135 мільйонів людей в усьому світі 

(ідеться про кількість користувачів, які щонайменше раз на тиждень споживають 

інформаційну продукцію німецького іномовника) [207]. DW позиціонує себе як 

“голос свободи” та “медійний голос Німеччини у світі”. “Ми звертаємося перш за 

все до тих, хто ухвалює рішення в усьому світі, до людей, які мають вплив на 

формування громадської думки або матимуть його в майбутньому. В 

авторитарних державах – до тих, хто активно виступає за демократію, свободи, 

які охороняються правом, та прогрес. Німецькомовні програми створюються для 

людей за кордоном, які володіють німецькою, викладають її і вивчають”, – 

указано в іміджевих матеріалах на сайті мовника. Окрім того, DW нерідко 

називають “медійною візиткою Німеччини у світі” [191]. Аналогів DW серед 

німецьких медіа не існує: це єдиний іномовник в об’єднаній Німеччині. 

В українському журналістикознавстві та серед досліджень у сфері 

соціальних комунікацій усе ще бракує наукових праць на тему створення 

іномовлення в Україні та аналізу досвіду інших держав у цій сфері, зокрема 
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досвіду ФРН. З іншого боку, можна констатувати, що чимало українських 

дослідників вивчали і вивчають різноманітні аспекти створення та 

функціонування суспільного мовлення загалом. Дискусія щодо створення 

суспільного мовлення та, зокрема, іномовлення в Україні останніми роками 

значно інтенсифікувалася. Це можна вважати логічним наслідком ухвалення у 

квітні 2014 року Закону “Про суспільне телебачення і радіомовлення України”, 

ухвалення у грудні 2015 року  Закону “Про систему іномовлення України” та 

початку  процесу створення вітчизняного суспільного мовлення на базі державних 

мовників. 

Питання створення суспільного мовлення (далі СМ) та іномовлення в 

Україні, його проблем і перспектив вивчали Г. Бецко, І. Беззуб, О. Большакова,          

С. Даниленко, С. Здіорук і С. Гнатюк, С. Квіт, І. Кирич, І. Клименко та                  

Р. Павленко, Н. Лиховід, О. Приходько, А. Садовська, Т. Чепурняк, Т. Шевченко 

та інші. Правові основи створення СМ науково обґрунтовували У. Андрусів,               

О. Войтко, Г. Красноступ, Л. Комзюк. До питання створення СМ в Україні як 

складника стратегії захисту національного інформаційного простору звертався            

В. Набруско. Механізми забезпечення незалежності та неупередженості СМ, 

питання ефективної державної політики в цьому аспекті вивчали та висвітлювали 

такі науковці й медіаексперти, як І. Геращенко, Л. Горбань, М. Княжицький,           

Н. Лигачова, С. Остапа та інші. 

Оскільки більшість наукових праць вищезгаданих дослідників присвячені 

широкій темі функціонування суспільного мовлення в українських умовах, 

відповідно до об’єкта та предмета нашого дослідження ми зосередимося на 

поглибленому розгляді наукових досліджень та публікацій, у яких безпосередньо 

йдеться про систему суспільно-правового мовлення в ФРН, а також, зокрема, про 

діяльність медіакомпанії DW. 

Важливий внесок у вивчення різноманітних аспектів функціонування СМ та 

іномовлення (як в українському, так і в міжнародному контекстах) зробили 

науковці Інституту журналістики Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Про різноматні аспекти функціонування громадського 
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мовлення писали В. Гоян, О. Гоян, О. Гресько, В. Іванов, Ю. Нестеряк, Т. Петрів. 

Зазначимо, що В. Гоян, О. Гоян та В. Іванов є одними з небагатьох українських 

науковців, які присвячували свої дослідження вивченню специфіки саме 

німецького досвіду функціонування суспільного мовлення та, зокрема, 

іномовлення. 

Дослідниця В. Гоян у своїх наукових працях розглядає передусім специфіку 

телемовлення DW. Так, у науковій публікації “Візуальний образ міжнародного 

телеканалу “Німецька хвиля”” дослідниця аналізує специфіку візуального 

компонента медіапродукції DW, передусім стилістичні та візуальні особливості 

інформаційної програми “Journal” (“Журнал”), у контексті сучасного 

телевізійного виробництва міжнародної телепродукції. В. Гоян зазначає, що 

телеканал Deutsche Welle  вирізняється з-поміж інших міжнародних мовців 

стилістичною цілісністю. “Класична гама холодних кольорів із домінуючим синім 

створює образ ділового інформаційного каналу: абсолютно прозора позиція 

нейтрально орієнтованого каналу-спостерігача, який прагне бути неупередженим 

і незаангажованим”, констатує дослідниця [23]. 

Музичний супровід телепрограм DW В. Гоян класифікує як класичний, 

композицію кадру характеризує як чітко організовану, яка сприяє якісному 

сприйняттю інформації глядачами. У вищезгаданій статті науковець стисло 

аналізує зміни колористики телевізійних програм від 1996 до 2004 року та 

доходить висновку, що ефект комплексного сприйняття різних за тематикою та 

інформаційним наповненням сегментів телепрограми “Journal” досягається 

“завдяки візуальному балансу і чітко витриманій стилістичній стратегії, що є 

своєрідною ефірною політикою каналу, сучасною телевізійною класикою від 

“Німецької хвилі”” [23]. 

О. Гоян вивчає розвиток і становлення DW із середини 1990-х років і 

розглядає медіакомпанію як суб’єкт українського медійного ринку (українська 

редакція DW була створена у 2000-му році). Науковець аналізує специфіку 

радіомовлення DW і вважає, що компанія є об’єктивним мовником та не може 

вважатися ні “рупором уряду”, ні “голосом опозиції”. На думку О. Гояна, DW 
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“успішно виконує функцію інформування громадян у різних країнах світу завдяки 

чітко продуманій стратегії поєднання творчого й технічного елементів у 

виробництві телерадіопродукції”. 

У науковій статті до 50-річчя діяльності DW науковець стисло висвітлює 

основні етапи становлення та розвитку діяльності медіакомпанії в контексті 

міжнародного обміну, зокрема співпраці з українськими телекомпаніями. Стиль 

оформлення передач DW науковець називає елегантним та сучасним, рівень 

інформування аудиторії оцінює як якісний. О. Гоян дає позитивний прогноз для 

розвитку міжнародного телерадіомовлення: на його думку, таке мовлення має 

значний потенціал, тому що пошук джерел неупередженої, якісної, оперативної 

інформації все ще є проблемою для суспільств багатьох держав світу [29]. 

У статті “Німецька хвиля: від класичних медіа до новітніх технологій”                

О. Гоян у співавторстві з В. Гоян характеризує специфіку мовлення DW. На 

думку науковців, це об’єктивний підхід до життя і цілковита незалежність у 

підготовці телерадіопродукції, оскільки медіакомпанія “не є рупором уряду чи 

голосом опозиції” [24]. Зазначимо, що в німецькій науці немає однозначної 

позиції з цього питання. Одні науковці пишуть про цілковиту незалежність 

мовника від держави, інші переконують, що варто говорити радше про широку 

автономію медіакомпанії (детальніше це питання ми розглянемо в наступних 

розділах). 

О. Гоян та В. Гоян зазначають, що журналісти DW добре розуміють 

різницю між коментарем як аналітичним жанром та інформаційним 

повідомленням як жанром інформаційної журналістики, та “прагнуть ніколи не 

змішувати їх, бо наслідком цього завжди є нав’язування думок”. Зі свого боку ми 

можемо підтвердити цю тезу з огляду на власний понад чотирирічний досвід 

роботи в українській редакції DW. Окрім ретельного дотримання журналістських 

стандартів у матеріалах, які оприлюднюються на сайті української редакції, 

коментарі обов’язково маркуються як коментарі у заголовках (наприклад: 

“Коментар: Британський попереджувальний сигнал для ЄС”, “Коментар: 

Німеччина – без особливого запалу в ролі європейського лідера”, “Коментар: 
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Тепер Євросоюзу потрібні добрі лоцмани” та ін.). Згідно з “Гідом зі стилю” 

(Styleguide) української та інших редакцій DW, слово “коментар” у заголовку до 

матеріалів відповідного жанру є обов’язковим. Матеріали спеціального проекту 

української редакції DW “Авторська колонка”, в яких популярні українські 

письменники висловлюють особисті точки зору щодо актуальних подій, 

маркуються за допомогою назви відповідної рубрики. 

Окрім високих оцінок професіоналізму DW, О. Гоян та В. Гоян 

рекомендують мовнику постійно оптимізовувати свої телерадіопрограми, 

оскільки, як вони зазначають, на українському ринку голос DW – один із багатьох 

[24]. Ми погоджуємося з оцінкою дослідників і водночас зазначимо, що така 

рекомендація є універсальною для всіх ЗМІ з огляду на жорстку конкуренцію, яка 

панує не лише між медіа, а й між медіа та соціальними мережами як на 

національних, так і на глобальному медіаринку. У зв’язку з різноманітністю 

викликів на медіаринку ЗМІ змушені регулярно, якщо не постійно, здійснювати 

експертизу своєї інформаційної продукції та шукати шляхи її оптимізації і 

кращого просування. 

Інформаційній продукції DW у соціальних мережах Facebook і Twitter 

присвячена окрема наукова публікація О. Гояна у співавторстві з А.-Я. Кобинець. 

На думку авторів, DW “проходить шлях від телерадіостанції із сервісною 

пропозицією в інтернеті до інформаційного інтернет-ресурсу з мультимедійним 

контентом” (стаття опублікована у 2012 році) [27, 8]. Додамо, що цей шлях DW 

від початку 2000-х подолала динамічно і 30-мовний новинний портал 

www.dw.com – не просто майданчик для відображення різних видів 

медіапродукції компанії, а конкурентоспроможний продукт 30-ти редакцій DW, 

популярний серед багатомільйонної та багатонаціональної аудиторії. 

Робота в соцмережах, створення мобільного додатку DW, численні 

інформаційні розсилки та експорт контенту в RSS-потоки відкрили новий етап у 

розвитку медіакомпанії, пишуть О. Гоян та А.-Я. Кобинець. Вихід у соціальні 

мережі вони характеризують як одну з “найважливіших форм комунікації зі 

слухачами, глядачами та читачами, що долучає медіакомпанію до особливостей 

http://www.dw.com/
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інтернет-культури” [27, 8]. Завдяки цьому обмін думками між редакцією та 

споживачами інформаційного продукту пришвидшується, а журналісти можуть 

гнучкіше реагувати на зацікавленість чи, навпаки, байдужість читачів до певних 

тем і відповідно до цього формувати свою роботу, констатують автори статті. Ми 

можемо підтвердити, що, як і численні конкуренти на глобальному та багатьох 

місцевих медіаринках, DW своєчасно вживає необхідних заходів для підвищення 

якості просування свого контенту DW на Facebook, Twitter, YouTube і в інших 

соціальних мережах (детальніше про це – у третьому розділі).  

На основі аналізу успішності просування медіапродукції DW в інтернеті з 

часу створення сайту Deutsche Welle у 1995 році вищезгадані українські науковці 

роблять висновок, що медіакомпанія “не залишилася осторонь від інтернет-

революції та уважно стежить за змінами медійного ландшафту і знаходиться у 

постійному пошуку найкращих шляхів для комунікації зі своєю аудиторією” [27, 

12]. 

Важливим джерелом фактичного матеріалу для проведення нашого 

дослідження став посібник для студентів Інституту журналістики “Із серця 

Європи: “Німецька хвиля” в Україні”, виданий у КНУ імені Тараса Шевченка та 

створений за редакцією науковця, викладача Інституту журналістики О. Гояна та 

керівника відділу дистрибуції DW (у 2009 році) Яромира Янковського. Посібник 

містить тексти авторства фахівців, які безпосередньо причетні до створення 

історії DW. Серед них – колишній генеральний директор медіакомпанії Ерік 

Беттерманн, глава відділу Східної Європи і керівник російської редакції DW Інґо 

Маннтойфель, керівник української редакції DW Бернд Йоганн та інші. Згадане 

видання за своєю суттю є детальною презентацією медіакомпанії станом на 2009 

рік, містить стислий опис історії виникнення української редакції та окреслює 

місію, цінності, стандарти та етичні засади медіавиробництва DW у форматі 

розповідей “із перших вуст” [60]. Із такої точки зору розгляд діяльності DW, 

зокрема в Україні, робить це видання корисним для науковців, які вивчають 

принципи і засади діяльності медіакомпанії. 
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Цінним джерелом для загального розуміння проблем і умов, у яких постає 

суспільне мовлення України, є науковий доробок професора Інституту 

журналістики КНУ імені Тараса Шевченка В. Іванова. Дослідник із 1990-х років 

неодноразово був членом президентських комісій із розробки програм для 

запровадження суспільного мовлення в Україні. Публікація В. Іванова 

“Законодавче регулювання суспільного телерадіомовлення: український і 

міжнародний досвід” стала одним із ключових досліджень, які увійшли до 

джерельної бази цієї дисертації [51]. 

У вищезгаданій статті В. Іванов розглядає суспільне телерадіомовлення як 

одну з форм створення незалежних пресових об’єднань у демократичних країнах, 

гарантію неупередженого якісного інформування населення, повернення 

телебаченню освітніх та розвиваючих функцій, надання трибуни для 

висловлювання своїх поглядів усім основним соціальним групам. Науковець 

стисло пояснює, на яких засадах має бути організоване СМ (стратегічне 

керівництво та контроль над ним здійснюють наглядові ради, які формуються 

прозоро; джерела фінансування, порядок їх формування та надання фінансування 

унеможливлюють тиск із боку державних органів та фінансово-політичних груп; 

принципи редакційної політики ґрунтуються на пріоритеті інтересів людини та 

суспільства, а не держави та капіталу; програмна політика спрямована на 

представлення інтересів основних груп суспільства включно з національними 

меншинами та складається з інформаційного, освітнього, культурного й 

розважального компонентів). На думку В. Іванова, СМ “має бути фактором 

становлення соціальної згоди та національної єдності країни, виразником 

ментальності та культури її населення” [51, 5]. 

Дослідник висвітлює у згаданій публікації схеми фінансування діяльності 

СМ у різних країнах Європи та світу і пояснює переваги абонентної плати як 

механізму контролю суспільства за діяльністю мовника. На думку В. Іванова, 

серед країн світу найбільший розвиток система громадського телерадіомовлення 

отримала в Німеччині. Науковець пояснює принцип невтручання держави в 

діяльність суспільних мовників у ФРН, передумови виникнення дуальної системи 
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телерадіомовлення в Німеччині на початку 1980-х років та основну відмінність 

між суспільно-правовими і приватними телерадіокомпаніями (різниця у шляхах 

фінансування). 

Україна  має давні традиції державного мовлення, тому організація СМ – це 

тест на демократію, який повинна пройти українська влада, вважає дослідник. 

“Вона має довести, що її завдання – служити інтересам громадян, що її обрали, а 

не контролювати цих громадян”, – зазначає В. Іванов [51, 12]. 

Українська дослідниця О. Гресько вважає мережу регіональних суспільних 

мовників у Німеччині однією з найкращих у Європейському Союзі. Систему 

організаційної децентралізації в ARD (Робочій спільноті суспільно-правових 

мовників ФРН) науковець називає унікальною, мотивуючи це тим, що регіональні 

мовники, які входять до складу ARD, “мають не лише повну автономію на місцях, 

а ще й впливають на редакційну і фінансову політику… об’єднання ARD” [40, 

146]. На думку О. Гресько, в Україні слід створити систему регіональних 

суспільних мовників, за допомогою яких місцева громада зможе реалізовувати 

механізми контролю над владою. “Cуспільне мовлення як модель організації 

телерадіомовлення у загальносуспільних, а не групових інтересах, залишається на 

сьогодні єдиною моделлю, що довела свою достатньо високу ефективність”, – 

аргументує дослідниця [40,  146]. 

У Німеччині наукових праць на тему цього дисертаційного дослідження 

опубліковано значно більше, що є цілком природним. Наукові праці німецьких 

дослідників, у яких вивчаються принципи організації, функціонування та 

діяльності Deutsche Welle, можна умовно поділити на дві групи. До першої ми 

відносимо ті, в яких діяльність медіакомпанії досліджена в широкому контексті: 

DW в дуальній системі німецьких мас-медіа, DW у контексті виникнення і 

розвитку системи суспільно-правового мовлення в ФРН. До другої групи можна 

зарахувати праці, в яких вищезгадані питання досліджуються у вузькому 

контексті, приміром: діяльність DW у системі німецької публічної дипломатії, 

вплив контенту DW на аудиторію. Окрім умовного поділу, можна виокремити 

низку підходів німецьких дослідників до вивчення принципів організації, 
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діяльності та функціонування Deutsche Welle. Ідеться про такі підходи: 

журналістикознавчий (дослідження історії виникнення та розвитку DW як 

іномовника; дослідження діяльності та медіапродукції DW у контексті історії 

розвитку німецького  суспільно-правового мовлення – Е. Бурместер,                        

К. Ґабріель-Бройтіґам, Б. Вінфрід, Б. Ґюнтер, Г. Куль, Ф. Піпер, К. Фішер,             

В. Фьорст, К. Хмієлевські та ін.), масовокомунікаційний (типологія контенту 

DW, вплив медіапродукції DW на міжнародну та локальні аудиторії, діяльність 

DW у системі німецьких мас-медіа, DW у контексті публічної дипломатії ФРН – 

Ґ. Генце, Б. Кьолер, М. Копс, К. Міхалек, Ф. Оссенбюль, Г.-П. Пішалка та ін.), 

правовий (конституційно-правові принципи й засади діяльності іномовника, 

конституційність “Закону про DW” та ін. – К. Берендес, Ф. Гайдт, Г. Ґерсдорф,            

Б. Ґроссфельд, Д. Дьорр, К.-О. Еберле, Г. Ебке, В. Кевеніг, Г.-Й. Кремер,               

П. Нієпалла, Ш. Шідермаір, О. Хаб’юк (прим. - у контексті вивчення системи 

суспільно-правового мовлення ФРН) та ін.). 

Стисло зупинимося на аналізі праць німецьких дослідників, які стали 

ключовими для написання цієї дисертації. Українсько-німецький дослідник               

О. Хаб’юк присвятив низку наукових публікацій вивченню суспільно-правового 

мовлення в ФРН. Його науковий доробок є цінним джерелом інформації про те, 

як влаштована система суспільно-правового мовлення в цій державі. Так, у 

науковій розвідці “Суспільно-правове мовлення у Федеративній Республіці 

Німеччина” дослідник детально розглядає цю систему включно з усіма її 

компонентами – суспільно-правовими мовниками. О. Хаб’юк стисло описує 

загальноправові рамки функціонування суспільно-правових мовників у 

Німеччині, їх організаційну структуру, критику цієї структури і принципи 

фінансування. У вигляді таблиць дослідник узагальнює інформацію про програми 

та пропозиції суспільно-правових телерадіокомпаній, серед них і DW. О. Хаб’юк 

характеризує суспільно-правове мовлення в ФРН як незалежне від держави і 

виокремлює чинники, які цьому посприяли. На думку науковця, це історичний 

генезис, правові умови (зокрема рішення Конституційного суду Німеччини), 

програмна місія, організаційна структура мовників та фінансування зі збору за 
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мовлення [135, 6]. На основі самостійного опрацювання наукових джерел ми 

цілком погоджуємося з цією оцінкою. Зауважимо, що вищезгадана наукова праця 

О. Хаб’юка має радше інформаційно-оглядовий, ніж аналітичний характер. Попри 

це вона містить чимало важливої, чітко структурованої та угазальненої 

інформації, цінної для розуміння діяльності об’єкту цього дисертаційного 

дослідження – DW – у широкому контексті, тобто в системі суспільно-правових 

мовників Німеччини. 

Німецька дослідниця  Ґ. Генце у дисертації “Телемовлення “Дойче Велле” 

(“Німецька хвиля”) в системі міжнародних супутникових телеканалів”, захищеній 

у  2002 році, вирішила низку важливих завдань: визначила місце телемовлення 

DW в системі міжнародних супутникових телеканалів, простежила основні етапи 

розвитку супутникового телебачення DW-TV, спираючись на програмно-

політичні документи медіакомпанії, та проаналізувала відеоматеріали DW-TV [14, 

5]. Це дослідження дає важливі уявлення про засади виробництва телевізійної 

продукції DW. Його авторка робить низку цікавих висновків. DW-TV станом на 

початок 2000-х років дослідниця характеризує як “багатомовний, але 

нерегіоналізований канал”, “не класичну телеіномовну службу, але й не 

міжнародний інформаційний телеканал”, який через брак фінансування значно 

відстає від таких служб, як ВВС або франкофонні міжнародні мовники. 

Зазначимо, що регіоналізація медіапродукції DW протягом останніх десяти років 

стала одним із пріоритетних напрямків діяльності медіакомпанії (детальніше про 

це див. розділ 3). На початку літа 2015 року медіакомпанія запустила цілодобовий 

англомовний телеканал з метою зміцнення своїх позицій на глобальному 

медіаринку. Тобто в порівнянні з періодом на початку 2000-х років DW 

переглянула та вдосконалила підхід до виробництва телепродукції. 

На противагу ВВС та CNN Ґ. Генце рекомендувала DW зберігати 

цілодобову супутникову інформаційну телепрограму німецькою, аглійською та 

іспанською мовами під гаслом “Із серця Європи” та  врізноманітнити телевізійний 

контент шляхом виробництва телепрограм, присвячених проблемам Німеччини,  

можливостям туризму в цій країні, економічним темам, а також шляхом 
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створення розважальних телепрограм із метою задоволення інформаційних 

потреб німецьких глядачів за кордоном. На думку дослідниці, реалізації цих 

завдань могло би слугувати заснування платного телеканалу із 

найпопулярнішими програмами  ARD i ZDF насамперед у США. Дослідниця 

мотивує це великою кількістю німецьких мігрантів у Сполучених Штатах, 

платоспроможністю тамтешньої аудиторії та перспективами отримання 

додаткових доходів для DW, які можна було б спрямувати на регіоналізацію 

супутникової телепрограми та створення програм новими мовами, зокрема 

російською. 

Ґ. Генце вбачала великі перспективи для телемовлення DW на глобальному 

медіаринку й у випадку здійснення прямих трансляцій найбільших і 

найважливіших європейських форумів, політичних та економічних подій за участі 

провідних європейських політиків. “У якості просування DW-TV може з’явитися і 

спеціальна рубрика “Тільки на DW-TV”, в якій показуватимуться лише 

ексклюзивні кадри, заяви та ін.”, вважає дослідниця [14, 33]. Зазначимо, що нині 

цей висновок дослідження можна вважати дещо застарілим, оскільки стрімкий 

розвиток інтернет-технологій, зокрема поширення масового швидкісного доступу 

до всесвітньої мережі, поширення високотехнологічних пристроїв для створення 

й передавання зображень (маємо на увазі смартфони та планшети), а також 

виникнення великої кількості сервісів для “стрімінгу” (від англ. stream – потік), 

тобто прямої трансляції з місця подій (Periscope, Ustream, опція Facebook Live в 

однойменній соціальній мережі тощо) – самостійне здійснення прямих трансляцій 

можливе для всіх власників сучасних мобільних телефонів із доступом до 

інтернету. 

З огляду на глобальну тенденцію до зростання конкуренції між 

традиційними медіа та соціальними мережами, розвиток явища громадянської 

журналістики та дедалі жорсткішу конкуренцію в боротьбі за аудиторію на 

глобальному медіаринку, можна констатувати, що традиційні медіа роблять 

ставку на професіоналізм та креативність формату подачі матеріалів, 

намагаючись утримати увагу вибагливої аудиторії, яка в будь-який момент може 
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натиснути на “паузу” та перемкнутися на інше відео або текст. У цьому контексті 

ми погоджуємося з наведеними вище висновками Ґ. Генце щодо необхідності 

врізноманітнення форматів і тематики телевізійного контенту DW, особливо з 

огляду на зростання конкуренції з іншими суспільно-правовими іномовниками на 

глобальному медіаринку (детальніше про позицію DW на глобальному 

медіаринку – у третьому розділі).  

Німецький дослідник К. Міхалек у праці “Deutsche Welle в рамках публічної 

дипломатії” розглядає цю медіакомпанію як інструмент публічної дипломатії, 

який може бути надзвичайно ефективним. При цьому дослідник мав на меті 

з’ясувати сумісність політичної функції мовника як інструмента публічної 

дипломатії з журналістським самоусвідомленням (нім. Selbstverstaendnis) DW. 

Проаналізувавши низку ключових документів (Закон “Про DW”, План завдань 

DW, місія компанії) та провівши інтерв’ю з представниками DW й органів влади 

ФРН, науковець дійшов висновку, що на поставлене дослідницьке запитання не 

можна відповісти однозначно – ствердно або заперечно [192, 102]. 

З одного боку, DW повідомляє про події серйозно й достовірно, а вид 

журналістики, до якого належить медіапродукція DW, можна означити як 

інформаційний, констатує автор дослідження. Працівники медіакомпанії 

цілковито усвідомлюють роль DW як фактор зовнішньої політики та інструмент 

публічної дипломатії, але на першому місці для них – необхідність бути 

незалежним мовником. 

З іншого боку, як показав аналіз інтерв’ю з представниками державної 

влади, іномовник DW має, на їхню думку, передусім презентувати Німеччину за 

кордоном, бути медійним голосом Німеччини у світі, представляючи німецьку 

точку зору на події, пише К. Міхалек [192, 101]. Водночас політики не прагнуть 

безпосереднього контролю над DW через контрпродуктивність таких дій, 

оскільки вони зіпсували б імідж компанії як мовника, який заслуговує на довіру, 

та викликали б однозначний спротив серед співробітників DW. Безпосереднім 

наслідком контролю держави над іномовником стало б відчутне зменшення 

ефективності DW як інструмента публічної дипломатії. 
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З іншого боку, політики все-таки можуть непрямо впливати на роботу DW, 

встановлюючи “рамки”, всередині яких цілком вільно працює іномовник, зазначає 

К. Міхалек. Дослідник вбачає два інструменти створення таких “рамок”: документ 

під назвою “План завдань” (Aufgabenplanung), який DW затверджує кожні чотири 

роки і в якому детально описується концепція роботи мовника на наступний 

звітний період, а також факт, що медіакомпанія фінансується з держбюджету 

ФРН. У зв’язку з цим на запитання, чи є сумісними журналістське 

самоусвідомлення та політичне завдання DW, можна відповісти ствердно, та при 

цьому необхідно враховувати, що ця сумісність має “гнучкі межі”, тобто є 

постійним предметом діалогу між медіакомпанією та державою, й іномовник як 

інструмент публічної дипломатії має не абсолютну, а обмежену свободу, вважає 

дослідник [192, 84]. Загалом ми погоджуємося з результатами дослідження                   

К. Міхалека. Детальніше діяльність DW у контексті німецької публічної 

дипломатії ми розглядаємо в розділі 3. 

Німецький дослідник Г. Майн у своїй праці “Засоби масової інформації в 

Німеччині” комплексно розглядає систему німецьких ЗМІ та зосереджується на 

наданні детальної характеристики  компонентам цієї системи – традиційним ЗМІ 

(преса, радіо, телебачення). У контексті нашої дисертації важливими є висновки 

дослідника стосовно дискусії про незалежність німецьких суспільно-правових 

ЗМІ від політиків. Г. Майн критикує, що присутність представників федеральних 

земель і партій у наглядових органах суспільно-правових ЗМІ (радах із питань 

теле- та радіомовлення, а також адміністративних радах) сприяє тому, що ці 

органи “часто перероджуються із захисників інтересів суспільства в товариства 

захисту інтересів” [70, 124], тобто захист партійно-політичних пріоритетів. 

Водночас науковець констатує, що цілковита заборона на членство політиків у 

наглядових органах суспільно-правових ЗМІ “не відповідає ні принципам 

існуючої системи, ні вимогам реальності” [70, 125]. Дослідник аргументує цю 

думку тим, що ФРН – демократична держава із багатопартійною системою, а 

партії – це суспільно важливі організації, які можуть повноправно вказувати на те, 

що представляють інтереси важливих суспільних верств. Окрім того, вказує                   
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Г. Майн, через свої парламентські фракції саме партії ухвалюють закони про 

телерадіомовлення, де зафіксовано, представники яких суспільно важливих груп 

мають право входити до складу вищеназваних рад. Відповідно члени цих рад не 

завжди повинні бути нейтральними, зазначає дослідник.  

Г. Майн також висловлює скепсис стосовно можливості дотримання 

положень низки законів ФРН стосовно того, що члени наглядових рад суспільно-

правових ЗМІ повинні здійснювати нагляд за діяльністю цих ЗМІ від імені 

слухачів та глядачів, тобто суспільства. На думку дослідника, реалізувати ці 

положення “практично неможливо”, тому що члени наглядових рад нерідко 

недостатньо обізнані з побажаннями аудиторії; аудиторія теж не знає цих людей, 

тобто в них “відсутній зворотній зв’язок із базисом”; до наглядових рад 

направляють “багатопрофільних і провідних функціонерів”, які через робочу 

завантаженість основною роботою не мають достатньо часу для підготовки до 

засідань або отримують право входити до наглядових рад суспільно-правових ЗМІ 

в якості своєрідної компенсації, бо не змогли отримати вищі посади в партії або 

фракції [70, 126]. Водночас, як зазначає дослідник, було б неправильно 

поширювати таку критику на всіх членів наглядових рад суспільно-правових ЗМІ, 

адже нерідко буває й так, що саме представники партій у цих органах і 

виступають найактивнішими критиками власних політсил.  

Загалом вищезгадана праця Г. Майна має комплексний оглядово-

аналітичний характер та надає детальне уявлення про систему німецьких мас-

медіа. У другому розділі нашого дослідження ми детальніше розглядаємо склад, 

функції та завдання наглядових органів DW.  

У дослідженні “Deutsche Welle: функція, доручення, завдання і 

фінансування сьогодні” Д. Дьорр у співавторстві з Ш. Шідермаір аналізує 

конституційно-правові рамки новел “Закону про DW” напередодні їх внесення у 

2004 році та формулює конкретні пропозиції, як із огляду на особливі функції DW 

у відповідному законі необхідно зафіксувати програмну місію мовника і його 

завдання, а також висловлює пропозиції стосовно засад фінансування іномовника. 

Окрім того, дослідники пропонують формулювання новел Закону, за допомогою 
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яких законодавці могли б здійснити обґрунтовану з конституційно-правової точки 

зору конкретизацію окремих положень Закону.  

Докладне та достовірне інформування громадян має вирішальне значення 

для процесу європейської інтеграції, зазначають Д. Дьорр та Ш. Шідермаір. Якщо 

виборці та ті, хто ухвалюють рішення в сусідніх європейських країнах, 

непоінформовані або неправдиво поінформовані про життя в Німеччині та 

цінності німецького суспільства, то вони не готові до поглиблення співпраці з 

ФРН, так само як цілковито непоінформовані або неправдиво поінформовані про 

Європейський Союз громадяни є неготовими до співпраці та інтеграції всередині 

об’єднаної Європи, переконані науковці [168, 29]. Тут можна провести паралель з 

інформаційною війною Росії з Україною, антиукраїнською та антизахідною 

пропагандою російських ЗМІ. Усі ці приклади підтвержують тезу німецьких 

науковців, адже результатом такої інформаційної політики є не лише нерозуміння 

процесів, які відбуваються в Україні, з боку російської аудиторії, а й низка ще 

значно більш негативних явищ, зокрема розпалення міжнаціональної ворожнечі 

та ненависті. 

Іномовлення є невід’ємним інструментом поглиблення міжнародної 

співпраці та інтеграції, зазначають дослідники. Д. Дьорр та Ш. Шідермаір 

обґрунтовують необхідність іномовлення, інституційно незалежного від держави, 

але фінансованого коштом внесків громадян, а не рекламодавців. Орієнтовані на 

приваблення уваги аудиторії та приваблення рекламодавців, приватні телеканали 

та радіостанції мусять постійно підлаштовуватися під смаки аудиторії, свідомо 

робити ставку на розважальні формати і менше – на докладне всебічне 

інформування та серйозні формати передач, зазначають науковці [168, 20]. Таким 

чином приватні ЗМІ не мають можливості приділяти належну увагу передаванню 

основних суспільно-культурних демократичних цінностей аудиторії. Виховна 

функція приватних ЗМІ не може бути для них пріоритетом. Із цих причин вони не 

можуть виконувати завдання всебічного та правдивого інформування мешканців 

інших країн про життя в Німеччині та цінності німецького суспільства, 

констатують дослідники.  
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Наукова праця Д. Дьорр та Ш. Шідермаір у контексті нашого дослідження 

стала однією з тих праць, які сформулювали джерельну базу для формулювання 

рекомендацій до процесу створення українського іномовлення.  

У дисертаційному дослідженні німецького науковця Ф. Піпер “Німецьке 

іномовлення: історичний розвиток, конституційно-правовий статус, сфера 

функціонування, організація і фінансування” комплексно розглядається дуже 

широке коло питань. Метою дослідниці було напрацювання “конституційно-

правових принципів, які мають визначати організацію і фінансування публічно-

правової організації іномовлення, і на цьому тлі дослідити сумісність положень 

нового “Закону про DW” із цими принципами” [197, 3]. Дослідниця ґрунтовно 

розглянула історичні етапи розвитку і правове регулювання діяльності Deutsche 

Welle. Особливу увагу Ф. Піпер приділила аналізу статті 5 німецької Конституції, 

яка захищає свободу слова, та критично розглядає в цьому контексті зафіксовані в 

“Законі про DW” завдання, програмну місію і принципи діяльності медіакомпанії. 

Окремі розділи вищезгаданої дисертації присвячені аналізу моделі фінансування 

медіакомпанії та критичному аналізу меж державного нагляду над іномовником. 

Одним із важливих висновків цього дослідження є доведення 

неконституційності положення Закону, яке визначає, що журналісти DW під час 

здійснення професійної діяльності повинні пам’ятати, що програми Deutsche 

Welle “торкаються” відносин ФРН із іноземними державами. У німецькому 

медіаправі таке формулювання є унікальним, зазначає дослідниця [197, 120]. Як 

тільки DW буде зобов’язана під час створення передач враховувати відносини 

ФРН із іноземними державами, це означатиме неприпустиме обмеження 

незалежності іномовника, вважає Ф. Піпер. Додамо, що власний досвід понад 

чотирирічної співпраці з українською редакцією DW дозволяє нам заперечити 

таке застереження, оскільки журналісти медіакомпанії під час створення 

медіапродукції зобов’язані дотримуватися визнаних у світі журналістських 

стандартів інформування (дотримання балансу думок і точок зору, достовірність, 

відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота, оперативність [18, 7-31]. 
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Можемо констатувати, що потенційний вплив медіапродукції DW на відносини 

ФРН із іншими державами на роботу журналістів не впливає. 

Як і К. Міхалек, Ф. Піпер вбачає неузгодженість між дуже детальними 

положеннями Закону “Про DW”, які регулюють завдання мовника, та принципами 

свободи слова, зафіксованими в Основному законі ФРН. З іншого боку, ще одним 

ключовим висновком дослідження Ф. Піпер є факт, що DW не можна вважати 

“рупором” німецького уряду. Проаналізувавши положення Закону “Про DW”,                

Ф. Піпер наголошує, що діяльність медіакомпанії не означає державну 

репрезентацію ФРН за кордоном [197, 78]. У згаданому законі однозначно 

зафіксовано незалежність німецького іномовлення від зовнішньої політики 

держави, а іномовлення, яке здійснює DW, є мовленням у дусі статті 5 німецької 

Конституції (стаття 5 захищає свободу слова і забороняє цензуру), пише 

дослідниця. 

Інший важливий аспект діяльності DW розглядає німецький науковець                

М. Копс у науковій розвідці “Глобалізація як виклик для німецького 

іномовлення”. Унаслідок глобалізації значно зросла потреба у міжнаціональному 

та міжкультурному діалозі, за допомогою якого держави можуть спільними 

зусиллями вирішувати міжнародні та світові проблеми і кризи, зазначає 

науковець (додамо: найсвіжіші приклади цього – російсько-українська гібридна 

війна, криза біженців у Європі, рішення Великобританії про вихід із Євросоюзу та 

ін.). Окрім того, такий діалог посилює стабільність, безпеку і мир у суспільствах, 

сприяє рівності можливостей. Основним органом міжнародних і міжкультурних 

комунікацій дослідник називає мас-медіа, передусім телерадіокомпанії, які 

здійснюють іномовлення [190, 47].  

Як і Д. Дьорр, М. Копс констатує, що саме іномовники у формі незалежного 

від держави мовлення, зокрема публічно-правового в Німеччині, можуть 

виконувати завдання налагодження і підтримки міжкультурних комунікацій, 

оскільки, на відміну від приватних медіа та приватних інтернет-ресурсів (блогів 

та ін.), не керуються передусім економічними інтересами (отримання прибутків 

від продажу реклами) та іншими приватними інтересами власників. При цьому 
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особливо важливим для успішного здійснення міжнародних і міжкультурних 

комунікацій є поширення інтернету, зазначає автор дослідження [190, 48]. 

Масовий доступ до всесвітньої мережі уможливлює швидший і дешевший доступ 

до цільової аудиторії, полегшує здійснення комунікації. Водночас із огляду на те, 

що в деяких частинах світу (наприклад, в окремих країнах африканського 

континенту) доступ до інтернету все ще обмеженіший, ніж, приміром, доступ до 

радіо, науковець розглядає інтернет як важливе доповнення діяльності 

іномовників, але не як цілковиту заміну радіо- та телевиробництва. Ми ж 

вважаємо, що станом на 2008 рік, коли було опубліковане згадане дослідження, ця 

теза цілком відповідала реаліям часу. Однак нині і в майбутньому масовий доступ 

до швидкісного інтернету, зокрема мобільний доступ до мережі за стандартами 

3G та 4G, буде розширюватися, а отже, перед традиційними медіа і надалі 

поставатимуть нові виклики у боротьбі за аудиторію. Це вимагатиме постійної 

оптимізації медіавиробництва, удосконалення медіаформатів та пошуку 

ефективних шляхів просування медіапродукції до користувачів. 

DW своєчасно враховує виклики глобалізації. Ще з середини 1990-х років 

німецький іномовник присутній в інтернеті. До нинішнього часу публікування та 

просування медіапродукції DW у всесвітній мережі стали невід’ємною частиною 

інформаційного виробництва медіакомпанії поряд із радіо- та телепродукцією. 

Ухвалення Закону “Про DW” у 1997 році та внесення поправок до нього у 2004 

посилили програмну автономію мовника від держави, констатує М. Копс [190, 

48]. Тож із огляду на важливість DW для здійснення міжнародних і 

міжкультурних комунікацій науковець критикує скорочення бюджету 

медіакомпанії у 1998-2007 роках, вказуючи на те, що за цей період обсяг бюджету 

Deutsche Welle скоротився більш ніж на чверть (із 321 мільйона євро у 1998 році 

до 269 мільйонів євро у 2007-му [190, 36]). Дослідник розглядає це як 

суперечність з огляду на зростання необхідності міжнародних і міжкультурних 

комунікацій у вказаний період, а також на той факт, що бюджети інших великих 

міжнародних іномовників – конкурентів Deutsche Welle – за цей же період 

збільшилися. 
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Через фінансові скорочення DW довелося скорочувати персонал та 

обмежувати інформаційне виробництво, зокрема арабськомовних програм, 

відмовитися від розпочатого у 2002 році проекту “German-TV“ для Північної 

Америки тощо. М. Копс виділяє такі причини скорочення бюджету DW: менші, 

ніж у інших суспільно-правових мовників у ФРН, правові гарантії внаслідок 

фінансування Deutsche Welle не коштом спеціального збору за телерадіомовлення 

з громадян, а з держбюджету; відсутність трансляції програм DW всередині 

Німеччини та брак сприйняття і розуміння важливості DW у країні як серед 

громадян, так і серед політиків, які ухвалюють рішення про обсяг бюджету 

іномовника [190, 41-42]. У зв’язку з цим науковець пропонує у довгостроковій 

перспективі розглянути можливість реформування принципу фінансування DW 

аж до часткового фінансування організації зі спеціального збору за 

телерадіомовлення. Передусім, однак, необхідно провести роботу серед громадян 

ФРН та політиків для підвищення розуміння значущості та цінності 

медіакомпанії, наприклад, шляхом маркетингових заходів та посилення 

поширення програм DW всередині країни, пропонує М. Копс. Ми детально 

розглядаємо механізм фінансування DW у другому розділі, а місце DW на 

глобальному медіаринку – у третьому розділі. 

Важливим аспектом теми діяльності німецького іномовника є й порівняння 

діяльності DW з безпосередніми конкурентами – BBC, CNN, France 24, Radio Free 

Europe / Radio Liberty та ін. Цей аспект дослідив професор, директор Німецького 

цифрового інституту Франц-Йозеф Ґрьобель у науковій розвідці на замовлення 

Фонду Фрідріха Еберта “Роль іномовлення. Порівняльний аналіз досвідів і 

трендів у п’яти країнах”. Науковець порівняв іномовників Німеччини (Deutsche 

Welle), Великобританії (BBC), США (Radio Free Europe / Radio Liberty, Voice of 

America, Worldnet), Франції (RFI, TV 5, CFI) та Нідерландів (RNW, BVN-TV). 

Дослідник здійснив порівняльний аналіз ролі іномовників у Німеччині та інших 

вищезгаданих державах. Аналіз було здійснено передусім на базі завдань, 

профілю, медійної продукції, шляхів поширення медіапродукції та програмних 

місій мовників. 
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Одним із головних висновків дослідження є те, що в більшості аналізованих 

країн завдання іномовників сформульовані чітко, натомість у DW – ширший і 

менш чіткий профіль. Тому, звертаючи увагу на високий професійний рівень 

медіавиробництва Deutsche Welle, автор рекомендував виразніше сформулювати 

завдання мовника [175, 9]. Зазначимо, що критика стосовно визначення завдань 

DW, сформульованих у Законі “Про DW” до 2004 року, лунала з боку німецьких 

науковців і публіцистів неодноразово. Під час внесення поправок до закону у 

2004-му програмну місію іномовника було сформульовано конкретніше, зокрема 

в аспекті міжнародних і міжкультурних комунікацій (детальніше про програмну 

місію та завдання DW див. другий розділ). 

Центральним завданням DW науковець називає “журналістськи незалежне 

створення публічного іміджу Німеччини з усім спектром суспільної дійсності” 

[175, 75]. Та попри наголошення на незалежності мовника, науковець вважає, що 

політики мали б “супроводжувати” медіавиробництво DW. Ґрьобель вважає 

“значним недоліком” той факт, що медіавиробництво Deutsche Welle відбувається 

без “помітної систематики політичного доручення і не відбувається ніякого 

структурного супроводу, приміром, із боку німецької зовнішньої політики або 

політики розвитку”. У цьому дослідник вбачає “небезпеку”, що редактори 

програм іномовника несуть масштабну зовнішньополітичну відповідальність “без 

жодного контролю” [175, 67]. Водночас конкретних пропозицій стосовно того, в 

якій формі мав би здійснюватися такий контроль або супровід медіавиробництва 

іномовника з боку держави і як це мало б поєднуватися з незалежністю мовника, 

науковець не пропонує. Ми вбачаємо в цих тезах засадничу суперечність, 

оскільки безпосередній державний контроль, хоч хай би як його не називали, аж 

ніяк не сприяє ні декларованій, ні фактичній незалежності будь-якого іномовника 

від держави. 

Водночас ми погоджуємося з висновком науковця, що DW як німецький 

іномовник повинна мати гарантоване фінансове забезпечення. Це уможливило б 

не лише середньострокове, а й довгострокове планування діяльності мовника та 

нових проектів, а отже, сприяло б і підвищенню конкурентоспроможності DW на 
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глобальному медіаринку. Детальніше питання незалежності/автономії Deutsche 

Welle від держави та механізм фінансування іномовника ми розглядаємо у 

другому розділі. 

Проаналізувавши наукові праці попередників на тему цього дисертаційного 

дослідження, можна зробити висновок, що в українському журналістикознавстві 

та серед досліджень соціальних комунікацій тема створення і функціонування 

суспільного мовлення, зокрема іномовлення, та аналізу міжнародного досвіду в 

цій сфері перебуває на початковому етапі. Це означає, що українські дослідники 

не так давно, менш ніж 15-20 років тому, почали досліджувати цю тему в 

українському контексті. Після ухвалення у 2014 році Закону “Про Суспільне 

телебачення і радіомовлення України”, а в 2015 році – Закону “Про систему 

іномовлення України”, та початку процесу фактичного створення суспільного 

мовлення в Україні дослідження цієї тематики значно активізувалися, однак 

аналізу міжнародного досвіду в цій сфері, особливо стосовно іномовлення, все ще 

бракує. Наукових праць про німецький досвід функціонування іномовлення в 

українському журналістикознавстві недостатньо. Тому це дисертаційне 

дослідження є першою спробою узагальнити особливості німецького досвіду в цій 

сфері та виробити рекомендації для створення іномовлення України. 

У німецькому журналістикознавстві ця тема, цілком природно, досліджена 

значно краще. Водночас слід констатувати, що деякі аспекти, як, наприклад, 

іномовлення в контексті німецької публічної дипломатії або використання “нових 

медіа” для покращення комунікації іномовника з аудиторією, все ще досліджені 

недостатньо. 
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1.2 Іномовлення, суспільне і громадське мовлення: категорії та поняття 

 

 Назва DW (Deutsche Welle) вживається в цій дисертації у значенні, 

зафіксованому в “Законі про телерадіоорганізацію федерального права Deutsche 

Welle” (нім. Gesetz über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts Deutsche Welle”): 

“Deutsche Welle пропонує радіо, телебачення та телемедіа для іноземних держав. 

Пропозиції Deutsche Welle поширюються німецькою та іншими мовами” [173, 5]. 

Згідно з цим Законом, “пропозиції Deutsche Welle мають представляти Німеччину 

як зрілу європейську культурну націю та вільно мислячу демократичну правову 

державу. Вони повинні надавати майданчик для представлення точок зору з 

важливих тем – перш за все політики, культури та економіки, – в Європі та на 

інших континентах із метою сприяти порозумінню, міжкультурному та 

міжнародному обміну.  При цьому Deutsche Welle особливо підтримує німецьку 

мову” [173, 6]. 

 Термін “іномовлення” у цьому дослідженні вживається у значенні 

професіонального виробництва медіапродукції для цілеспрямованого поширення 

за кордоном. Як зазначає П. Нієпалла, “спрямованість на іноземні держави – 

важливий критерій, який відрізняє іномовлення (нім. Auslandsrundfunk) від 

внутрішнього мовлення (нім. Inlandsrundfunk), під яким ми розуміємо всі 

програми суспільно-правових та приватних мовників, які виробляються для 

німецької аудиторії або населення всередині держави” [195, 6]. Поширення 

програм внутрішніх мовників за кордоном, згідно з німецьким законодавством, не 

вважається іномовленням, оскільки це не є основним завданням внутрішніх 

мовників, а іноземні держави не є законодавчо зафіксованою зоною мовлення цих 

організацій, зауважує П. Нієпалла. 

 Термін “установа публічного права” (нім. Anstalt des öffentlichen Rechts), 

якою є DW, вживається в цьому дослідженні в такому значенні: установа, яка 

служить виконанню певних публічних / суспільних завдань, засновується законом 

або адміністративною одиницею. Правові відносини всередині такої установи 

регулюються статутом, який ухвалює адміністративна одиниця або органи 
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установи [цит. за 135, 11]. Суспільно-правові мовники ФРН є самостійними 

юридичним особами – установами публічного права. 

 Термін “іномовлення України” вживається в цьому дослідженні у значенні, 

зафіксованому в Законі “Про систему іномовлення України”: “державне 

іномовлення України – мовлення, спрямоване на інформування про події в 

Україні, що здійснюється у формі інформаційних повідомлень, новин, програм 

(передач) з використанням технічних засобів телерадіокомунікацій, а також інші 

форми діяльності, передбачені цим Законом. Суб’єкти державного іномовлення 

України – юридичні особи, що складають систему державного іномовлення” 

[113]. 

 Термін “суспільне мовлення України” вживаємо у значенні, зафіксованому 

в Законі України “Про телебачення і радіомовлення”, згідно з яким “суспільне 

телебачення    і    радіомовлення     України – організаційно-правова форма 

некомерційного телебачення і радіомовлення, засади діяльності якої визначено 

Законом України “Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення 

України” [114]. 

 В українському журналістикознавстві вживаються різні терміни для 

означення діяльності таких мовників, як Deutsche Welle, BBC, Voice of America та 

ін., тобто для означення західного терміну public broadcasting. Українські науковці 

вживають два варіанти перекладу: “суспільне мовлення” та “громадське 

мовлення”. У цій дисертації вживається термін “суспільне мовлення” на основі 

визначень, зафіксованих у Законі України “Про телебачення і радіомовлення”. 

Перше визначення ми цитували вище. Що ж стосується другого, то, згідно з цим 

Законом, громадські телерадіоорганізації – це “телерадіоорганізації, які 

відповідно до закону є неприбутковими організаціями, створеними з метою 

задоволення інформаційних потреб територіальних громад” [114]. Згідно з 

Законом “Про місцеве самоврядування в Україні”, територіальна громада – це 

“жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є 

самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне 

об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр” [112]. 
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Отже, згідно з українським законодавством, “суспільна” та “громадська” 

телерадіоорганізація – різні поняття. Ще один аргумент на користь вживання 

терміну “суспільне мовлення” як відповідника public broadcasting: у Законі “Про 

Суспільне телебачення і радіомовлення України” зафіксовано термін “суспільне 

мовлення”, а не “громадське”. 

 “Поняття “суспільне телебачення” та “громадське телебачення” не є 

тотожними, оскільки поняття “суспільне телебачення” містить у собі ознаки 

власності суспільства, тобто власності, яку раніше було віднесено до державної 

форми власності, а “громадське телебачення” – власності громади, тобто до 

комунальної форми власності”, зауважує щодо цього Г. Красноступ [65]. 

 Іномовлення в ФРН (нім. Auslandsrundfunk) є частиною дуальної системи 

німецьких мас-медіа, яка складається з суспільно-правових і комерційних медіа. 

DW входить до ARD (Робочої спільноти суспільно-правових мовників ФРН) та є 

установою публічного права, яка виконує завдання виробництва медіапродукції 

для іноземної аудиторії. DW теж вважається суспільним мовником. Таким чином 

німецького іномовника можна вважати компонентом системи суспільно-

правового мовлення Німеччини. 

 У контексті України ми теж розглядаємо іномовлення як складник 

вітчизняної системи суспільного мовлення. Оскільки термін “іномовлення” у 

цьому дослідженні є одним із ключових, розглянемо його детальніше. 

Іномовлення – це “специфічна форма діяльності, скерована насамперед на 

громадян інших країн, з метою здійснення на них певного інформаційно-

психологічного впливу, що полягає в підготовці та трансляції інформаційних 

повідомлень, новин, різноманітних передач тощо. Іномовлення як специфічна 

форма діяльності залишається для більшості держав світу важливим інструментом 

у просуванні та захисті національних інтересів за кордоном, формуванні та 

підтриманні позитивного іміджу власної держави у світі”, зазначає В. Конах [62]. 

 О. Гресько характеризує іномовлення як інструмент популяризації країни у 

світі, що відбувається під егідою держави. “Іномовлення має такі завдання: 

забезпечувати захист національних інтересів за кордоном; знайомити з країною за 
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допомогою новин, публіцистичних передач і коментарів на актуальні теми, 

інтерв’ю тощо; інформувати іноземні аудиторії про політичне, культурне та 

економічне життя держави; підтримувати культурні та мовні взаємозв’язки зі 

співвітчизниками за кордоном за допомогою ЗМК; роз’яснювати позиції держави 

з важливих внутрішніх і зовнішніх питань; сприяти поширенню ідеологічних, 

культурних та інших цінностей мовника у світі; формувати і підтримувати імідж 

власної країни у світі”, пише дослідниця  [39, 60]. 

 Як зазначає О. Беззуб, “принципи створення передач (іномовлення – Авт.) 

не відрізняються від узвичаєних, але до цих принципів додається обов’язок дбати 

про імідж своєї держави у світі... Основною властивістю радіомовлення для 

закордонної аудиторії залишається належність до розряду державних або 

суспільних засобів масової інформації, а в ефірі іномовлення загалом 

переважають інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі над суто 

розважальними й рекламними. Аби якнайдоступніше донести до слухача свою 

позицію з тих чи тих питань, мовлення ведеться рідною для аудиторії мовою. 

Паралельно використовується і мова суб’єкта міжнародного радіомовлення” [7]. 

 Л. Павленко називає основною властивістю мовлення для закордонної 

аудиторії “належність до розряду державних або суспільних засобів масової 

інформації, а в ефірі іномовлення загалом переважають інформаційно-аналітичні 

та публіцистичні передачі над суто розважальними та рекламними. Аби 

якнайдоступніше донести до слухача свою позицію з тих чи тих питань, мовлення 

ведеться рідною для аудиторії мовою. Паралельно використовується і мова 

суб'єкта міжнародного радіомовлення” [93]. 

 Г. Красноступ визначає такі основні завдання іномовлення: “захист 

національних інтересів за кордоном; формування та підтримування позитивного 

іміджу країни шляхом достатнього, своєчасного та об’єктивного інформування 

світової спільноти про внутрішню ситуацію, пріоритети внутрішньої та 

зовнішньої політики держави; об’єктивне, повне, своєчасне та неупереджене 

інформування іноземної аудиторії про суспільно значущі події в країні; 

інформаційна підтримка громадян, що перебувають за межами країни; надання 
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іноземній аудиторії затребуваних інформаційних продуктів; сприяння зміцненню 

міжнародного авторитету держави та зростання інвестиційної привабливості; 

забезпечення платформи для дискусій у всьому світі стосовно офіційної позиції 

органів державної влади щодо важливих тем, насамперед у галузі політики, 

культури та економіки; сприяння взаєморозумінню та обміну ідеями між різними 

культурами і народами світу; забезпечення збалансованого і прозорого доступу 

суб’єктів суспільно-політичного, культурного та економічного життя до програм 

(передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дебатів; розвиток і зміцнення 

статусу національної культури,  сприяння розвитку мов і культур національних 

меншин” [64, 136]. 

 Як зауважує А. Садовська, іномовлення як складник суспільного мовлення 

“забезпечить повну та структуровану інформаційну картину про події в Україні 

для іноземців та українців, які проживають за межами держави. Це дієвий 

механізм захисту національних інтересів, мінімізації дезінформації і 

пропагандистської інформації з боку іноземних мовників. Крім того, воно 

сприятиме формуванню позитивного іміджу України у світі крізь призму 

правдивої інформації, популяризації української нації, економічного, 

інтелектуального та культурного потенціалу держави. Тому на сучасному етапі 

цей напрям роботи має бути активізований та координуватися на державному 

рівні” [124, 103]. 

 О. Гресько додає, що стратегії розвитку іномовлення України “мають бути 

узгоджені з національними інтересами і планами держави в економічній, 

політичній та інших сферах на міжнародному рівні. Синхронність і паралельність 

інформаційних і фінансових потоків не лише збільшить ефективність виконання 

ключових завдань іномовлення як основного інструмента формування і 

функціонування міжнародних медіакомунікацій, а й призведе до прибутку, 

збільшення державної казни, процвітання і лідерства” [40, 147]. 

 Отже, аналіз праць вітчизняних і зарубіжних науковців, а також 

вітчизняного і зарубіжного законодавства дає змогу чітко розмежувати поняття 

іномовлення, суспільного та громадського мовлення. Іномовлення можна 
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розглядати як компонент системи суспільного мовлення – як у ФРН, де суспільне 

мовлення та іномовлення були засновані в середині минулого століття, так і в 

Україні, де суспільне та іномовлення перебувають на етапі становлення. 



40 
 

1.3 Теоретико-методологічна база дослідження 

 
 Для проведення дисертаційного дослідження було використано низку 

загальнонаукових та елементи спеціальних методів наукових досліджень. Серед 

загальнонаукових методів було застосовано порівняння, узагальнення, аналіз та 

синтез. Серед спеціальних методів наукових досліджень було затосовано аналіз 

документів, зокрема елементи контент- і експрес-аналізу, а також моніторингу. 

Методологічна концепція цього дослідження загалом базується на описовому 

підході.  

Розглянемо детальніше суть і основні ознаки методів наукових досліджень, 

які були застосовані для написання цієї дисертації. Описовий (ідеографічний) 

підхід передбачає “вивчення об’єкта дослідження шляхом опису доступних для 

спостереження ознак і характеристик цього об’єкта. Описовий підхід реалізується 

в описових методах: класифікація, типологізація, аналіз документів, історичний і 

біографічний методи... Описові методи спрямовані на одержання інформації, яка 

дає доволі повний опис об’єкта, всіх його важливих кількісних і якісних 

характеристик” [121, 10]. У цій дисертації описовий підхід дослідження 

реалізується в застосуванні методу аналізу документів, зокрема у третьому та 

четвертому розділах для визначення місця DW в німецькій системі мас-медіа та 

на глобальному медіаринку. 

Метод порівняння дає змогу “встановлювати схожість і відмінність 

досліджуваних явищ і предметів, виявляти якісні і кількісні характеристики 

об’єктів”  [120, 14]. Наукове порівняння здійснюється “за ознаками, істотними для 

певного дослідження. Об’єктами наукового порівняння повинні бути лише такі 

явища і предмети, між якими може існувати певна об’єктивна спільність. Об’єкти 

дослідження можуть порівнюватися або безпосередньо, або опосередковано – 

через порівняння їх із третім об’єктом. В останньому випадку об’єкти 

дослідження порівнюють з якимось третім об’єктом, обраним за еталон, що дає 

можливість описати об’єкти дослідження глибше, детальніше й об’єктивніше, 

безвідносно один до одного” [120, 14]. Наприклад, у журналістикознавстві можна 
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порівнювати якість подання економічної інформації у двох виданнях. У третьому 

розділі  цього дослідження ми порівнюємо діяльність DW з кількома 

конкурентами (BBC, RFE / RL та ін.) з метою сформулювати висновки про 

позицію DW на глобальному медіаринку. 

Унаслідок порівняння “виникає те загальне, повторюване, що притаманне 

двом або декільком об’єктам, а це шлях до виявлення закономірностей і законів”. 

Під час аналізу явищ і процесів у складних системах “виникає потреба розглядати 

велику кількість факторів (ознак), серед яких важливо вміти виділяти головне за 

допомогою методу ранжування та виключення другорядних факторів, які суттєво 

не впливають на досліджуване явище” [76, 13]. Цей метод допускає підсилення 

основних і послаблення другорядних факторів дослідження. 

Метод узагальнення є “уявним переходом від одиничного до загального, 

від менш загального до більш загального. Узагальнення об’єднує предмети та 

явища за подібними властивостями чи зв’язками в однорідні роди, групи і класи, 

шукає спільне в різноманітному, виділяє закономірне у випадковому” [120, 12]. У 

журналістикознавстві “без узагальнення й абстрагування неможливим було б 

вивчення загальних і специфічних закономірностей і принципів діяльності ЗМІ як 

одного з інститутів суспільства, як форми матеріалізації процесу поширення ідей і 

суспільно значущої інформації, виховання соціальних почуттів, спонукань; 

неможливим було б дослідження форм і жанрів роботи медіа, спадщини 

публіцистів тощо” [120, 12]. Узагальнення є засобом для утворення нових 

наукових понять, формулювання законів і теорій. Теоретичне осмислення будь-

якого явища “залежить насамперед від того, як вдало вибрано спосіб його 

узагальнення, а це вимагає деякого спрощення шляхом виділення головного за 

рахунок подробиць, відсторонення від вхідних зв’язків, спрощення за рахунок 

відкидання другорядних деталей, тобто подання у вигляді дещо схематизованої, 

часто умовної абстракції” [76, 70]. Пошук головного і є основою наукового 

теоретизування. Результат теоретика таким чином “завжди може бути 

поглиблений, а результат експериментатора – уточнений” [76, 70]. Метод 
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узагальнення ми використовували на всіх етапах підготовки та проведення цього 

дослідження, а також для формулювання гіпотез, висновків та рекомендацій. 

Аналіз і синтез. Аналіз є методом наукового пізнання “шляхом 

розчленування предметів дослідження на складові частини”. Аналіз становить 

основу аналітичного дослідження. Синтез – це “поєднання окремих сторін 

предмета в одне ціле”. Аналіз і синтез взаємопов’язані, вони являють собою 

єдність протилежностей. Розрізняють такі види аналізу та синтезу: прямий, або 

емпіричний, метод (використовують для виокремлення окремих частин об’єкта, 

знаходження його властивостей, найпростіших вимірювань тощо);  зворотний або 

елементарно-теоретичний метод (базується на уявленнях про причинно-

наслідкові зв’язки різних явищ); структурно-генетичний метод (містить 

вичленення у складному явищі таких елементів, які мають вирішальний вплив на 

всю решту сторін об’єкта) [76, 90]. Ми використовували ці загальнонаукові 

методи на всіх етапах проведення дослідження. 

Аналіз документів – один із найпоширеніших методів дослідження в 

журналістикознавстві. Під документом мається на увазі “матеріальний об’єкт, що 

містить інформацію, закріплену людиною для передачі її у часі й просторі. 

Інформація може бути зафіксована в будь-якому вигляді, зокрема на папері, на 

відео, аудіо- чи фотоплівці, у комп’ютерному файлі тощо” [76, 92]. 

Українські вчені обстоюють різні позиції щодо того, що ж таке документ — 

інформація чи радше матеріальний предмет, засіб збереження інформації, але в 

усіх визначеннях згадуються інформація і матеріальний носій, на якому вона 

зафіксована, зазначають Н. Костенко та В. Іванов. На думку цих дослідників, 

найбільш виваженим є визначення в ГОСТі 16487-83: “Документ – матеріальний 

об’єкт з інформацією, яка закріплена створеним людиною способом для її 

передачі у часі і просторі” [63, 21]. 

Українські науковці В. Різун та Т. Скотникова поділяють документи за 

джерелом інформації на первинні та вторинні. До первинних вони відносять, 

зокрема, записи прямого спостереження, до вторинних – обробку даних прямого 

спостереження, узагальнення чи опис на основі первинних джерел, реферативні та 
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деякі бібліографічні видання. Окрім того, документи можна класифікувати за 

змістом, додають дослідники в одній зі своїх публікацій і водночас нагадують, що 

під час аналізу документів варто пам’ятати, що надійність і справжність самого 

документа ще не означають, що наявні в ньому відомості є безперечно надійними 

та достовірними.  

У цьому дисертаційному дослідженні метод аналізу документів 

застосовувався на етапі підготовки кожного розділу. У першому розділі 

викладено результати аналізу наукової літератури за обраним напрямом і темою 

дослідження. У журналістикознавстві документи є головним джерелом 

інформації, яку доповнюють дані опитувань, спостережень чи експериментів, 

зазначають В. Різун і Т. Скотникова. Матеріали засобів масової комунікації (ЗМК) 

являють при цьому особливу групу документів [121, 27-28]. 

Для вирішення завдань і досягнення поставленої мети дослідження було 

проведено аналіз низки релевантних документів (Закон “Про DW”, “План завдань 

DW на 2014-2017 рр.”, “Довідник журналістів” DW, корпоративні видання 

Deutsche Welle “Ortszeit“ i “Weltzeit“,  низка публікацій на сайті DW та багато ін.). 

Для перевірки гіпотез, формулювання висновків та рекомендацій цього 

дослідження було, зокрема, застосовано елементи контент- і експрес-аналізу. 

Контент-аналіз досліджує “вплив авторів текстів на свідомість і життєві позиції 

споживачів інформації, проте, на відміну від дискурс-аналізу, робить це за 

допомогою чітко визначених, формалізованих правил кількісно-змістового 

аналізу тексту”. Для отримання всебічного інформативного результату 

необхідним є одночасне застосування і кількісного, і якісного аналізу тексту, 

зазначають В. Різун та Т. Скотникова. 

Класичним вважається визначення контент-аналізу Б. Берельсона: 

“Контент-аналіз — це дослідницька техніка для об’єктивного, системного і 

кількісного опису наявного змісту комунікації, яка відповідає цілям її дослідника” 

[63, 40]. Предметом контент-аналітичного дослідження може бути будь-яка 

проблема, яку висвітлює чи, навпаки, оминає увагою документ, і через те з 

допомогою контент-аналізу можна досліджувати соціальну дійсність, зазначають 
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Н. Костенко та В. Іванов. Але це не вичерпує можливостей контент-аналізу. З 

його допомогою також можна “з успіхом вивчати внутрішню структуру самого 

документа, вирішувати проблему його авторства, досліджувати закономірності 

його побудови”, зауважують науковці і дають таке власне визначення цього 

методу дослідження: “Контент-аналіз – це якісно-кількісний метод вивчення 

документів, який характеризується об’єктивністю висновків і строгістю 

процедури та полягає у квантифікаційній обробці тексту з подальшою 

інтерпретацією результатів. Предметом контент-аналізу можуть бути як проблеми 

соціальної дійсності, котрі висловлюються чи, навпаки, приховуються у 

документах, так і внутрішні закономірності самого об’єкта дослідження” [63, 44]. 

Н. Костенко та В. Іванов виокремлюють кілька принципових умов 

проведення контент-аналітичного дослідження: 1) об’єкт дослідження має бути не 

формалізованим, тобто допускати різні варіанти інтерпретації; 2) матеріали 

контент-аналізу повинні репрезентувати якесь соціальне явище чи сукупність 

документів; 3) для проведення якісного контент-аналітичного дослідження треба 

намагатися зменшувати вплив суб’єктивного фактору (зокрема, думок 

кодувальників) на процес аналізу і виробити точну його процедуру, якої всі 

причетні до дослідження мають строго дотримуватися; 4) при інтерпретації 

результатів дослідження необхідно пам’ятати, що контент-аналіз – не всемогутній 

метод і його висновки ґрунтуються тільки на тому змісті, який заклали в 

документи комунікатори [63, 47]. 

Під час напрацювання та перевірки гіпотез цього дослідження, а також на 

етапі формулювання висновків та рекомендацій ми використовували елементи 

контент-аналізу. Ідеться про те, що для аналізу контенту української редакції DW 

за період вересень 2015 – вересень 2016 рр.  ми здійснювали контент-аналітичне 

дослідження не окремих текстів, а тем, які висвітлюються вищезгаданою 

редакцією, з метою дати комплексну характеристику контенту. Таке застосування 

цього методу й отримані з його допомогою дані дозволили виконати поставлені 

завдання та досягти мети дослідження (див. висновки). Зазначимо, що контент-

аналітичне дослідження всього масиву текстів української редакції DW за 
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досліджуваний період суттєво ускладнило б проведення дослідження через 

надмірний обсяг вихідних даних, а також значний масштаб зусиль для кодування 

та інтерпретації результатів. Таке застосування контент-аналізу не було б 

релевантним для досягнення мети дослідження (зокрема напрацювання 

рекомендацій для майбутнього українського іномовлення). Іншими словами: щоб 

досягти мети цього дослідження і не потонути в масиві даних, отриманих завдяки 

аналізу всіх доступних документів на сайті української редакції DW, ми вирішили 

сконцентрувати зусилля на контент-аналітичному дослідженні не текстів, а тем 

контенту. При цьому дані було оброблено як кількісно, так і якісно (див. розділ 4). 

Моніторинг. Використання контент-аналізу неможливе без моніторингу, 

який є науковим методом дослідження інформаційного простору. Моніторинг 

передбачає “цілеспрямоване регулярне спостереження за об’єктом (об’єкт може 

бути широким, наприклад, весь інформаційний простір країни, а також вужчим, 

приміром, суспільно-політичні друковані видання певного регіону); якісний і 

кількісний аналіз характеристик об’єкта моніторингу; прогнозування тенденцій 

розвитку досліджуваного інформаційного простору”, зазначають В. Різун і                  

Т. Скотникова [120, 21]. Особливо важливою є правильна методика моніторингу, 

адже від цього залежить, чи правильно буде зібрано первинну інформацію. 

Методика має бути розроблена так, щоб отримані з її допомогою дані були 

достовірними, піддавалися порівнянню й узагальненню. Під час виконання 

моніторингу ЗМІ потрібно враховувати низку моментів, зауважують дослідники: 

суспільну значущість видання, тираж, регіон розповсюдження, основну 

аудиторію, форму власності, політичні симпатії, тематичну спрямованість, 

розташування матеріалу (на першій шпальті газети чи на останній, на початку 

випуску теленовин чи наприкінці) тощо. Для виконання завдань цього 

дослідження ми застосовували метод моніторингу під час збирання та обробки 

даних про контент української редакції DW (див. розділ 4). 
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1.4 Становлення Deutsche Welle. Основні етапи розвитку 

німецького іномовника 

 

Для розуміння місця Deutsche Welle в сучасній дуальній системі німецьких 

мас-медіа, функцій та завдань, які виконує іномовник, та специфіки 

медіавиробництва DW необхідно ознайомитися з історією цієї медіакомпанії. 

Одразу зазначимо, що дуже докладний аналіз періоду становлення та розвитку 

німецького іномовлення значно розширив би межі цієї дисертації та зсунув би 

акценти дослідження в історичну площину, що не є нашим завданням. Із огляду 

на це ми зосередимося на стислому висвітленні ключових пунктів становлення 

DW, які дають змогу зробити висновки про основні історичні етапи розвитку та 

засади діяльності німецького іномовника. 

У січні 1926 року розпочав мовлення на довгих хвилях Deutsche Welle 

GmbH – однойменний попередник сучасного німецького іномовника, який 

транслював радіопрограми на території Веймарської республіки та в деяких 

інших частинах Європи [192, 35]. Цей мовник став десятою радіокомпанією в 

тогочасній Німеччині, зазначає Ф. Піпер, спільно заснованою дев’ятьма іншими 

тогочасними регіональними радіокомпаніями, який, згідно з договором про 

спільну діяльність, мав транслювати радіопрограми на території Німеччини та 

доповнювати програми радіокомпаній-засновників культурною радіопрограмою 

[197, 8]. Хоча це й не передбачалося договором про заснування Deutsche Welle 

GmbH, завдяки трансляції програм на довгих хвилях їх можна було приймати не 

лише на території тогочасної Німеччини, а й в інших частинах Європи, пише              

Й. Кніфстедт [цит за 197, 8]. У вересні 1927 року цей радіомовник уперше 

розпочав трансляцію передачі “Радіогодина для закордонних німців”. Перший 

керівник Deutsche Welle, професор Германн Шуботц, вважав однією з цілей 

мовника створення великої культурної німецької спільноти, до якої мали входити 

і закордонні німці. Щоправда, радіопрограм іноземними мовами для іноземної 

аудиторії тогочасна Deutsche Welle не створювала і мети охоплювати аудиторію 

інших держав не мала [197, 8]. 
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Щодо розвитку радіомовлення на коротких хвилях у тогочасній Німеччині 

Ф. Піпер зазначає, що в порівнянні зі США, Великобританією та Нідерландами 

цей процес відбувався дуже повільно з двох причин: відсутністю значних 

відстаней на території країни, на відміну від США, і відсутністю колоній, у які 

потрібно було б транслювати радіопередачі, на відміну від Великобританії та 

Нідерландів [197, 10]. 

“Датою народження” німецького іномовлення вважається 26 серпня 1929 

року, коли розпочалася  трансляція радіопрограм на коротких хвилях за 

допомогою KWS (Kurzwellensender, з нім. короткохвильовий передавач) 

німецької пошти, встановленого в Цеезені (неподалік від Берліна – прим.) [197, 6]. 

У 1930 році цей передавач транслював радіопрограми різних радіостанцій, серед 

них і Deutsche Welle, 8 годин на добу. Спеціальних радіопрограм, як і окремої 

радіокомпанії, для тих трансляцій до 1933 року не створювалося. 

К. Міхалек і Ф. Піпер характеризують спроби здійснювати іномовлення у 

часи Веймарської республіки як не надто активні. Потенціал радіомовлення, 

спрямованого на іноземну аудиторію, натомість усвідомлювали нацисти. Після 

приходу до влади Адольфа Гітлера в січні 1933 року контроль над 

радіомовленням перейшов до Імперського міністерства народної просвіти і 

пропаганди Йозефа Геббельса. На початку квітня 1933 року почалися трансляції 

німецьких радіопередач до Північної Америки, у тому числі й іноземними 

мовами, пише Т. Маршнер [159, 5]. У лютому 1934 року почалася трансляція 

радіопрограм до Африки, Азії та Південної Америки. Якщо першопочатково 

іномовлення в Німеччині створювалося з метою стати своєрідним мостом до 

батьківщини для етнічних німців, які проживали за кордоном, то в часи націонал-

соціалізму воно стало засобом пропаганди, зауважує К. Міхалек. Загалом у часи 

Другої світової війни з Німеччини за кордон транслювалися радіопередачі понад 

30-ма мовами світу. Апогею було досягнуто в 1943 році, коли щодня 23 німецькі 

радіостанції на коротких хвилях транслювали новинні радіопередачі 79 мовами 

світу – в радіоефірі, по суті, сформувався “четвертий фронт”, зазначає                          

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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В. Штайґнер [219, 9]. Е. Бурместер називає німецьке іномовлення часів Другої 

світової війни технічно найпотужнішим у світі [156, 16]. 

Наприкінці квітня 1945 року KWS цілковито припинив роботу. Держави-

переможниці війни подбали про знищення або блокування радіопередавальних 

установ [192, 36]. До 1955 року контроль над створенням нових радіостанцій у 

розділеній Німеччині зберігала Висока союзна комісія (Allied High Commission), 

створена США, Великобританією та Францією. 

Ініціативи щодо створення німецького іномовлення активізувалися у 1949-

1950 рр. після заснування Федеративної Республіки Німеччина. Відповідні 

пропозиції зазвучали в уряді та суспільних колах і були вмотивовані необхідністю 

надати молодій респуліці репрезентативний власний “голос” за кордоном. 

Дискусія щодо створення “національного мовника” точилася передусім на 

політичному рівні між федеральним урядом на чолі з Конрадом Аденауером та 

керівництвом федеральних земель. Обидві сторони мали різні уявлення про 

масштаб участі держави у створенні такого радіомовника на фінансовому, 

організаційному та змістовому рівнях, зазначає К. Міхалек: у той час як 

федеральний уряд просував ідею створення федерального радіомовника, який міг 

би бути під контролем уряду, у фахових колах обговорювалася інша ідея, яка мала 

на меті обмеження впливу політики на діяльність майбутнього радіомовника [192, 

37].  

Історія становлення та розвитку німецького іномовника Deutsche Welle, 

який є об’єктом цього дослідження, почалася в 1950-х роках минулого століття. З 

ініціативою заснування мовника під назвою Deutsche Welle виступила в 1950 році 

ARD – Робоча спільнота суспільно-правових мовників ФРН. Тут необхідно 

пояснити, що ARD була заснована у червні того ж року генеральними 

директорами шести суспільно-правових мовників: NWDR (Nordwestdeutscher 

Rundfunk, Північно-західне німецьке мовлення, британська окупаційна зона), 

Südwestfunk (Південно-західне мовлення, французька окупаційна зона), а також 

Bayerischer Rundfunk (Баварське мовлення), Süddeutscher Rundfunk 

(Південнонімецьке мовлення), Hessischer Rundfunk (Гессенське мовлення) та 
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Radio Bremen (Радіо Бремен, яке разом із попередніми трьома розташовувалося в 

американській окупаційній зоні) [153]. 

Важливу роль у створенні нового мовника при цьому відіграв NWDR 

(Nordwestdeutscher Rundfunk). К. Міхалек зазначає, що ця роль була 

“вирішальною” та що саме ця ініціатива дозволила сторонам досягти згоди. 

Ідеться про те, що NWDR  висловив готовність узяти на себе всі кошти, пов’язані 

зі створенням Deutsche Welle, а також погодився на вимогу уряду, що редактори 

майбутнього мовника призначатимуться винятково зі схваленням уряду. Окрім 

того, передбачалося утворення ради – органу, який мав слугувати посередником 

між мовником і владою та брати участь у створенні програми майбутнього 

мовника, зазначає К. Міхалек [192, 37]. 

Після кількарічних дискусій як усередині ARD, так і між ARD та урядом 

ФРН мовники, які входили до складу ARD, підписали 11 червня 1953 року договір 

про створення спільної радіопрограми на коротких хвилях під назвою “Deutsche 

Welle”. Згідно з домовленостями, досягнутими між ARD та федеральним урядом, 

контроль за діяльністю мовника мала здійснювати рада, яка складалася з трьох 

членів: представника уряду ФРН, глави ARD та однієї “нейтральної” особи.  

Згідно з листуванням між ARD та урядом ФРН від осені 1952 року, призначення 

керівних редакторів мовника мало відбуватися після узгодження з федеральним 

урядом. До першого складу керівників Deutsche Welle входили доктор Ганс-Отто 

Веземанн, екс-керівник економічної редакції NWDR, Гайнц Кернек, екс-керівник 

боннського бюро Deutsche Presse-Agentur (dpa, Німецька пресова агенція), та 

Гайнц Любберс, т.в.о. глави апарату партії “Християнсько-демократичний союз” 

на федеральному рівні [148]. 

Перший ефір Deutsche Welle відбувся 3 травня 1953 року у студії в Кельні. 

Позивними “Німецької хвилі” стали три такти з опери Людвіґа ван Бетховена 

“Фіделіо” – відома музична фраза “Брат кличе братів”, яка в той час 

символізувала єднання всіх німців – як заходу і сходу країни, так і тих, що 

мешкали за кордоном [60, 128]. Перший ефір Deutsche Welle розпочався 

промовою першого президента ФРН Теодора Гойсса. “Подолання післявоєнних 
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бар’єрів у зовнішній політиці Німеччини” – так сформулював головне завдання 

“Німецької хвилі” лідер ФРН.  

Перша тригодинна радіопрограма німецькою мовою мала символізувати 

початок інформування етнічних німців про політичне, економічне й культурне 

життя в Німеччині, а також висвітлювати позицію Німеччини з найактуальніших 

питань порядку денного [180]. “Німецька хвиля” мала інформувати аудиторію про 

нову демократичну Німеччину та медійно супроводжувати повернення країни до 

міжнародної спільноти, адже після закінчення війни перед новою владою ФРН 

постало нелегке завдання: відновити довіру до Німеччини з боку міжнародної 

спільноти та спробувати повернути країні гідне місце на світовій політичній і 

економічній арені. У перші роки діяльності DW цільовою аудиторією мовника 

були етнічні німці та німецькомовні радіослухачі. Програми Deutsche Welle 

формував NWDR, у тому числі з програм інших мовників, що входили до ARD 

[164]. 

DW як незалежний мовник. Від 1955 року в політиці та медіасередовищі 

почало зростати прагнення надати Deutsche Welle правосуб’єктність, адже спершу 

відповідальність за створення програм і діяльність Deutsche Welle покладалася на 

мовник NWDR. Після широких дискусій у Бундестазі та провалу законопроекту 

від 1953 року необхідний законопроект ухвалили 29 листопада 1960 року. Того ж 

року Закон “Про створення радіокомпаній федерального права” (нім. Das Gesetz 

über die Errichtung von Rundfunkanstalten des Bundesrechts) набув чинності. Згідно 

з цим законом, іномовлення відділялося від внутрішнього мовлення, а DW мала 

бути перетворена на окрему суспільно-правову установу [197, 49]. Згідно з 

законом від 1960 року, мовник не підлягав жодному фаховому контролю, а тільки 

обмеженому правовому контролю [197, 50]. Завданням DW було передавання 

“докладної картини політичного, культурного і економічного життя в Німеччині” 

для закордонних слухачів, а також презентація і пояснення “німецьких точок зору 

з важливих питань” [197, 49].  

У законі було зафіксовано організаційно-правову структуру DW, яка 

збереглася донині. Вона складається з громадської ради (нім. Rundfunkrat), 
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адміністративної ради (нім. Verwaltungsrat) та генерального директора (нім. 

Intendant). Докладніше організаційно-правову структуру німецького іномовника 

ми розглянемо у другому розділі. 

Водночас закон не містив конкретних положень стосовно фінансування 

DW, що призвело до суперечки між урядом і керівництвом федеральних земель 

[192, 38]. Урешті уряд вирішив фінансувати іномовника коштом держбюджету.  

Закон “Про створення радіокомпаній федерального права” залишався 

правовою основою функціонування DW до об’єднання Німеччини в 1990 році 

[197, 50]. 

14 листопада 1961 року громадська рада обрала інтендантом, тобто 

генеральним директором Deutsche Welle, журналіста Ганса Отто Веземанна [186].  

Із червня 1962 року DW знову приєднується до ARD (Робочої спільноти 

суспільно-правових мовників ФРН), із якої вийшла на початку 1960-х у зв’язку з 

ухваленням закону, про який згадувалося вище. До кінця 2011 року, поки DW не 

припинила мовлення переважно більшістю програмних мов на коротких хвилях, 

тривав безкоштовний обмін радіопродукцією між суспільно-правовими 

мовниками, які входять до цієї спільноти (таких мовників разом із DW 

налічується 10). У сфері виробництва телепродукції співпраця почалася в 1960-х 

роках і триває донині. Із початком у 1992 році супутникового телемовлення за 

кордон DW адаптує для закордонних аудиторій як окремі відеосюжети ARD i 

ZDF, так і телепередачі цілком. Із середини 2000-х років ця співпраця посилилася 

з метою ефективнішої презентації Німеччини за кордоном. На наш погляд, така 

співпраця між суспільно-правовими мовниками ФРН є прикладом прагматичного 

та добре налагодженого спільного медіавиробництва. В умовах, коли в країні 

існує значна кількість суспільно-правових мовників, обмін медіапродукцією між 

ними є логічною моделлю співпраці. 

Радіовиробництво іноземними мовами. Створення радіопрограм іншими 

мовами, окрім німецької, до 1955 року потребувало дозволу Високої союзної 

комісії. Незабаром після початку роботи мовника комісія схвалила виробництво 

радіопрограм Deutsche Welle іншими мовами світу, крім німецької. У жовтні 1954 
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року DW почала передавати на коротких хвилях п’ятихвилинні програми новин 

англійською, французькою, іспанською та португальською мовами.  

У подальші роки ця традиція зберігається. У 1962 році, у розпал “холодної 

війни”, DW запускає радіопрограми багатьма новими мовами. У березні 1962-го 

починається виробництво програм мовою фарсі для Ірану. У липні починається 

виробництво радіопрограм турецькою, іспанською (для Латинської Америки), 

португальською (для Бразилії). У серпні 1962-го стартує мовлення російською, 

польською, чеською, словацькою, угорською, сербською та хорватською мовами. 

Англомовні програми DW починають транcлювати в Африці, Східній Азії та в 

Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Для Африки розпочинають виробництво 

програм французькою мовою. Арабською DW розпочала мовити в 1959 році. 

Мовна “палітра” радіовиробництва німецького іномовника відображає основні 

напрямки зовнішньої політики ФРН від початку своєї діяльності [186]. 

Розширення медіавиробництва DW в 1960-х роках триває. Для зацікавлення 

нових цільових аудиторій на африканському континенті у 1963 році починається 

мовлення мовами хауса і суахілі, а для Азійсько-Тихоокеанського регіону – 

індонезійською. У Європі програми “Німецької хвилі” того періоду можна 

слухати також словенською, болгарською та румунською мовами. 

Наступна значна хвиля розширення медіавиробництва DW датується 1964 

роком, коли почалося виробництво програм італійською, іспанською, 

португальською та грецькою мовами для Європи. Влітку 1964-го програми DW 

вперше зазвучали на урду та гінді. Рік потому почалося мовлення китайською та 

амхарською мовами (амхарська – державна мова в Ефіопії) [186]. 

Протягом багатьох років “флагманом” “Німецької хвилі” були програми 

німецькою мовою. “Funkjournal” (“Радіожурнал”), “Stadtbummel” (“Прогулянка 

містом”) та інші радіопередачі, трансльовані в короткохвильовому діапазоні, 

слухала основна цільова аудиторія – етнічні німці, німці-мігранти, зацікавлені в 

новинах із Німеччини люди зі знаннями німецької за кордоном. Починаючи з 

листопада 1974 року, німецькі радіопрограми випускалися шість разів на день 

чотиригодинними “блоками”. У березні того ж року ритм випусків змінили: 
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замість шести годин програмні блоки тривали вісім. До кінця дня програми 

актуалізовували відповідно до новин [187]. 

Розширення медіавиробництва у відповідь на політичні кризи в 

іноземних державах можна вважати однією з найважливіших традицій та ознак 

діяльності Deutsche Welle. У серпні 1968 року DW реагує на придушення 

“Празької весни” в Чехословацькій Соціалістичній Республіці розширенням 

виробництва програм східноєвропейськими мовами. У самій медіакомпанії 

розширення медіавиробництва 1968 року називають “народженням кризового 

радіо DW”. Ідеться про створення медіапродукції, яка мала заповнити дефіцит 

об’єктивної інформації у кризовому регіоні.  

Після вторгнення радянських військ до Афганістану іномовник збільшує 

хронометраж програм мовами дарі й пашту з 20 до 30 хвилин щодня (мовлення 

цими мовами DW розпочала в 1970-му). Радіовиробництво китайською мовою 

розширюють після трагічних подій на площі Тяньаньмень. На початку 1990-х 

після початку балканського конфлікту DW починає мовлення албанською та 

боснійською мовами, а також розширює виробництво програм сербською, 

хорватською та македонською мовами [186]. 

На початку балканського конфлікту функція “кризового радіо” у виконанні 

DW доповнилася проведенням гуманітарної акції. Ідеться про радіопрограму DW 

боснійською мовою. У квітні 1993 року розпочався випуск щоденної півгодинної 

спецпрограми, в якій передавали оголошення про зниклих боснійських біженців. 

У медіакомпанії зазначають, що отримували близько 500 звернень від біженців на 

місяць. З червня 1995 року у спецпрограмі боснійською мовою почали сповіщати 

і про актуальну ситуацію в кризовому регіоні. До кінця 1997 року програму DW 

транслювали близько десятка приватних боснійських радіостанцій. При цьому 

радіопрограми македонською для тодішньої Югославії німецький іномовник 

виробляв ще з 1969 року і був тоді, як зауважують у самій медіакомпанії, єдиним 

західним іномовником, який виробляв радіопрограми цією мовою. 
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Радіопрограми японською DW почала виробляти у травні 1969-го незадовго 

до візиту тодішнього федерального канцлера Курта Ґеорґа Кізінґера до Японії. 

Японська стала тридцятою мовою радіовиробництва DW. 

 Функцію “кризового радіо” DW виконує й у 2000-ні роки. Після терактів у 

США 11 вересня 2001 року у травні 2002 DW розширила медіавиробництво 

мовами дарі й пашту для Афганістану до двох годин телемовлення щодня. До 

“кризового радіо” додається і “кризове телебачення”. У цей період “Німецька 

хвиля” вперше почала виробляти телепрограми спеціально для кризового регіону, 

підкреслюють у компанії. Для телеглядачів від Марокко до Саудівської Аравії 

DW пропонує телепрограми їхньою мовою. У медіакомпанії це розглядають як 

“внесок до підтримки діалогу з ісламським світом і запобігання конфліктам” [22, 

23]. У серпні того ж року DW починає щодня випускати три години програм 

німецькою мовою з субтитрами арабською мовою або із синхронізацією 

арабською та транслювати їх за допомогою супутника Nilesat. 

27 березня 2000 року почала роботу українська редакція DW. Як 

зазначають у компанії, проект планувався ще з 1993 року. Реалізовувати його 

почали з 2000 року попри значні скорочення бюджету DW [185]. 

“Німецька хвиля” українською розпочала радіомовлення з 15-хвилинної 

інформаційної програми в будні дні, яка транслювалася в аналоговому 

короткохвильовому діапазоні, в середньохвильовому діапазоні, за допомогою 

супутника та місцевих партнерів. З 2002 року редакція збільшила мовлення до 

півгодинного щоденного ефіру новин та пізнавальних радіожурналів у вихідні. 

Станом на 2009 рік програми DW Ukrainian транслювали 20 радіостанцій-

партнерів в Україні, серед них і Національна радіокомпанія України [60, 136]. 

Під час подій Революції Гідності в Україні та російсько-українського 

збройного конфлікту на Донбасі німецький іномовник активізував свою 

діяльність у цільовому регіоні. Починаючи з 2014 року, DW суттєво збільшила 

штат української редакції, поступово створивши в її складі окремий відділ 

фахівців, які працюють над виготовленням відеоконтенту. З лютого 2014-го до 

кінця липня 2015-го німецький іномовник випускав першу за свою історію 
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телепрограму українською мовою, вироблену українською редакцією для потреб 

української аудиторії – щотижневий аналітично-інформаційний відеожурнал про 

Європу та європейський погляд на Україну під назвою “Геофактор”. 

Хронометраж передачі становив від 26 до 29 хвилин. У “Геофакторі”  “з перших 

вуст” висвітлювалися головні політичні, економічні та культурні події в Європі, а 

також події в Україні з “європейської перспективи” [15]. Із серпня 2015 до кінця 

червня 2016 року “Геофактор” замінили на динамічнішу 10-хвилинну 

інформаційну телепередачу “DW Новини”, яка виходила в ефір п’ять разів на 

тиждень (із понеділка по п’ятницю), а також щоденний короткий огляд головних 

новин “DW Новини за 100 секунд”. Наприкінці червня 2016 року випуск обох 

вищезгаданих телепродуктів припинили у зв’язку зі скороченням фінансування 

проектів. Відеовиробництво DW Ukrainian переорієнтували на випуск більшої 

кількості одиниць відеоконтенту. Ідеться про так звані “silent videos” (короткі, 

хронометражем до 2 хвилин сюжети з титрами, призначені для перегляду в 

інтернеті та, зокрема, соціальних мережах). При цьому одним із пріоритетів 

редакції залишився виробництво ексклюзивних репортажів із України, зокрема зі 

сходу. 

Від початку подій кінця 2013-2014 рр. в Україні редакція в кілька разів 

збільшила виробництво інформаційних та аналітичних матеріалів, які 

публікуються на сайті іномовника, та суттєво розширила і професіоналізувала 

промоцію своїх сторінок у соціальних мережах (детальніше контент української 

редакції DW ми аналізуємо в четвертому розділі).  

Після російської окупації Криму та проведення так званого “референдуму” 

на українському півострові в березні 2014 року DW розширила і мовлення 

російською, змінивши формат виробництва передачі “Геофактор” російською 

мовою із щотижневого інформаційно-аналітичного журналу (хронометражем 

близько 26-30 хвилин) на передачу під тією ж назвою хронометражем близько 10 

хвилин, яку виробляли п’ять разів на тиждень (із понеділка по п’ятницю). В 

оновленій програмі акцент був зроблений на оперативне висвітлення актуальних 

тем дня в Європі, Росії та Україні, відповідно інформаційних матеріалів стало 
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більше. Генеральний директор DW так пояснив мету розширення мовлення 

медіакомпанії російською мовою: “Саме зараз важливим є вільний потік 

інформації, щоб протидіяти образу ворогів і запобігти ескалації (...) Ідеться не 

тільки про актуальні події, а й про систематизацію, особливо наслідків для 

сплетіння відносин Росії, України, Німеччини та ЄС, – із німецької перспективи” 

[210]. 

У 2015 році замість передачі “Геофактор” російська редакція почала 

випускати щоденну інформаційну передачу “DW Новости” та стислий огляд 

новин “DW Новости за 100 секунд”. Станом на кінець 2016 року виробництво 

“DW Новости” продовжується, виробництво “DW Новости за 100 секунд” 

припинено. 

З травня 2016 року мовлення DW російською доповнилося щотижневою 

авторською програмою Жанни Нємцової “Нємцова. Інтерв’ю”. Гості програми – 

відомі політики, інтелектуали, громадські діячі з Росії, Європи та США. Жанна 

Нємцова – російська журналістка, дочка вбитого в лютому 2015 року 

опозиційного політика Бориса Нємцова, яка з міркувань безпеки переїхала до 

Німеччини за кілька місяців після загибелі свого батька [86]. 

Окрім тенденції до розширення медіавиробництва різними мовами світу, 

DW час від часу з різноманітних причин припиняла мовлення певними мовами. У 

1997 році “Німецька хвиля” припинила мовити данською, норвезькою, 

нідерландською та італійською. Відповідні редакції закрили. Завдяки 

заощадженим за допомогою цих заходів коштам DW почала активніше розвивати 

інші напрямки, зокрема виробництво програм англійською мовою. У зв’язку зі 

скороченням бюджету в 1999 році на 30 мільйонів німецьких марок (до 606 

мільйонів марок) DW закриває 31 грудня японську, словацьку, словенську, 

іспанську та чеську редакції. З іншого боку, у рамках реорганізації було 

розширено медіавиробництво російською мовою, відкрито у 2000 році українську 

редакцію та розширене висвітлення подій у Білорусі [183]. 

Популяризація німецької мови. Ще в 1957 році було покладено початок 

іншій багаторічній традиції DW – популяризації німецької мови у світі. “Lernt 
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Deutsch bei der Deutschen Welle” (“Вивчайте німецьку на Deutsche Welle”) – під 

таким девізом закликали радіослухачів вмикати німецькомовні передачі DW. 

Перший аудіокурс для вивчення німецької мови “Familie Baumann” датується 

1970-м роком. Перший телевізійний навчальний відеокурс “Was?” телеглядачі 

побачили в 1993-му. Цей курс було створено у зв’язку з возз’єданням Німеччини 

3 жовтня 1990 року. Проект став своєрідною відповіддю медіакомпанії на 

тогочасне зростання інтересу міжнародної аудиторії до подій у Німеччині. У 1997 

році DW разом із іншими медіапартнерами започатковує радіокурс “Marktplatz – 

Deutsche Sprache in der Wirtschaft” (“Ринкова площа: німецька мова в економіці”). 

Починаючи з 2005 року, підтримка вивчення німецької мови у світі офіційно стає 

частиною програмної місії DW. На інтернет-сайті DW з’являється віртуальна 

“класна кімната” для вивчення німецької, де міжнародній аудиторії пропонують 

контент для вивчення мови в різних інтерактивних форматах. Особливо 

популярною стала теленовела для вивчення німецької мови “Jojo sucht das Glück” 

(“Йойо шукає щастя”, з 2010 р.), яка станом на липень 2016 року налічувала понад 

46 тисяч Facebook-підписників. 

Телепрограми Deutsche Welle. У 1963 році починається історія 

телебачення “Німецької хвилі”, коли іномовник уперше надсилає касетні записи 

телепрограм за кордон, до Судану. У 1965 році ARD, ZDF, DW і ФРН засновують 

транскрипційну службу “TransTel”, завданням якої був переклад і збут німецьких 

телепрограм за кордоном, зокрема до Африки, Азії та Латинської Америки. Із 

1990 року передачі з Німеччини почали транслювати і до Східної Європи. У 1998-

му, коли “TransTel” ліквідували, завдання транскрипційної служби перейняла 

DW. Нині “DW Transtel” пропонує потенційним міжнародним медіапартнерам 

медіапродукцію Deutsche Welle англійською, арабською, російською, 

французькою та іспанською мовами. 

Із 1985 року “Німецька хвиля” почала виробляти телевізійні програми під 

власною маркою. Спершу переважно для Північної Америки, а пізніше і для 

Східної Європи та колишніх республік Радянського Союзу [182]. 



58 
 

 Важливою віхою розширення трансляції програм “Німецької хвилі” свого 

часу стало запровадження 24-годинного телемовлення для США GERMAN TV у 

квітні 2002 року. Проект цього платного німецькомовного телеканалу DW 

реалізовувала спільно з ARD та ZDF. Телеканал презентували зі слоганом “Бачити 

те, що бачить Німеччина” [185]. 

У середині 1960-х років була закладена ще одна важлива традиція DW –

підвищення кваліфікації іноземних кадрів ЗМІ. На початку 1960-х років DW 

відкрила радіоретрансляційну станцію у столиці Руанди Кігалі, щоб пропонувати 

свої радіопрограми в регіоні. Для цього в Кельні проводили тренінги для 

радіотехніків і радіожурналістів з Африки. У середині 1960-х розпочав роботу 

Освітній центр DW (Deutsche Welle Ausbildungszentrum, DWAZ). Щороку в 

семінарах і тренінгах центру брали участь десятки або й сотні журналістів, 

медіаменеджерів та медіатехніків із Африки, Азії та Латинської Америки. У 2003-

2004 рр. освітній центр увійшов до складу новоствореної DW-Академії (DW 

Akademie) – організації у складі DW, яка реалізовує освітні проекти для 

підвищення кваліфікації та обміну професійним досвідом із закордонними 

медіафахівцями. Нині DW-Академія реалізовує освітні проекти у близько 50-ти 

країнах світу і вважається однією з провідних організацій Німеччини, яка 

займається питаннями міжнародного розвитку медіа. 

Важливою частиною стратегії поширення програм “Німецької хвилі” та 

здобуття нових слухачів і глядачів ще майже з середини минулого століття є 

співпраця з партнерами в усьому світі. Так, наприклад, у 1976 році 

радіопрограма DW під назвою “По той бік Атлантики” (“Across the Atlantic”) 

почала вперше поширюватися у США за допомогою партнерської місцевої 

радіостанції. Співпраця з місцевими медіа відкриває “Німецькій хвилі” шлях на 

нові регіональні ринки. Місцеві партнерські медіа поширюють радіо- та 

телепрограми DW. Донині німецький іномовник уклав угоди про таке 

партнерство з близько 5000 медіа в усьому світі. Партнери поширюють програми 

DW різними шляхами: за допомогою кабельних мереж, наземних станцій, онлайн-

платформ тощо. Окрім такого способу поширення власної медіапродукції, 
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успішною практикою є проекти копродукції DW з місцевими медіа в цільових 

регіонах. Яскравий приклад – молодіжна телепрограма “Молодь дискутує” 

(“Shababtalk”), яку з осені 2011 року німецький іномовник продукує спільно з 

єгипетським телеканалом Al Hayah TV. Аудиторія “Shababtalk”  нараховує 

мільйони молодих людей з арабського світу (за даними німецьких медіа, тільки в 

Єгипті кожен випуск щотижневої передачі дивляться до чотирьох мільйонів 

глядачів). Проект дискусійного ток-шоу, на якому нерідко обговорюються 

табуйовані у близькосхідних суспільствах теми, нині вважається одним із 

найуспішніших серед передач DW для діалогу з Близьким Сходом. 

Повертаючись до історії, неможливо оминути увагою наслідки для DW 

після возз’єднання Німеччини 3 жовтня 1990 року. До структури іномовника 

увійшов іномовник колишньої Німецької демократичної республіки (НДР), Radio 

Berlin International (RBI). “Німецька хвиля” отримала радіочастоти та техніку 

радіостанції, а також 21 співробітника. У 1992 році DW інтегрує у свою структуру 

ще одного мовника колишньої НДР – RIAS-TV та на базі цього створює 

супутникове німецьке телебачення для мовлення за кордон. Офіційно злиття цих 

мовників із DW зафіксовано в законі про реорганізацію, ухваленому 20 грудня 

1993 року. Таким чином DW залишилася єдиним іномовником в об’єднаній 

Німеччині [183]. 

 На початку квітня 1992 року у відповідь на зростання інтересу до 

возз’єднаної Німеччини у світі DW починає щоденне супутникове телемовлення 

для іноземної аудиторії. Того дня о 15 годині за середньоєвропейським часом 

міський голова Берліна тисне на “червону кнопку”, що символізує початок 

німецького телемовлення за кордон. Як зазначають у медіакомпанії, телемовлення 

за кордон мало допомогти задовольнити цікавість міжнародної спільноти до 

життя в возз’єднаній Німеччині. Програми “Німецької хвилі” транслюються за 

допомогою супутника Eutelsat II-F1. Спершу DW щодня мовила по шість годин 

німецькою та англійською мовами. Інформаційні та новинні програми Deutsche 

Welle дивилися в Європі, а з середини 1995 року телемовлення DW стало 



60 
 

цілодобовим і почало поширюватися в усіх регіонах світу, вже “освоєних” доти 

“Німецькою хвилею” [183]. 

DW та інтернет. Невдовзі після початку телемовлення за кордон DW стала 

першим суспільно-правовим мовником ФРН, який почав розміщувати свою 

медіапродукцію в інтернеті. DW присутня у всесвітній мережі з 1 вересня 1994 

року. Уперше парламентські вибори 1994 року в Німеччині висвітлювалися 

суспільно-правовим мовником онлайн. Уже за три хвилини після закриття 

виборчих дільниць DW опублікувала в мережі графіки перших прогнозів 

результатів. У ніч виборів на сайт “Німецької хвилі” було здійснено 65 000 

заходів – значний показник у ті часи [183]. 

Окрім значного розширення медіавиробництва, у 1990-х роках було 

оновлено правову основу діяльності “Німецької хвилі”, тобто ухвалено 16 грудня 

1997 року Закон “Про DW”. Одним із важливих положень нового закону став 

дозвіл на показ реклами. Також після ухвалення нового закону німецький 

іномовник реформував організацію своєї діяльності. Правовий нагляд за 

діяльністю іномовника, який майже 40 років здійснювало Федеральне 

міністерство внутрішніх справ, перейшов у 1998 році до статс-міністра з питань 

культури і медіа в федеральному відомстві канцлерки. Окрім того, згідно з новим 

законом, DW вперше повинна була складати “середньостроковий план завдань”, 

який базувався на програмі розвитку німецького іномовника, що складалася з 10 

пунктів і готувалася інтендантом – генеральним директором DW. Складання 

плану завдань мало конкретні цілі, серед яких: посилення радіопрограм 

іноземними мовами, розвиток інтернет-пропозицій іномовника, спеціалізація 

телепрограм у відповідності до потреб цільової аудиторії, розвиток закордонного 

телемовлення німецькою мовою спільно з іншими суспільно-правовими 

мовниками, які входять до спільноти ARD, а також із ZDF; заходи для 

підвищення ефективності іномовника та кращого економічного планування. 

У 2004 році до Закону “Про DW” було внесено поправки [185]. Як 

зазначають у медіакомпанії, закон було скориговано відповідно до “змінених 

медіаполітичних умов”, зокрема осучаснено опис профілю і завдань іномовника. 
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Це пов’язано з тим, що на тлі розширення ЄС на схід та посилення ролі 

Німеччини на міжнародній арені виникла потреба ефективнішої презентації 

держави за кордоном. 

 Важливою тенденцією, яку можна простежити на прикладі історії DW, є 

запровадження проектів для підтримки європейських цінностей, які компанія 

представляє у своїй медіапродукції. Яскравим прикладом таких проектів є 

міжнародний конкурс блогів “The BOBs – Best Of The Blogs”, започаткований у 

вересні 2004 року з метою “посилення та збагачення відкритого дискурсу про 

свободу думки і слова шляхом використання цифрових медіа”. Конкурс 

започаткували для блогерів-активістів, які писали арабською, китайською, 

німецькою, англійською, російською, португальською та іспанською мовами. До 

2013 року кількість мов конкурсу зросла до 14 (включно з українською), а формат 

розширився відповідно до вимог часу (до участі в конкурсі допускаються не лише 

інтернет-блоги, а й Facebook- та Twitter-сторінки і спільноти, YouTube-канали, 

подкасти та інші формати онлайн-активізму) [31, 104]. Як бачимо, принцип 

розширення кількості мов медіапродукування поширюється в DW й на окремі 

проекти. 

У самій медіакомпанії “The Bobs“ (таке офіційне написання назви конкурсу 

запровадили в останні роки) означують як міжнародний конкурс для блогерів, 

активістів та журналістів, які своєю діяльністю виступають за вільне 

висловлювання думок і захист прав людини в інтернеті. Однією з особливостей 

цього проекту є те, що переможців конкурсу обирає міжнародне журі, а також – 

окремо – інтернет-публіка шляхом відкритого онлайн-голосування (тобто 

долучитися до обрання проектів-переможців “The Bobs“ може кожна людина з 

доступом до інтернету). Аналогів цьому міжнародному конкурсу не існує. 

Детальніше проект “The Bobs“ як інструмент для поширення свободи слова у світі 

ми аналізуємо у четвертому розділі. 

 Окрім “The Bobs“, ще одним майданчиком для професіональної 

міжнародної комунікації у сфері мас-медіа та громадянської активності є щорічна 

медіаконференція Global Media Forum, яку DW щоліта проводить у Бонні, 
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починаючи з 2008 року. Попри те, що цей проект не стосується щоденного 

медіавиробництва Deutsche Welle, він вартий стислої згадки в цьому огляді, 

оскільки ілюструє комплексний характер діяльності німецького іномовника, який 

не лише виробляє значний масив інформації для іноземних аудиторій, а й створює 

окремі проекти для посилення міжнародних дискусій на найважливіші актуальні 

теми порядку денного, які сприяють міжкультурному діалогу, а отже й 

міжкультурному порозумінню та запобіганню конфліктів. 

Deutsche Welle Global Media Forum щороку відвідують близько двох тисяч 

журналістів, медіаекспертів, політиків, науковців, громадських активістів із 

близько сотні країн світу. Головна тема форуму змінюється щороку та 

узагальнено відображає основні тенденції та теми міжнародного порядку денного. 

Наприклад, у 2004 році на форумі дискутували про значення незалежних медіа та 

їхній внесок у підтримку миру й запобігання конфліктам. Чільна тема 2014 року 

звучала так: “Від інформації до участі. Виклик для медіа” (ключові теми дискусій: 

утримання балансу між свободою інформації, приватністю та захистом особистих 

даних, вплив мобільних технологій на суспільства, особливості медіависвітлення 

міжнародних конфліктів та ін.), 2015-го – “Медіа та зовнішня політика в цифрову 

епоху” (ключові теми дискусій: вплив цифрової революції на зовнішню політику 

та дипломатію, зовнішня політика та медіависвітлення міжнародних конфліктів, 

війни за ресурси та їхні наслідки для зовнішньої політики й політики безпеки), 

2016-го – “Медіа. Свобода. Цінності” (вплив медіа на формування інформаційної 

картини світу в реципієнтів, висвітлення подій та рівень поінформованості 

аудиторії, вплив політики та економіки на медіа та ін.) [185]. Високий рівень 

компетентності спікерів можна проілюструвати такими прикладами: Global Media 

Forum неодноразово відвідували провідні німецькі політики, зокрема міністри 

закордонних справ (Ґідо Вестервелле у 2013 році, Франк-Вальтер Штайнмаєр у 

2014), номінанти на Нобеліську премію (доктор Сцілла Елворсі, триразова 

номінантка на Нобелівську премію миру) та інші відомі особистості.  

Global Media Forum можна охарактеризувати як інструмент для 

стимулювання професіональних дискусій у реальному та віртуальному просторах 
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на важливі теми міжнародного порядку денного. Важливість таких міжнародних 

майданчиків для професіональних комунікацій між медіаекспертами, 

громадськими активістами, науковцями та політиками в сучасному світі 

(реальному й віртуальному) зростає з огляду на зростання кількості локальних 

конфліктів і міжнародних криз, а також на збільшення впливу інтернет-технологій 

на розвиток суспільств, методи поширення інформації та роботу мас-медіа.  

У вересні 2009 року DW в рамках DW-Академії започатковує міжнародну 

двомовну магістерську програму “International Media Studies” (“Міжнародні 

медіастудії”). Проект здійснюється у співпраці з Вищою школою Бонн-Рейн-Зіґ та 

Боннським університетом імені Фрідриха Вільґельма. Цей факт теж безумовно 

вартий згадування, оскільки ілюструє внесок німецького іномовника у справу 

підвищення кваліфікації іноземних кадрів ЗМІ, тобто виконання освітньої 

функції. Перші 22 студентів цієї магістерської програми походили з 13 країн. На 

навчання за цим напрямом уже в перший рік до DW-Академії надійшло понад 700 

заявок із багатьох країн світу. Чимало випускників “International Media Studies” 

обіймають ключові посади в медіа країн свого походження [185]. 

У грудні 2009 року DW зафіксувала значні технічні проблеми з 

ретрансляцією своїх телепрограм за допомогою супутника Hotbird 8. У лютому 

2010-го проблеми посилилися. Дослідження причин виникнення технічних 

неполадок виявило, що телемовлення DW блокувало неназване джерело в Ірані. 

Відлуння “холодної війни” – заглушування сигналу західних мовників – подекуди 

спостерігається і в наші часи. Радіосигнал DW намагалися блокувати і, наприклад, 

перед парламентськими виборами в Ефіопії у травні того ж року. У 2011-му такі 

спроби на території Ефіопії повторювалися. У відповідь на це DW звернулася до 

ефіопського уряду з проханням забезпечити безперешкодне передавання своїх 

радіопередач на коротких хвилях [184]. 

У 2011 році DW розширює телемовлення та поглиблює регіоналізацію своїх 

телепрограм, тобто орієнтацію телепродукції на інформаційні потреби 

регіональних аудиторій. Від початку жовтня телепередачу “Europa heute” 

(“Європа сьогодні”) починають виробляти румунською мовою та транслювати в 
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цільовій країні за допомогою місцевого партнерського телеканалу TVR Info. До 

кінця 2011 року починається виробництво випусків цієї телепередачі албанською 

та хорватською мовами, які теж транслюють партнерські медіа у відповіднх 

країнах. У 2012 році DW запускає економічну телепрограму “Manthan” мовою 

гінді. Тележурнал “Futurando” інформує мешканців Бразилії португальською 

мовою про міжнародні тенденції економіки, розвитку технологій та захисту 

довкілля. Телепрограма “Геофактор” російською мовою висвітлює німецько-

російсько-європейські відносини у сферах політики та економіки. 

Частиною реформи іномовника 2011-2012 років стало майже цілковите 

скасування наприкінці жовтня 2011 року радіомовлення на коротких хвилях. 

Відтоді радіопрограми для трансляції на коротких хвилях DW продовжує 

виробляти для двох цільових регіонів – Африки та Азії. Їх можна слухати такими 

мовами: амхарською, хауса, суахілі, англійською, португальською, французькою, 

дарі та пашту. Причиною реформи радіовиробництва медіакомпанія оголосила 

згасання популярності радіомовлення на коротких хвилях та той факт, що нині 

цільові аудиторії краще досягаються іншими шляхами, зокрема в інтернеті.  

 У 2012 році DW продовжує реформу, яка має збільшити вагу іномовника на 

глобальному медіаринку. Телемовлення DW серйозно розширюється. Окрім 

німецької та англійської, іспанська стає третьою мовою-флагманом телемовлення 

DW за кордон: у лютому 2012-го мовлення іспанською для країн Латинської 

Америки збільшують від двох до двадцяти годин на день і запроваджують нові 

формати телепередач, які можна дивитися й онлайн. Дизайн інтернет-сайту DW 

цілковито оновлюють та осучаснюють. Змінюється й доменна адреса “Німецької 

хвилі” з www.dw-world.de на www.dw.de. Окрім того, медіакомпанія вирішує 

відмовитися від одночасного використання різних назв (Deutsche Welle, DW, 

“Німецька хвиля”) і офіційно вирішує всюди застосовувати абревіатуру DW як 

назву бренду [184]. 

Однією з найважливіших віх новітньої історії німецького іномовника став 

розвиток DW-мовлення англійською мовою. У червні 2015 року DW 

презентувала цілодобовий англомовний телеканал, який медіакомпанія оголосила 

http://www.dw-world.de/
http://www.dw.de/
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“флагманом” свого телемовлення для закордонних аудиторій. Цей проект став 

одним із пріоритетних напрямків розвитку медіакомпанії (до цього пріоритетом 

телемовлення DW був німецькомовний телеканал). Керівництво медіакомпанії 

аргументувало розвиток цілодобового англомовного телеканалу і відповідні 

витрати необхідністю підвищення конкурентоспроможності німецького 

іномовника на глобальному медіаринку в умовах збільшення конкуренції у 

вигляді інших міжнародних мовників із потужним фінансуванням, яких нині 

нараховується близько 30. Окрім того, влітку 2015 року DW презентувала нове 

гасло (слоган): “Made for minds”, та сучасний мобільний додаток. 

Концентрація зусиль німецького іномовника над розвитком потужного 

англомовного телеканалу спричинила необхідність перерозподілу ресурсів. 

Унаслідок цього керівництво DW оголосило у 2014 році про реорганізацію роботи 

низки редакцій. У 2016-му стало відомо про переформатування DW-мовлення 

німецькою мовою: профіль німецькомовного телеканалу вирішили змінити з 

інформаційно-аналітичного на культурний. 

Від “голосу Німеччини у світі” до “голосу свободи та прав людини”, а 

також як “платформу для міжкультурного діалогу” – так себе позиціонував і 

позиціонує німецький іномовник. Як у часи “холодної війни” та існування 

“залізної завіси”, так і нині. У медіакомпанії це пояснюють тим, що “саме в часи 

політичних криз люди шукають об’єктивну, надійну інформацію”, яку і пропонує 

DW (детальніше завдання і функції DW ми розглядаємо у другому розділі) [181]. 

На основі опрацювання матеріалів про історію німецького іномовника 

(наукових праць попередників – німецьких та українських дослідників, а також 

матеріалів медіакомпанії) можна виокремити кілька основних історичних періодів 

становлення Deutsche Welle. Зауважимо, що в нижчевикладеному варіанті 

періодизації ми не розглядаємо однойменного попередника DW – Deutsche Welle 

GmbH, – оскільки нам ідеться не про початок іномовлення в Німеччині як явище, 

а про основні періоди становлення конкретного мовника – Deutsche Welle, історія 

якого почалася в 1953 році.  
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Пропонований нами варіант періодизації історії німецького іномовника 

ґрунтується на, з одного боку, історичних подіях, які впливали на розвиток 

медіавиробництва Deutsche Welle (наприклад, розширення мовлення та / або 

початок виробництва додаткових радіо- й телепрограм окремими мовами у 

зв’язку з виникненням політичних криз у певних регіонах світу (Карибська криза, 

“холодна війна”, балканський конфлікт, теракти 11 вересня 2001 р. та багато ін.)), 

а з іншого боку, на простежуванні віх “еволюції” німецького іномовника (від 

виробництва радіопрограм виключно німецької мовою для німецькомовних 

слухачів за кордоном до початку DW-телебачення, розбудови присутності DW у 

всесвітній мережі, майже цілковитої відмови від радіо на коротких хвилях, 

посиленого просування пропозицій DW у соціальних мережах тощо). 

Налагодження і розвиток радіовиробництва, початок освітньої 

ініціативи для закордонних медіакадрів (1953 - 1967 рр.). Після широкої 

суспільно-політичної дискусії про заснування німецького радіомовника з 

трансляцією радіопрограм за кордоном керівники мовників, які сформували 

робочу спільноту ARD, в червні 1953 року підписують договір про заснування 

Deutsche Welle. Новий мовник повинен був мовити німецькою мовою та надавати 

закордонним німецькомовним радіослухачам (етнічним німцям і слухачам зі 

знаннями німецької мови) широку картину політичного, економічного й 

культурного життя Німеччини. Федеральний президент ФРН Теодор Гойсс у 

своїй промові в першому ефірі Deutsche Welle вказав на мету подолання 

післявоєнних бар’єрів у зовнішній політиці Німеччини. 

Після перших 17 місяців роботи Deutsche Welle отримує від Високої 

союзної комісії, яка до 1955 року зберігала контроль над радіомовленням у 

Німеччині, дозвіл на виробництво радіопрограм іншими мовами. Із жовтня 1954 

року радіомовник починає щодня транслювати 5-хвилинні програми новин 

англійською, французькою, іспанською та португальською мовами. Відбувається 

стрімкий розвиток радіовиробництва “Німецької хвилі” на тлі “холодної війни”: з 

1962 року іномовник започатковує програми російською, польською, чеською, 

словацькою, угорською, сербською і хорватською. Пізніше додаються словенська, 
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болгарська і румунська. Стартує виробництво програм мовою фарсі (для Ірану), 

турецькою, іспанською (для Латинської Америки), португальською (для Бразилії) 

та ін.  

Створення Освітнього центру DW (DWAZ) для підвищення кваліфікації 

іноземних радіокадрів (головно з африканського континенту). 

“Кризове радіо”. DW як єдиний іномовник возз’єднаної Німеччини  

(1968 – 1992 рр.). Виникнення “кризового радіо” Deutsche Welle після 

придушення “празької весни”, під яким можна розуміти посилене постачання 

вільної від цензури інформації шляхом створення і трансляції радіопрограм та 

прагнення всебічного інформування населення в країнах, які опинилися в 

політичній кризі. Поступово DW починає позиціонувати себе як “голос свободи і 

прав людини”. Офіційний СРСР сприймає “Німецьку хвилю” серед “ворожих 

західних голосів” і глушить її радіопередачі (за даними різних джерел, загалом 

радіопрограми Deutsche Welle в СРСР з перервами глушили до 1988 року).  

Створення албанськомовної програми у 1992 року внаслідок початку 

балканського конфлікту. Виробництво програми пошукових повідомлень про 

боснійських біженців, із якої пізніше постало виробництво окремих програм 

боснійською мовою. 

Збільшення медіавиробництва німецькою мовою унаслідок зростання 

інтересу у світі до возз’єднаної Німеччини у 1990 році. Після інтеграції до 

структури DW іномовників колишньої НДР Deutsche Welle стала єдиним 

іномовником возз’єднаної Німеччини. 

Розвиток телевиробництва, інтернет, “кризове телебачення” (1992 – 

2002 рр.). Початок супутникової трансляції телемовлення DW з квітня 1992 року. 

Deutsche Welle першим серед німецьких суспільно-правових мовників присутня з 

1994 року в інтернеті. Ухвалення Закону “Про Deutsche Welle” в 1997 році, що 

стало новою правовою основою функціонування іномовника. Створення 

української редакції та початок цілеспрямованого радіомовлення для української 

аудиторії у 2000 році. Розвиток “кризового телебачення” DW у 2002 році 

внаслідок терактів 11 вересня 2001 у США.  
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“Кризове телебачення” і “платформа для міжнаціонального діалогу”. 

Відмова від радіо на коротких хвилях (2002 – 2011 рр.). Поступове розширення 

телемовлення арабською та створення низки медіапроектів для культурного 

діалогу з ісламським світом після терактів 11 вересня 2001 року у США. 

Акцентованіше позиціонування DW як платформи для міжкультурного діалогу й 

порозуміння. Розширення медіавиробництва мовами дарі й пашту (для 

Афганістану). Заснування DW-Академії у 2004 році – нині однієї з провідних 

організацій ФРН, яка займається питаннями міжнародного розвитку ЗМІ. 

Заснування у 2004 році конкурсу блогів “The BOBs” із метою сприяння дискусіям, 

плюралізму і підвищення свободи медіа, у тому числі в країнах із частково 

вільними та невільними медіа. Започаткування щорічного Deutsche Welle Global 

Media Forum у 2008 р. Відмова у 2011 році від радіовиробництва переважною 

більшістю програмних мов і ставка на телевиробництво та розвиток інтернет-

пропозицій.  

Новітній період (після 2011 р.). Розширення телемовлення іспанською для 

країн Латинської Америки (DW Latinoamérica) з двох до двадцяти годин на добу у 

2012 році. Значне розширення медіавиробництва українською мовою внаслідок 

Революції Гідності, російської окупації Криму та початку російсько-українського 

збройного конфлікту на Донбасі. Презентація нового англомовного телеканалу 

DW з цілодобовим мовленням улітку 2015 та нове гасло (слоган) медіакомпанії: 

“Made for minds”. DW оголошує своєю метою отримання до 2017 року однієї з 

чільних позицій на глобальному медіаринку серед конкурентів (BBC, CNN, Voice 

of America, RFE/RL та ін.). 

Запропонована версія періодизації історії розвитку німецького іномовника 

не є ані єдино можливою, ані вичерпною і залишає простір як для подальших 

поглиблених історичних досліджень, так і для наукових дискусій та 

інтерпретацій. 

Історію DW можна розглядати й більш узагальнено, абстрагувавшись від 

історичних подій, на тлі яких відбувався розвиток медіавиробництва DW. Ідеться 

про еволюцію медіавиробництва німецького іномовника на тлі еволюції 
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традиційних та новітніх медіа упродовж ХХ та на початку ХХІ століття. Із цієї 

точки зору ми пропонуємо умовний поділ історії становлення медіавиробництва 

Deutsche Welle на чотири періоди:  

 період радіовиробництва (1953 - 1962 рр.), коли медіакомпанія виробляла 

виключно радіопрограми і була для закордонних аудиторій передусім 

“голосом” Німеччини у світі;  

 період теле- та радіовиробництва (1962-1994 рр.), коли Deutsche Welle 

паралельно з радіопрограмами почала виробляти телепродукцію;  

 тримедіальний період (1994-2011 рр.), коли DW виробляла і 

радіопрограми, і телепродукцію, а також із 1994 року почала розвивати 

свою присутність в інтернеті. Слово “тримедіальний” тут є запозиченням із 

німецької мови (trimedial). Воно зустрічається в офіційних документах 

медіакомпанії (наприклад, у Плані завдань на 2014-2017 рр. та ін.) й означає 

виробництво теле-, радіо- та інтернет-продукції;  

 період пріоритетного розвитку телевиробництва та інтернет-

присутності DW (починаючи з жовтня 2011 р.), коли німецький 

іномовник відмовився від виробництва радіопрограм для трансляції на 

коротких хвилях більшістю програмних мов і поступово ухвалив 

пріоритетними напрямками свого розвитку телевиробництво англійською 

мовою для власного англомовного телеканалу з цілодобовим мовленням і 

розвиток нових форматів виробництва контенту для підвищення рівня 

взаємодії з міжнародними аудиторіями в інтернеті, зокрема в соціальних 

мережах. 

 

Окрім періодизації історії розвитку DW, на основі вищевикладеного огляду 

можна виокремити низку основних засад діяльності медіакомпанії, які 

простежуються протягом десятиліть її історії. Під “засадами” ми маємо на увазі 

основні тенденції та принципи розвитку медіакомпанії. Виокремлення цих засад 

посприяє виконанню одного з головних завдань цього дослідження, а саме 

напрацюванню рекомендацій для створення українського іномовлення. 
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Поступове й цілеспрямоване розширення медіавиробництва новими 

мовами. Розпочавши свою діяльність у 1953 році з виробництва радіопрограм 

німецькою мовою, станом на 1962-й DW збільшила кількість мов 

медіавиробництва до 17-ти. У 1966-му мов медіавиробництва Deutsche Welle було 

вже 28, а в 1973 році – навіть 33 [177]. Нині медіапродукція DW виробляється 30-

ма мовами світу. DW гнучко реагує на зміни міжнародного порядку денного 

розширенням медіавиробництва: починає поглиблено висвітлювати важливі теми, 

збільшує тривалість мовлення, відкриває нові редакції, починає продукувати 

радіо- і телепрограми, а також онлайн-контент новими мовами. Так DW протягом 

усієї своєї історії реагувала на зміни світового порядку денного: важливі історичні 

події (закінчення “холодної війни”, розпад Радянського Союзу та ін.), політичні 

кризи та міжнародні конфлікти (Карибська криза, балканський конфлікт, 

російська окупацію Криму, конфлікт на сході України, наростання напруги в 

відносинах Росії і НАТО як один із наслідків цього тощо). 

Популяризація німецької мови та культури у світі шляхом пропонування 

радіо- й телепрограм, а також безкоштовних курсів для вивчення мови і навіть 

теленовели власного виробництва (“Jojo sucht das Glück” –  “Йойо шукає щастя”). 

Публікація на сайті медіакомпанії великої кількості якісних і безкоштовних 

навчальних матеріалів для викладачів німецької мови та закордонних 

користувачів, які бажають вивчати цю мову (для різних мовних рівнів). 

Підтримка інтерактивного зв’язку з багатонаціональною аудиторією шляхом 

проведення різноманітних акцій і конкурсів. Якісне інформування про культурне 

життя в Німеччині та його особливості. Додамо, що з огляду на значну розмаїтість 

національної структури населення Німеччини аудіокурси німецької мови та 

інформування про політичне, економічне й культурне життя в Німеччині, які 

пропонує DW, потенційно сприяють інтеграції іноземців у ФРН (авторка цієї 

дисертації може підтвердити цю тезу і власним прикладом). 

Підвищення кваліфікації іноземних медіакадрів. Напрям діяльності 

медіакомпанії, який реалізує у численних проектах DW-Академія, котра 

вважається однією з провідних організацій Німеччини, що спеціалізується на 
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питаннях міжнародного розвитку медіа. Підвищення рівня освіти, вдосконалення 

професійних навичок журналістів та медіаменеджерів, обмін досвідом, 

міжкультурні комунікації – ці та інші складники проектів DW-Академії сприяють 

виконанню освітньої функції німецького іномовника, зміцненню професійної 

репутації та – опосередковано – посиленню позицій DW на глобальному 

медіаринку шляхом встановлення особистих контактів з Німеччиною та 

німецькими фахівцями з боку учасників міжнародних проектів DW-Академії.  

Створення платформ для міжкультурного діалогу з метою запобігання 

міжнародним конфліктам, а також сприяння плюралізму та свободі слова в 

інших країнах. Під цим маємо на увазі створення низки мультимедійних проектів 

для інтенсифікації діалогу з суспільствами ісламського світу після терактів 11 

вересня 2001 року (Qantara.de (у співпраці з партнерами), молодіжне ток-шоу 

“Shababtalk“ та ін.). З метою сприяння свободі слова та дотриманню інших прав 

людини в іноземних країнах DW започаткувала у 2004 року міжнародний конкурс 

блогів “The BOBs” (першочергове написання назви конкурсу. Останніми роками 

назва пишеться як “The Bobs”), який нині проводиться 14-ма мовами світу 

(українська з 2013 року є однією з офіційних мов конкурсу). 

Створення широкої мережі медіапартнерів на цільових медіаринках в 

усьому світі, які транслюють передачі DW і таким чином безпосередньо сприяють 

просуванню німецького іномовника за кордоном. Нині мережа медіапартнерів 

DW у всьому світі налічує близько 5000 організацій. 

Своєчасне реагування на тенденції та виклики глобального 

медіаринку. Майже цілковите скорочення виробництва радіопрограм у 2011 році, 

презентація нового англомовного телеканалу з цілодобовим мовленням у 2015-му 

з метою підвищення рівня охоплення глобальної аудиторії, широка дискусія 

всередині DW навколо нових форматів контенту, посилення просування контенту 

DW у соціальних мережах, чітке формулювання цілей медіакомпанії у середньо- 

та довгостроковій перспективах уможливили фактичне зростання рівня охоплення 

глобальної аудиторії (від близько 101 мільйона користувачів щотижня у 2013 році 

до близько 135 мільйонів станом на липень 2016) [207]. 
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Сукупність усіх вищезгаданих факторів уможливлює великий масштаб 

діяльності німецького іномовника та значне охоплення міжнародних аудиторій, а 

отже і потенційне досягнення стратегічної мети DW – отримання одного з чільних 

місць на глобальному медіаринку за охопленням аудиторії серед таких потужних 

конкурентів, як ВВС, CNN, RFE / RL, Voice of America, Al Jazeera та ін. 
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Висновки до першого розділу 

 

В українському журналістикознавстві та серед досліджень у сфері 

соціальних комунікацій бракує наукових праць на тему створення іномовлення в 

Україні, а також аналізу досвіду іноземних держав у цій сфері, зокрема досвіду 

ФРН. Це дисертаційне дослідження є, по суті, першою спробою узагальнення 

особливостей німецького досвіду у сфері функціонування іномовлення на 

прикладі медіакомпанії DW (Deutsche Welle) та вироблення на основі цього 

аналізу рекомендацій для створення іномовлення України. 

Наукове вивчення різноманітних аспектів створення та функціонування 

суспільного мовлення та іномовлення, а також аналіз міжнародного досвіду в цій 

сфері перебувають в Україні на початковому етапі. Вітчизняні дослідники не так 

давно, менше ніж 15-20 років тому, почали досліджувати ці теми в українському 

контексті. Ухвалення у 2014 та 2015 роках законів “Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України”, а також “Про систему іномовлення України”, початок  

процесів фактичного створення вітчизняного суспільного мовлення на базі 

державних мовників із 2015 року сприяють інтенсифікації суспільної та наукової 

дискусій на ці теми. 

У німецькому журналістикознавстві тема функціонування іномовлення в 

ФРН, природно, досліджена значно краще, ніж в українському. Однак деякі 

аспекти цієї теми, як, наприклад, іномовлення в контексті німецької публічної 

дипломатії або використання “нових медіа” для покращення комунікації 

іномовника з аудиторією, досліджені недостатньо. 

Наукові праці німецьких дослідників, у яких вивчаються принципи 

організації, функціонування та діяльності іномовлення в ФРН, можна умовно 

поділити на дві групи: 1) дослідження іномовлення ФРН у широкому контексті 

(DW в дуальній системі німецьких мас-медіа, DW в контексті виникнення і 

розвитку системи суспільно-правового мовлення в ФРН тощо); 2) дослідження 

іномовлення в ФРН у вузькому контексті (діяльність DW в системі німецької 

публічної дипломатії, вплив контенту DW на аудиторію та ін.). 
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Можна виокремити такі підходи німецьких дослідників до вивчення 

принципів організації, діяльності та функціонування іномовлення DW (Deutsche 

Welle): 1) журналістикознавчий (дослідження історії виникнення, становлення та 

розвитку DW; дослідження діяльності та медіапродукції DW в контексті розвитку 

німецького суспільно-правового мовлення); 2) масовокомунікаційний (типологія 

контенту DW, вплив медіапродукції DW на міжнародну аудиторію, діяльність 

DW в системі німецьких мас-медіа, DW в контексті публічної дипломатії ФРН); 3) 

правовий (дослідження конституційно-правових рамок та правових основ 

діяльності іномовника, конституційність “Закону про DW” та ін.). 

На основі опрацювання матеріалів про історію німецького іномовника 

(наукових праць попередників – німецьких та українських дослідників, а також 

матеріалів медіакомпанії) можна виокремити кілька основних історичних періодів 

розвитку Deutsche Welle: 1) період налагодження і розвитку радіовиробництва, 

початку освітньої ініціативи для закордонних медіакадрів (1953 - 1967 рр.);                

2) період “кризового радіо”, у який DW також стає єдиним іномовником 

возз’єднаної Німеччини  (1968 – 1992 рр.); 3) період розвитку телевиробництва, 

виробництва інформаційної продукції для інтернету, “кризового телебачення” 

(1992 – 2002 рр.); 4) період “кризового телебачення” і створення “платформи для 

міжнаціонального діалогу”, а також відмови від радіовиробництва для трансляції 

на коротких хвилях у Європі (2002 – 2011 рр.); 5) новітній період розвитку 

медіакомпанії (після 2011 р.). 

Окрім того, можна виокремити чотири періоди розвитку медіавиробництва 

Deutsche Welle на тлі еволюції традиційних та новітніх медіа упродовж ХХ та на 

початку ХХІ століття: 1) період радіовиробництва (1953 - 1962 рр.); 2) період 

теле- та радіовиробництва (1962-1994 рр.); 3) тримедіальний період (1994-2011 

рр.); 4) період пріоритетного розвитку телевиробництва та інтернет-присутності 

DW (починаючи з жовтня 2011 р.). 

Запропоновані типи періодизації історії німецького іномовника залишають 

простір як для подальших поглиблених історичних та журналістикознавчих 

досліджень, так і для наукових дискусій та інтерпретацій. 
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Аналіз історії становлення DW дозволяє виділити низку засад діяльності 

медіакомпанії, тобто основних тенденцій та принципів розвитку і функціонування 

німецького іномовника упродовж його історії: 1) поступове й цілеспрямоване 

розширення медіавиробництва новими мовами; 2) популяризація німецької мови 

та культури у світі; 3) діяльність для міжнародного розвитку медіа шляхом 

підвищення кваліфікації іноземних медіакадрів; 4) створення платформ для 

міжкультурного діалогу з метою запобігання міжнародним конфліктам, а також 

сприяння плюралізму та свободі слова в іноземних державах; 5) створення 

широкої мережі медіапартнерів у цільових регіонах світу; 6) своєчасне реагування 

на тенденції та виклики глобального медіаринку.  

Сукупність цих засад є визначальною для значного масштабу діяльності 

німецького іномовника та потенційного досягнення стратегічної мети DW – 

отримання одного з чільних місць на глобальному медіаринку за охопленням 

аудиторії серед таких потужних конкурентів, як ВВС, CNN, RFE / RL, Voice of 

America, Al Jazeera та ін. 
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РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ 

СТРУКТУРИ DW 

2.1 Функції та завдання DW на сучасному етапі 

Згідно з “Державним договором про телерадіомовлення та телемедіа“ ФРН, 

“місія суспільно-правових мовників полягає в тому, щоб через створення та 

розповсюдження їхніх пропозицій діяти як засіб та фактор процесу вільного 

індивідуального й публічного формування думок і, таким чином, задовольняти 

демократичні, соціальні та культурні потреби суспільства. Суспільно-правові 

мовники повинні надавати у своїх пропозиціях обширний огляд міжнародних, 

європейських, національних та регіональних подій у всіх основних сферах життя. 

Таким чином вони повинні сприяти міжнародному взаєморозумінню, 

європейській інтеграції та цілісності суспільства в межах федерації та земель 

(маються на увазі федеральні землі Німеччини – Авт.). Їхні пропозиції повинні 

служити освіті, інформуванню, консультаціям та розвагам. Особливо вони 

повинні пропонувати сюжети культурного напряму. Розважальні програми 

повинні відповідати також суспільно-правовому профілю. При виконанні своїх 

завдань суспільно-правові мовники повинні керуватися принципами 

об’єктивності й неупередженості репортажів, різноманіття думок та 

збалансованості своїх пропозицій“ [цит. за 135, 17]. У цьому документі наведено 

перелік конкретних завдань та принципів діяльності суспільно-правових мовників 

у ФРН, одним із яких вважається і DW. Наведений витяг дає змогу виділити низку 

функцій, які мають виконувати суспільно-правові ЗМІ в Німеччині: формування 

громадської думки (вільне індивідуальне й публічне), інформування, соціалізації, 

інтеграційну (“сприяти міжнародному взаєморозумінню, європейській інтеграції 

та цілісності суспільства”), просвітницьку та розважальну. 

Програмна місія, мета і принципи діяльності DW регулюються Законом 

“Про телерадіоорганізацію федерального права „Deutsche Welle”” (нім. Gesetz 

über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts „Deutsche Welle“), скорочено Закон “Про 

DW” (Deutsche-Welle-Gesetz - DWG). Завдання DW зафіксоване в однойменному 
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§ 3 закону. Згідно з цим документом,  DW виробляє теле- та радіомовну 

продукцію для іноземних держав. Інформаційна продукція Deutsche Welle 

поширюється німецькою та іншими мовами світу. § 4 фіксує мету, з якою 

створюється продукція DW: вона має “представляти Німеччину як зрілу 

європейську культурну націю та вільно мислячу демократичну правову державу. 

Вона повинна надавати майданчик для представлення точок зору з важливих тем 

– перш за все політики, культури та економіки, – в Європі та на інших 

континентах із метою сприяти порозумінню, міжкультурному та міжнародному 

обміну.  При цьому Deutsche Welle особливо підтримує німецьку мову” [173, 6].  

У § 5 перераховано основні принципи діяльності німецького іномовника. 

Згідно з частиною першою цього параграфу, у програмах DW поважається і 

захищається гідність людини. Мовник дотримується норм законодавства для 

захисту молоді, рівноправ’я чоловіків і жінок та права на особисту честь. 

Програми DW повинні уможливлювати незалежне формування громадської 

думки і не мають однобічно підтримувати партії та інші політичні об’єднання, 

релігійні спільноти, корпорації чи професійні об’єднання. Мовник має поважати 

звичаєві, релігійні та світоглядні переконання аудиторії. Висвітлення подій має 

бути докладним, правдивим і об’єктивним та відбуватися з усвідомленням того, 

що програми Deutsche Welle “торкаються відносин Федеративної Республіки 

Німеччини з іноземними державами” (зазначимо, що деякі німецькі дослідники, 

як-то Ф. Піпер, у своїх наукових працях доводять неконституційність цього 

положення закону). Походження і зміст публікованих новин перевіряються з 

необхідною ретельністю. Коментарі відділяються від новин і позначаються як 

коментарі. 

DW самостійно що чотири роки складає документ під назвою “План 

завдань” (нім. Aufgabenplanung). Цей план щороку актуалізовується шляхом 

створення окремого документу під назвою “Доповнення до плану завдань” (нім. 

Fortschreibung der Aufgabenplanung). У “Плані завдань” компанія детально описує 

свої програмні цілі, найважливіші заплановані проекти та їхню важливість для 

виконання завдань відповідно до §§ 3 і 4 Закону, особливо з розподілом за 
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цільовими регіонами, цільовими групами, шляхами поширення та формами 

пропозицій. Також DW описує в плані завдань свій внесок до здобуття освіти та 

підвищення кваліфікації медіафахівців, особливо в рамках міжнародної допомоги 

з метою розвитку та підтримки міжнародних відносин (одразу зазначимо, що це 

положення стосується роботи Академії Deutsche Welle (DW Akademie), 

міжнародної організації, яка займається питаннями міжнародного розвитку ЗМІ). 

Також у плані завдань містяться основоположні критерії для оцінки 

інформаційної продукції DW, пояснюються причини пропонування вказаних 

шляхів поширення і форм продукції DW для кожного цільового регіону та 

цільової групи, а також описується перебіг співробітництва з партнерами. 

Вищезгадані положення Закону “Про DW” є ключовими для розуміння ролі, 

завдання і функцій німецького іномовника. Deutsche Welle посідає особливе місце 

в системі німецьких мас-медій, оскільки це єдина медіакомпанія в Німеччині, яка 

здійснює мовлення для іноземної аудиторії. Діяльність медіакомпанії має 

законодавчо зафіксовану мету: представлення Німеччини у світі; створення 

майданчика для дискусій; сприяння порозумінню, міжкультурному та 

міжнародному обміну в Європі та на інших континентах; підтримка вивчення 

німецької мови у світі. Журналісти DW, згідно з відповідним законом, мають 

висвітлювати події з усвідомленням того, що їхня інформаційна продукція 

“торкається відносин Федеративної Республіки Німеччини з іноземними 

державами”, що можна інтерпретувати як теоретичну можливість 

зовнішньополітичного впливу (питання, чи такий вплив відбувається в реальності 

та в яких масштабах, потребує окремого дослідження). Роль DW в системі 

німецьких ЗМІ з огляду на це можна розглядати не лише як “потужний 

міжнародний мовник”, а й “актор / інструмент німецької публічної дипломатії”, 

незалежний від держави у своїй редакційній діяльності, але який має чітко 

означені, законодавчо зафіксовані місію та завдання і фінансується державою. 

Підтвердження тези про трактування DW як інструмента державної 

політики зустрічаємо і в деяких іміджевих матеріалах компанії. У посібнику “Із 

серця Європи: “Німецька хвиля” в Україні”, в якому докладно висвітлюється 
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діяльність мовника в нашій державі, вказано: “Закон про “Німецьку хвилю” 

створює передумови для гнучкішого реагування на події світової політики, аніж 

це було раніше, зміцнює незалежність закордонного німецького радіо від 

держави. В Законі чіткіше виписано позицію “Німецької хвилі” як потужного 

інструмента в мас-медійній та культурній політиці за кордоном” [60, 139]. Тут 

потрібно зазначити, що до 2012 року бренд DW згадувався в матеріалах компанії 

та в інших ЗМІ під різними назвами (Deutsche Welle, DW, “Німецька хвиля”). У 

2012-му компанія в межах внутрішньої реформи оновила корпоративний дизайн 

та ухвалила рішення вживати абревіатуру DW як основну для підвищення 

впізнаваності бренду. 

Водночас важливо розуміти, що DW не є “рупором уряду”. Попри чітко 

окреслене законом коло завдань, які вказують серед іншого на виконання 

медіакомпанією іміджевої функції для країни (“представляти Німеччину як зрілу 

європейську культурну націю і вільно мислячу демократичну правову державу” та 

підтримка німецької мови), медіакомпанія має законодавчо зафіксовану 

незалежність від держави у своїй редакційній діяльності. “Deutsche Welle не 

підлягає державному фаховому контролю”, зафіксовано в § 61 відповідного 

Закону. При цьому німецький уряд може здійснювати правовий контроль за 

медіакомпанією, але це стосується не змісту програм, а їх відповідності нормам 

законодавства. 

Тезу, що DW не можна вважати рупором німецького уряду, підтверджують 

як закордонні, так і українські дослідники. О. Гоян характеризує специфіку 

мовлення DW як “об’єктивний підхід до життя” i “цілковиту незалежність у 

підготовці телерадіопродукції”. Дослідник вказує на те, що журналісти DW чітко 

розмежовують коментарі як аналітичний жанр та інформаційні повідомлення як 

жанр інформаційної журналістики і “прагнуть ніколи не змішувати їх, бо 

наслідком цього завжди є нав’язування думок” [24]. 

Закон “Про DW” “однозначно” свідчить про незалежність німецького 

іномовника від державної зовнішньої політики. Відповідно до цього “DW не може 
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бути класифікована як рупор федерального уряду щодо іноземних держав”, 

зазначає Ф. Піпер [197, 78]. 

Підсумуємо завдання, які виконує німецький іномовник: 

 виробництво теле, радіо- та інтернет-продукції німецькою і багатьма 

іншими мовами для закордонної аудиторії;  

 сприяння міжкультурному діалогу, порозумінню та толерантності;  

 зображення Німеччини в європейському контексті; 

 інформування про події в Європі та світі;  

 трансляція німецької та інших точок зору на події;  

 підтримка вивчення німецької мови у світі [191].  

На підставі завдань можна зробити висновки про функції DW. Вони 

збігаються з функціями суспільно-правових мовників, які ми виділили раніше на 

основі витягу з “Державного договору про телерадіомовлення та телемедіа”. Це 

формування громадської думки, інформування, соціалізація та інтеграція (під цим 

маємо на увазі сприяння міжкультурному взаєморозумінню та співпраці, а також 

надання корисних відомостей, які сприяють соціалізації та інтеграції іноземців у 

німецькому суспільстві, зокрема і безкоштовні матеріали для вивчення німецької 

мови), просвітницька (підтримка вивчення німецької мови є також і виконанням 

цієї функції), розважальна (попри значне переважання серйозного контенту, мовні 

редакції DW виробляють і розважальний). 

Окрім цього, DW виконує ще одну важливу функцію – іміджеву. На це 

вказують як положення Закону “Про DW”, наведені вище (“представляти 

Німеччину як зрілу європейську культурну націю та вільно мислячу 

демократичну правову державу”), так і іміджеві матеріали компанії. Окрім того, 

на виконання німецьким іномовником іміджевої функції вказує і 

самопозиціонування DW: “медійний голос Німеччини” і “медійна візитка 

Німеччини у світі” (див. плани завдань DW 2006-2009, 2007-2010, 2010-2013, а 

також третій розділ цієї дисертації). Забезпечення міжнародної медійної 

присутності Німеччини та забезпечення глобальної впізнаваності позицій ФРН 

названо “ключовою функцією” DW у плані завдань медіакомпанії 2007-2010. У 
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цьому документі означено й механізми, за допомогою яких медіакомпанія має 

виконувати цю “ключову функцію”:  

 виробництво незалежної та достовірної інформаційної продукції; 

 висвітлення цінностей і позицій, за які виступає Німеччина у світі; 

 підтримка демократії, прав людини, конструювання народів та хорошого 

урядування (Nationbuilding / Good Governance); 

 підтримка німецької мови та культури, а також німецької економіки.  

DW формує медійну присутність Німеччини у світі та виконує своє 

завдання в інтересах ФРН, вказано у “Плані завдань” компанії за 2014-2017 рр. 

Забезпечення підтримки репутації Німеччини у світі підкреслюється і в місії 

компанії (mission statement): “Ми – культуртрегери і поширюємо культуру з 

Німеччини та Європи. (...) Завдяки нашій достовірності ми підтримуємо 

репутацію Німеччини в усьому світі” [191].  

Опитування, проведені відділом медіадосліджень DW, показують, що 

аудиторія DW “має дуже позитивний образ Німеччини”, вважає, що інформаційна 

продукція DW допомагає бути краще поінформованими про події в Німеччині та 

Європі, а також сприймає цінності, які відстоює Німеччина: приміром, DW-

аудиторія значно частіше підтримує демократію як форму правління, ніж 

аудиторія, яка не користується інформаційною продукцією німецького 

іномовника. Близько дев’яти із кожних десяти опитаних респондентів зазначили, 

що за допомогою продукції DW знайомляться з різними точками зору та 

починають більше цікавитися іншими культурами, йдеться у плані завдань 

медіакомпанії 2010-2013 [151, 5]. 

Перевірка цієї тези не входить до завдань цього дослідження. Ми наводимо 

цю цитату з іншою метою: вона дозволяє глибше зрозуміти комунікативну мету, з 

якою влада ФРН підтримує, тобто фінансує, існування DW. У 

висококонкурентному глобальному середовищі не завжди достатньо виробляти 

високоякісні товари. Сучасним виробникам необхідний і позитивний імідж. 

Ідеться, власне, не лише про потужні концерни та транснаціональні корпорації, а 

й про цілі держави, які теж змушені постійно підтримувати і розвивати власний 
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імідж за кордоном. Потужний глобальний іномовник із бездоганною репутацією, 

який виконує роль медійної візитки держави у світі, можна назвати навіть не 

розкішшю, а необхідністю для розвиненої держави з міцною демократією, 

сильною економікою та провідною роллю в Європі. 
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2.2 Організаційна структура DW 

 

Організаційна структура суспільно-правових мовників ФРН дуже схожа. 

Вона складається з громадської ради (нім. Rundfunkrat / Fernsehrat / Hörfunkrat), 

адміністративної ради (нім. Verwaltungsrat) та генерального директора (нім. 

Intendant). Структуру кожного мовника регулюють окремі, але подібні положення, 

а відмінності є насамперед у структурі ZDF [135, 5].   

Розглянемо детальніше організаційно-правову структуру DW, яка 

регулюється Законом “Про DW” і складається з громадської та адміністративної 

рад. Члени цих рад здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Членство 

в наглядових радах DW є взаємовиключним. Генеральний директор DW не може 

бути членом цих органів. Наглядові ради DW обираються терміном на п’ять років. 

Період їхнього перебування на цих посадах починається з першого засідання. 

Вплив політики на громадську раду законодавчо обмежений. Так, із 17 членів 

громадської ради сімох делегують органи державної влади: двох висуває 

німецький парламент (Бундестаг), двох – представництво 16 федеральних земель 

(Бундесрат), ще трьох членів громадської ради пропонує федеральний уряд. 

Решту членів громадської ради DW висувають суспільно значущі групи та 

організації, серед яких – євангелістська та католицька церкви, Центральна рада 

євреїв Німеччини, Федеральне об’єднання спілок німецьких роботодавців, головні 

управління профспілок, Німецька рада з питань культури, Академія німецької 

мови та поезії та ін. Таким чином, якщо під час формування наглядової ради 

українського іномовника брати за приклад німецьку модель, виникає необхідність 

визначення суспільно значущих груп, які могли б пропонувати до складу цього 

органу своїх представників. Окрім того, до складу наглядової ради українського 

іномовника, на наш погляд, слід було б делегувати представників медіаспільноти 

– незалежних експертів. Під час вибору цих експертів, на наш погляд, слід 

приділяти особливу увагу не лише оцінюванню їхньої компетенції та 

професійного досвіду, а й авторитету та репутації у професійних колах. Окрім 

того, до складу наглядових органів українського іномовника могли б увійти також 
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представники етнічних меншин (кримських татар та ін.), профспілкового руху, 

експерти з культурної сфери та ін.  

Під час формування складу наглядових рад цьому важливо мінімізувати 

можливості потенційного конфлікту інтересів. Із цією метою, згідно з Законом 

“Про DW”, до складу громадської ради німецького іномовника не можуть 

входити: 

 Члени Європейського парламенту; 

 Члени федеральних або земельних органів законодавчої влади; 

 Члени федерального або земельних урядів; 

 Особи, які входять до наглядових органів інших суспільно-правових або 

комерційних мовників, а також спілок суспільно-правових або комерційних 

мовників; 

 Особи, які організовують комерційне мовлення; 

 Особи, які є членами суспільно-правової установи, яка ліцензує і наглядає за 

діяльністю комерційних мовників [173, 26-27]. 

Члени наглядових рад DW не можуть бути пов’язані службовими або 

робочими зв’язками з DW, вищеназваними організаціями, спілками мовників, 

організаціями або фірмами, якщо тільки їхня діяльність, пов’язана з цими 

організаціями, є епізодичною, а не постійною. Такий перелік видається 

зрозумілим, обґрунтованим і вичерпним. За німецьким прикладом можна 

запропонувати такі обмеження для членства в наглядовій раді українського 

іномовника: 1) народні депутати; 2) члени уряду; 3) члени органів місцевого 

самоврядування; 4) особи, які організовують комерційне мовлення; 5) особи, які є 

посадовцями органів, які ліцензують і наглядають за діяльністю комерційних 

мовників; 6) особи, які входять до складу керівних органів комерційних мовників. 

Важливим положенням Закону “Про DW” є те, що члени наглядових рад 

медіакомпанії під час виконання своїх завдань представляють інтереси 

громадськості та не зобов’язані виконувати вказівки організацій, делегатами яких 

вони є. Окрім того, члени наглядових рад DW не повинні зазнавати 

перешкоджання своїй діяльності з боку власних роботодавців. Їх звільнення через 
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членство в наглядових радах суспільного мовника є неприйнятним. Організації, з 

якими вони перебувають у службових або робочих відносинах, повинні надавати 

їм достатньо часу для здійснення їхньої діяльності в наглядових органах DW, 

йдеться у статті 26 закону, яка гарантує незалежність членів наглядових органів 

німецького іномовника [173, 27]. 

Оскільки громадська рада представляє при DW інтереси громадськості, вона 

визначає для неї питання першочергового значення. Громадська рада консультує 

генерального директора DW стосовно загальних питань виробництва програм, і 

стежить за виконанням програмної місії DW. Окрім цього, до кола завдань 

громадської ради належить контроль за дотриманням програмних принципів DW 

та загальних правил виробництва програм, ухвалення плану завдань Deutsche 

Welle на підставі проекту плану завдань, який громадська рада отримує від 

генерального директора, обрання та відкликання генерального директора DW, 

обрання та відкликання членів адміністративної ради, утворення комітетів 

громадської ради та ін. Якщо громадська рада констатує, що програми DW 

порушують принципи діяльності іномовника, то може доручити генеральному 

директору усунути відповідне порушення або не допускати таких порушень у 

майбутньому. При цьому окреме положення закону фіксує неприпустимість 

контролю окремих передач до їхньої трансляції з боку громадської ради, якщо 

тільки немає однозначних даних, які вказують на порушення програмних 

принципів у передачі [173, 30].  

Позиція громадської ради стосовно основних питань фінансового характеру 

та щодо управління персоналом завжди виноситься на слухання, особливо під час 

затвердження плану економічного розвитку та у процесі звільнення від обов’язків 

генерального директора. 

Громадська рада DW збирається на засідання щонайменше раз на три 

місяці. На прохання шести членів ради або генерального директора DW 

громадська рада зобов’язана зібратися на позачергове засідання. Засідання 

громадської ради непублічні, однак вона може ухвалити рішення про проведення 

публічних засідань. У засіданнях громадської ради бере участь голова або 
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уповноважений ним член адміністративної ради і генеральний директор DW, які 

можуть виступити за бажанням. Також у засіданні може взяти участь один 

представник персоналу DW, який може бути заслуханий щодо питань, які не 

стосуються виробництва програм. 

Громадська рада формує з числа своїх членів комітет із питань радіо та 

комітет із питань телебачення. Окрім цього, вона може формувати і інші комітети. 

Комітети громадської ради готують рішення органу відповідно до сфер своєї 

діяльності. Раз на рік комітети надають громадській раді письмовій звіт про свою 

діяльність. Подальші деталі регулюються регламентом. 

Громадська рада має кворум за умови присутності на засіданні більшості її 

членів. Рішення громадської ради ухвалюються більшістю голосів її членів, 

присутніх на засіданні. За умови наявності двох третин голосів членів громадської 

ради ухвалюються такі рішення:  

 Затвердження або зміни до статуту DW; 

 Відкликання генерального директора; 

 Відкликання одного з членів адміністративної ради, як і відкликання члена 

одного з комітетів громадської ради. 

Голова громадської ради та його заступник обираються більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів ради шляхом таємного голосування. Громадська 

рада обирає генерального директора DW двома третинами голосів своїх членів. 

Якщо після проведення двох турів голосування не набралося більшості у дві 

третини голосів, рішення ухвалюється простою більшістю голосів [173, 32]. 

Державні органи, суспільні групи та організації відкликають своїх делегатів 

із наглядових рад DW після закінчення терміну їхніх повноважень. Якщо член 

наглядових рад DW перестає виконувати положення статті 25 закону (названі 

вище положення закону стосовно уникнення конфлікту інтересів) і відповідна 

наглядова рада фіксує це своїм рішенням, такого члена наглядових рад 

виключають з їх складу. Якщо повноваження члена наглядової ради 

припиняються достроково, замість нього обирається або називається наступник, 

який виконуватиме його повноваження до закінчення їх терміну. 
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Призначення нового складу наглядових рад відбувається таким чином. 

Щонайпізніше за чотири місяці до закінчення повноважень громадської ради її 

голова звертається до суспільних груп та організацій, уповноважених делегувати 

своїх представників, із проханням про обрання або висування членів нової 

громадської ради. Так само щонайпізніше за чотири місяці до закінчення терміну 

повноважень членів адміністративної ради її очільник звертається до відповідних 

державних органів та голови громадської ради з проханням про обрання або 

висування членів нової адміністративної ради. Під час виборів або висування 

кандидатів слід сприяти дотриманню рівноправної участі жінок та чоловіків у 

цьому процесі, вказано у статті 29 Закону “Про DW” [173, 28]. На нашу думку, 

таку норму слід було б запровадити і для обрання членів наглядових органів 

майбутнього українського іномовника – у вигляді поправки до Закону “Про 

систему іномовлення України” або у вигляді одного з положень статуту 

майбутнього українського іномовника. 

Члени громадської та адміністративної рад DW мають право на 

відшкодування службових витрат, витрат на відрядження, поденне грошове 

відшкодування та оплату витрат на ночівлю. Подальші деталі регулюються 

статутом медіакомпанії. 

До складу адміністративної ради входять семеро членів. По одному члену 

обираються або делегуються від Бундестагу, Бундесрату та федерального уряду. 

Ще чотирьох членів адміністративної ради обирає громадська рада. Пропозиції 

щодо кандидатур можут надходити від членів громадської ради або суспільних 

груп і організацій, уповноважених делегувати своїх представників до складу 

громадської ради DW. Для кожного члена адміністративної ради обирається 

заступник, який повноправно бере участь у засіданнях, якщо член ради не може 

бути на них присутній [173, 29]. 

Адміністративна рада наглядає за діяльністю генерального директора DW у 

питаннях, які не стосуються створення інформаційної продукції. Адміністративна 

рада може в будь-який момент вимагати від гендиректора звіт, переглядати й 

перевіряти документи DW, а також навідуватися до офісу DW. 
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Рішення громадської ради стосовно плану завдань DW потребує схвалення 

адміністративної ради на основі проекту документа, який надає генеральний 

директор. Адміністративна рада виконує такі завдання: 

 Укладення та розривання контракту з генеральним директором DW; 

 Призначення та відкликання відповідального за політику конфіденційності; 

 Представництво DW у відносинах із гендиректором (угоди, судові спори); 

 Затвердження Плану економічного розвитку (нім. Wirtschaftsplan); 

 Затвердження річної бухгалтерської звітності; 

 Затвердження або зміни фінансових положень DW; 

 Звільнення гендиректора від обов’язків; 

 Рішення стосовно регламенту адміністративної ради; 

 Схвалення адміністративної ради потребують такі рішення: 

 укладання та розривання контрактів із гендиректором іномовника; 

 укладання тарифних договорів; 

 затвердження або зміни до статуту медіакомпанії тощо [173, 34]. 

Адміністративна рада проводить засідання щонайменше раз на два місяці. 

На вимогу одного з членів або генерального директора рада зобов’язана зібратися 

на позачергове засідання. У засіданнях можуть брати участь голова або 

уповноважений ним член громадської ради та гендиректор. За бажання їм можуть 

надавати слово. Засідання адміністративної ради DW – непублічні.  

Адміністративна рада може ухвалювати рішення, якщо на засіданні 

присутня більшість її членів. Рішення ради ухвалюються більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів органу. Окремі питання потребують більшості 

голосів усіх членів ради (затвердження бюджетного плану, затвердження або 

зміни до регламенту, затвердження або зміни до статуту, ухвалення рішення про 

затвердження плану завдань DW та ін.). 

Голова адміністративної ради та його заступник обираються серед членів 

цього органу більшістю голосів шляхом таємного голосування. 
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Генеральний директор DW обирається терміном на шість років 

громадською радою шляхом таємного голосування. Повторне обрання на цю 

посаду дозволяється. Після закінчення терміну дії повноважень генеральний 

директор DW продовжує здійснювати повноваження до початку терміну дії 

повноважень новообраного гендиректора [173, 36].  

Виконувати обо’язки генерального директора DW може тільки особа, яка 

виконує такі критерії:     

 постійно проживає або постійно перебуває на території ФРН; 

 досягла повноліття, є повністю дієздатною; 

 може без обмежень притягуватися до кримінальної відповідальності; 

 може обіймати державні посади; 

 не позбавлена основних прав. 

Якщо генеральний директор відкликається з посади або йде з посади, його 

заступник виконує обов’язки генерального директора до початку терміну 

повноважень наступного гендиректора. 

Генеральний директор керує DW самостійно. Саме він відповідає за 

створення інформаційної продукції та  всю діяльність іномовника, а також дбає 

про відповідність інформаційної продукції DW положенням відповідного закону. 

Генеральний директор представляє DW як у судовому, так і в позасудовому 

порядку. Генеральний директор оприлюднює регламент DW, яким регулюються 

повноваження та діяльність дирекцій іномовника [173, 36]. 

Термін контракту гендиректора DW закінчується із закінченням терміну 

його повноважень. Громадська рада може відкликати генерального директора у 

будь-який час до закінчення терміну його повноважень. Перед ухваленням 

відповідного рішення необхідно заслухати гендиректора. Якщо громадська рада 

ухвалює рішення про відкликання гендиректора, адміністративна рада розриває 

його контракт. 

Діяльність німецького іномовника не підлягає державному контролю, однак 

федеральний уряд здійснює правовий контроль над DW [173, 345]. Зокрема, 

згідно з Законом “Про DW”, федеральний уряд має повноваження в межах 
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правового контролю вказувати письмово окремим органам DW на неправомірні 

дії або невиконання ними службових обов'язків та встановлювати термін для їх 

усунення. Якщо неправомірні дії не будуть усунуті протягом встановленого 

терміну, уряд доручає іномовнику провести коштом DW визначені ним заходи. 

При цьому DW може оскаржувати рішення уряду в адміністративному суді. 

Перед тим, як федеральний уряд вдасться до описаних вище заходів, він 

може надати відповідальному органу DW у кожному конкретному випадку 

достатній термін для виконання його зобов’язань. 

Згідно з Законом “Про DW”, іномовнику гарантується необхідне 

фінансування. Фінансування Deutsche Welle надходить у формі дотацій з 

державного бюджету ФРН, додаткових виплат із державного бюджету та інших 

доходів [173, 37]. Розмір щорічної дотації для німецького іномовника 

визначається відповідно до закону про державний бюджет ФРН. Виконання 

“Плану завдань” DW (нім. Aufgabenplanung der DW) забезпечується завдяки 

чотирирічному плановому періоду, середньостроковому фінансовому плануванню 

федерального уряду та рішенням бюджетного законодавчого органу. 

Економічна і фінансова діяльність DW здійснюється відповідно до низки 

принципів, зафіксованих у Законі “Про DW”: 

 Deutsche Welle самостійно здійснює господарську діяльність, якщо закон не 

передбачить або не допустить іншого;  

 DW здійснює бухгалтерський облік на правах комерційного 

підприємства відповідно до норм Господарського  кодексу ФРН; 

 іномовник ухвалює фінансовий регламент за умови цілковитої згоди 

Федеральної рахункової палати та узгодження з федеральним урядом. 

Фінансовий регламент регулює деталі складання та виконання бюджетного 

плану DW (нім. Wirtschaftsplan), ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності медіакомпанії; 

 Працівники DW принципово не повинні мати фінансових переваг над 

іншими працівниками в ФРН. Укладання тарифних угод 

працівників DW обов'язково узгоджується з федеральним урядом [173, 38]. 
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Бюджетний план DW (нім. Wirtschaftsplan) складається з метою 

утвердження та забезпечення фінансових потреб іномовника для виконання 

завдань компанії у відповідному бюджетному році. Бюджетний план є 

обов’язковою основою для господарської діяльності медіакомпанії. 

Для кожного бюджетного року Deutsche Welle складаєбюджетний план на 

основі принципів ефективності та ощадливості. Бюджетним роком є календарний 

рік. Бюджетний план DW містить: 

 Розрахунковий план з доходами й витратами, які заздалегідь калькулюються 

у формі звіту про фінансові результати; 

 План інвестицій; 

 Фінансовий план, який містить інформацію про обсяг очікуваних витрат із 

державного бюджету, інвестиційних витрат та ін.; 

 Штатний розпис; 

 Принципи управління господарською діяльністю іномовника [173, 22]. 

Окрім вищезазначеного, фінансовий регламент DW може передбачати 

внесення додаткових даних у бюджетний план. DW повинна надіслати 

інформацію про свою господарську діяльність федеральному уряду та 

Федеральній рахунковій палаті до початку ухвалення закону про державний 

бюджет ФРН (ідеться, зокрема, про інформацію стосовно доходів і витрат 

медіакомпанії, штатний розпис, принципи управління господарською діяльністю). 

DW ухвалює бюджетний план таким чином, щоб цей документ міг набути 

чинності до 1 січня наступного року. Якщо медіакомпанія не ухвалила до кінця 

бюджетного року бюджетний план на наступний рік, то до часу його ухвалення 

медіакомпанія повинна бути готова брати на себе витрати, необхідні: 1) для 

виконання програмних завдань, які розраховуються в масштабі попереднього 

року; 2) для виконання юридично встановлених зобов’язань; 3) для здійснення 

будівництва, закупівель та інших робіт, якщо в бюджетному плані попереднього 

року на це були передбачені кошти. Виконання бюджетного плану DW 

відбувається на засадах ефективності та ощадливості [173, 38]. 
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Витрати, на виділення яких не було передбачено достатньо коштів у 

кошторисі розрахункового плану або вони взагалі не були визначені в цьому 

кошторисі, допускаються лише у випадку, якщо вони є невідкладними і їх 

покриття передбачене у бюджетному плані. Позапланові витрати, які  можуть 

мати значні наслідки для бюджетного плану DW, потребують схвалення 

 федерального уряду. Позапланові витрати також потребують згоди 

адміністративної ради. У разі невідкладності позапланових витрат генеральний 

директор DW повинен отримати термінову згоду адміністративної ради. 

Кожного бюджетного року DW складає річний звіт. Річний звіт містить 

інформацію про: бухгалтерський баланс, звіт про доходи і витрати, фінансовий 

облік, робочий звіт, у якому роз’яснюються заходи особливого значення, та ін. 

Річний та робочий звіти DW невідкладно надсилає федеральному уряду та 

Федеральній рахунковій палаті. 

Федеральна рахункова палата перевіряє господарську та бухгалтерську 

діяльність Deutsche Welle. DW повідомляє Федеральну рахункову палату та 

федеральний уряд про всі важливі процеси стосовно свого економічного та 

фінансового становища. DW повинна надавати рахунковій палаті документи, на 

які отримує запит від даного органу. Федеральна  рахункова палата повідомляє 

результати своєї перевірки генеральному директору  DW та федеральному уряду у 

встановлений нею термін. Про справи особливого значення Федеральна 

рахункова палата у будь-який час може повідомляти Бундестаг, Бундесрат та 

федеральний уряд [173, 41]. 

Окрім того, DW надає свій річний звіт на перевірку аудитору. Якщо 

результати перевірки аудитора відрізняються від результатів перевірки 

Федеральної рахункової палати, то чинними вважаються результати перевірки 

рахункової палати. У терміновому порядку Deutsche Welle публікує перевірений 

бюджетний план та перевірений річний звіт у федеральному віснику. 

Предмети, придбані коштом дотації з державного бюджету, вважаються 

майном Deutsche Welle і можуть без обмежень використовуватися для 

виробництва  телерадіопродукції. Це положення закону не стосується земельних 
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ділянок, будівель та інших будівельних споруд, якщо тільки такі споруди чи 

земельні ділянки не були безоплатно передані у власність Deutsche Welle 

державою. У разі ліквідації Deutsche Welle уся власність медіакомпанії 

передається державі за умови, що держава користуватиметься цією власністю 

винятково або безпосередньо для неприбуткових цілей [173, 41]. 

DW як іномовник, який фінансується з державного бюджету ФРН, залежить 

від рішень федерального уряду та Бундестагу стосовно обсягу щорічної дотації, 

яку отримує іномовник. Скорочення бюджету, яких неодноразово зазнавала DW 

упродовж своєї новітньої історії, неодноразово призводили до скорочень 

персоналу, кількості здійснюваних медіапроектів та внутрішнього реформування 

медіакомпанії, зокрема оптимізації процесів медіавиробництва. Приміром, з 1998 

до 2005 року бюджет DW скоротився з 321 до 271 мільйона євро [150, 3]. 

Унаслідок потреби заощаджувати медіакомпанія була змушена закрити 

телевізійну студію в Кельні, припинити радіомовлення низкою мов (з 1998 року – 

данською, нідерландською, норвезькою, італійською, португальською та 

французькою, з 2000 року – чеською, словацькою, словенською, угорською, 

японською та іспанською), скоротити низку робочих місць і оптимізувати 

численні технічні процеси виробництва інформаційної продукції. Загалом за 

період від 1998 до 2005 року бюджет DW скоротився майже на 16 відсотків [151, 

4]. У 2005 році тенденція до щорічного скорочення бюджету німецького 

іномовника припинилася (приміром, бюджет 2008 року збільшився на 4 мільйони 

євро [151, 4]), але основну проблему це не вирішило. Німецький іномовник як 

раніше, так і нині мусить враховувати ризики потенційного скорочення бюджету і 

водночас демонструвати значні результати своєї діяльності (зокрема зростання 

рівня щотижневого охоплення аудиторії). Іншими словами, DW зобов’язана 

постійно доводити свою ефективність і потрібність як політикам, так і 

громадськості, тобто платникам податків. З одного боку, такі умови роботи 

спонукають медіакомпанію якомога ефективніше розпоряджатися коштами в 

межах виконання своєї програмної місії та завдань, а також принципів 

господарської діяльності (ощадливості та ефективності, згідно з Законом “Про 
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DW”). З іншого боку, такі умови ускладнюють середньо- та довгострокове 

планування діяльності іномовника, а отже, як наслідок, і зростання ефективності 

його проектів у цільових регіонах.   

Організаційна структура DW могла б, на нашу думку, стати однією з 

моделей для наслідування під час розвитку іномовлення в Україні з таких причин: 

1) чітко обмежені законодавством можливості впливу політики на діяльність 

іномовника; 2) прозорість організаційно-правової структури та процесу діяльності 

мовника, зокрема обов’язкова публікація низки звітів (“Планів завдань” та 

додатків до них, бюджетних звітів); 3) чітко обмежені ризики корупційного 

складника в діяльності членів наглядових органів DW. 
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Висновки до другого розділу 

 

Програмна місія, завдання та принципи діяльності DW регулюються 

відповідним Законом. Медіакомпанія виконує такі функції: формування 

громадської думки, інформування, соціалізації, інтеграції, просвітницьку, 

розважальну, іміджеву (створення і підтримка образу Німеччини, а також 

медійної присутності цієї держави у світі). 

Попри виконання DW іміджевої функції для ФРН, що в деяких документах 

навіть означується як “ключова функція” медіакомпанії, не можна стверджувати, 

що Deutsche Welle є “рупором” німецького уряду. Іномовник виробляє 

інформаційну продукцію на зафіксованих у відповідному законі та внутрішніх 

документах медіакомпанії засадах (достовірність, об’єктивність, чітке 

відокремлення фактів від коментарів та ін.). DW законодавчо гарантується 

відсутність фахового контролю з боку держави. Федеральний уряд здійснює 

правовий контроль над DW, тобто може звертатися до керівництва компанії з 

проханням вжити заходів, якщо інформаційна продукція іномовника 

порушуватиме законодавство, зокрема – про захист молоді. 

Організаційна структура DW складається з громадської та адміністративної 

рад. Вплив політики на діяльність цих рад обмежений (до складу громадської 

ради із 17 представників суспільства сімох делегують Бундестаг, Бундесрат і 

федеральний уряд; у складі адміністративної ради із 7 членів трьох делегує 

держава). На нашу думку, закон “Про DW” достатньою мірою обмежує вплив 

політики на наглядові ради німецького іномовника та не допускає конфлікту 

інтересів. 

Механізм фінансування DW регулюється Законом “Про DW” і 

характеризується відсутністю зарегульованості, помірним контролем іномовника 

з боку держави та прозорістю (Deutsche Welle щороку публікує в федеральному 

віснику свій бюджетний план та річний звіт). Положення Закону “Про DW” та 

механізм фінансування іномовника створюють умови, за яких медіакомпанія 

вимушена постійно доводити свою ефективність і потрібність як німецьким 
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політикам, так і громадськості, тобто платникам податків. З одного боку, такі 

умови роботи спонукають медіакомпанію якомога ефективніше та ощадливіше 

розпоряджатися коштами в межах виконання своєї програмної місії та завдань. З 

іншого боку, це ускладнює середньо- та довгострокове планування діяльності 

іномовника, а отже, як наслідок, і підвищення рівня ефективності медіапроектів 

DW в цільових регіонах. У довгостроковій перспективі значне скорочення 

бюджету DW може призвести до зниження ефективності діяльності мовника в 

цільових регіонах унаслідок скорочення персоналу та скорочення або цілковитого 

згортання медіавиробництва. 
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РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ DW У СИСТЕМІ НІМЕЦЬКИХ ЗМІ ТА НА 

ГЛОБАЛЬНОМУ МЕДІАРИНКУ 

3.1 Роль і місце Deutsche Welle в дуальній системі німецьких мас-медіа 

3.1.1 Суспільно-правові мовники Німеччини 

 

Німецький медіаландшафт характеризується різноманітністю, плюралізмом 

та високим рівнем свободи слова. Цю тезу підтверджують незалежні дослідження, 

зокрема Індекс свободи преси, який щорічно складає міжнародна неурядова 

організація “Репортери без кордонів”. У 2016-му році Німеччина посіла в цьому 

рейтингу 16-ту позицію серед 180 держав світу. Протягом останніх п’яти років 

ФРН входила до першої двадцятки Індексу (2015 – 12 позиція, 2014 – 14, 2013 – 

17, 2012/2011 – 16) [218]. Це дає підстави зробити висновок про стабільність 

системи німецьких мас-медіа в аспекті реалізації свободи слова. 

Право на свободу слова захищається Конституцією ФРН. У статті 5 

Основного закону держави вказано: “Кожен має право висловлювати свою думку 

усно, письмово або шляхом зображення, поширювати її, а також безперешкодно 

отримувати інформацію із загальнодоступних джерел. (…) Цензури не існує” 

[176].  

Щоб визначити роль і місце Deutsche Welle в системі німецьких мас-медіа, 

необхідно надати стислу загальну характеристику сучасного стану цієї системи. 

Систему мас-медіа Німеччини називають дуальною із огляду на те, що вона 

складається із суспільно-правових та комерційних ЗМІ. Розпочнемо зі стислого 

огляду суспільно-правових мовників Німеччини. 

Система суспільно-правового мовлення Німеччини складається з 9 

земельних телерадіомовних компаній, які об’єднані в Робочу спільноту суспільно-

правових мовників ФРН (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlicher 

Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, надалі − ARD), Другого 

німецького телебачення (Zweites Deutsches Fernsehen, надалі − ZDF), Радіо 

Німеччини (Deutschlandradio) та Deutsche Welle (надалі − DW). DW є десятим 

членом ARD. ARD була створена в 1950 році. 
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Регіональні мовники-члени ARD спільно відповідають за виробництво та 

трансляцію першої телевізійної програми суспільно-правового мовлення „Das 

Erste”. Також ці 9 телерадіокомпаній пропонують по одній регіональній 

телепрограмі (за винятком малих мовників Радіо Бремен та Саарського мовлення) 

і низку регіональних радіопрограм [135, 5]. Друге німецьке телебачення (ZDF), 

засноване в 1961 році, було створене з метою усунути монополію єдиної в той час 

телевізійної програми ARD. ZDF можна дивитися на території всієї Німеччини. 

Засноване в 1994 році Deutschlandradio теж транслюється на всій території ФРН. 

Окрім телепродукції для телеканалу Das Erste, суспільно-правові мовники-

члени ARD спільно з ZDF виробляють інформаційну продукцію для 

Deutschlandradio, дитячого телеканалу KIKA, суспільно-політичного телеканалу 

“PHOENIX“, німецько-французького телеканалу ARTE, австрійсько-німецько-

швейцарського телеканалу 3sat та веб-сайтів цих ЗМІ. 

Завдання ARD – виробляти різноманітні, незалежні від комерційних 

інтересів програми регіонального і національного спрямування, керуючись 

виключно суспільним добробутом, та забезпечувати цими програмами плюралізм. 

Програми ARD повинні бути збалансованими, безсторонніми та об’єктивними. 

Завданням публічно-правового мовлення в ФРН є також забезпечення огляду 

європейських, міжнародних, національних та регіональних подій. Усе це має 

сприяти міжнародному порозумінню, європейській інтеграції та суспільній 

єдності в Німеччині. Програми ARD, згідно з німецьким законодавством, мають 

слугувати інформуванню, навчанню, консультуванню та розважанню. Мета ARD 

– охоплювати якомога ширшу аудиторію [157]. 

Як зазначає О. Хаб’юк, основні положення стосовно телерадіомовлення в 

Німеччині можна знайти в “Державному договорі про телерадіомовлення та 

телемедіа”, рішеннях Федерального конституційного суду та низці іншого 

законодавства, зокрема, Державних договорах про ARD, ZDF, Deutschlandradio та 

Державному договорі про захист молоді. Окрім загальнонаціональних положень, 

кожна федеральна земля ФРН у межах своїх повноважень може ухвалювати 

власні земельні закони (в державній системі ФРН існує поділ державних 
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повноважень між федеральним та земельним рівнями). Окрім того, правове 

регулювання телерадіомовлення в Німеччині зазнає сильного впливу з боку 

Європейського Союзу, зауважує науковець [135, 15]. 

Хоча DW є десятим членом ARD і теж вважається суспільно-правовим 

мовником, її програми заборонено транслювати на території Німеччини, тому що 

діяльність DW не підлягає компетенції федеральних земель і регулюється 

федеральним Законом “Про Deutsche Welle”. 

Німецькі суспільно-правові мовники фінансуються коштом збору за 

мовлення, який становить 17,50 євро на місяць (починаючи з квітня 2015 року 

його знизили на 48 центів). Після реформи фінансування телерадіомовлення 2013 

року кожне домогосподарство в Німеччині повинне сплачувати його за 

принципом “одне помешкання – один збір” незалежно від кількості теле- та 

радіоприймачів, а також комп’ютерів, якими володіє. З кожного сплаченого збору 

ARD отримує 12,37 євро. ZDF, Deutschlandradio та інші суспільно-правові 

мовники разом отримують 5,13 євро. Коштом збору за мовлення фінансуються всі 

суспільно-правові мовники ФРН, крім DW. DW фінансується з державного 

бюджету ФРН окремо (детальніше про це – у другому розділі). Фінансування 

коштом збору за мовлення забезпечує незалежність суспільно-правових мовників 

ФРН від держави [145]. 

Діяльність кожного мовника-члена ARD контролюють громадська рада 

(нім. Rundfunkrat / Fernsehrat / Hörfunkrat), адміністративна рада (нім. 

Verwaltungsrat) та генеральний директор (нім. Intendant). Ці керівні органи 

складаються з представників різних вагомих суспільних груп і представляють 

інтереси громадськості. Склад та повноваження цих органів схожі, хоча їх розмір 

і структуру для кожного мовника регулюють окремі положення. Як правило, до 

складу цих рад входять представники різних організацій, спілок, груп, а також 

політики (склад і структуру керівних органів DW детально розглядаємо у другому 

розділі). Громадські ради контролюють програмну діяльність мовників, 

адміністративні ради займаються питаннями бюджету, фінансів та господарської 

діяльності. 
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Окрім того, економічна діяльність мовників-членів ARD підлягає 

регулярному зовнішньому контролю земельними рахунковими палатами, 

аудиторськими компаніями та Комісією для перевірки та з’ясування фінансових 

потреб (суспільно-правових) мовників (нім. Kommission zur Ermittlung des 

Finanzbederas von Rundfunkanstalten / KEF) [135, 33].  

Кількість реклами в інформаційній продукції ARD дуже обмежена. В ефірі 

Das Erste в будні максимально дозволено 20 хвилин реклами, а після 20:00, у дні 

національних свят та щонеділі реклама на цьому телеканалі заборонена взагалі. 

Значна частина радіопрограм ARD, а також усі онлайн-пропозиції ARD und ZDF 

не містять реклами. 

Суспільно-правове мовлення в Німеччині незалежне від держави. О. Хаб’юк 

виділяє низку чинників, які цьому сприяють: історичний генезис; правові умови, в 

тому числі рішення Конституційного суду Німеччини; програмна місія; 

організаційна структура мовників; фінансування коштом збору за мовлення. DW 

як іномовник посідає осібне місце серед інших суспільно-правових мовників ФРН 

[135, 6]. 



101 
 

3.1.2 Комерційні мас-медіа Німеччини 

 

Телеканали. Якщо в 1988 році середня кількість телевізійних каналів, які 

могли дивитися в кожному німецькому домогосподарстві, становила 7, то станом 

на 2014-й рік цей показник склав 78. Загалом німецьке телебачення пропонує для 

перегляду майже 400 програм. Найвищі рейтинги переглядів протягом останніх 

п’яти років (2012-2016) демонструють Das Erste та ZDF, що свідчить про високий 

рівень задоволення інформаційних потреб аудиторії та якість програм, 

пропонованих цими мовниками. У травні 2016-го року програми Das Erste 

дивилися в середньому 12,1% телеглядачів Німеччини, ZDF – 12%. За ними в 

рейтингу розташувалися приватні телеканали RTL (9,8%), Sat.1 (7,4%), ProSieben 

(5,4%). Найпопулярнішими новинними телепередачами в Німеччині, за даними 

компанії Statista, є “Огляд подій” (“Tagesschau“) і “Теми дня” (“Tagesthemen“) 

ARD, “Сьогодні” (“heute“) і “Сьогоднішній журнал” (“heute journal“) ZDF, а також 

“RTL актуально” (“RTL aktuell”) [204]. 

Преса. Вагомим складником медіаландшафту ФРН є друковані газети та 

журнали. За прогнозом Федеральної спілки газетних видавництв (нім. 

Bundesverband deutscher Zeitungsverleger, далі BDZV), у 2017 році в Німеччині 

видаватимуться 318 локальних і регіональних передплатних газет загальним 

тиражем у 11,8 мільйона примірників; 7 міжрегіональних газет тиражем 1 мільйон 

примірників; 8 газет, які поширюються шляхом вуличного продажу, тиражем 2,5 

мільйона екземплярів. Загалом це 333 щоденні газети, сукупний тираж яких 

складатиме 15,3 мільйона примірників. Окрім того, прогнозує галузеве 

об’єднання, видаватимуться 22 газети-тижневики сукупним тиражем у 1,5 

мільйона примірників, а також 6 недільних газет загальним тиражем 2,1 мільйона 

примірників [196, 5]. 

За даними BDZV, німецький ринок преси – найбільший за кількістю 

найменувань у Європі (на другому місці – Італія зі 111 газетними 

найменуваннями, на третьому – Іспанія зі 110) [220]. У Німеччині щодня 
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продається 15,3 мільйона примірників щоденних газет, а також близько чотирьох 

мільйонів тижневиків та недільних газет (у дні виходу цих газет відповідно). 

Після Китаю, Індії, Японії та США Німеччина є п’ятим за розміром газетно-

журнальним ринком у світі і найбільшим – у Західній Європі [196, 3]. Для 

порівняння: “середніми” європейськими ринками преси вважаються французький 

(в середньому 6,2 мільйона проданих газетних примірників щодня), італійський 

(3,2 мільйона), нідерландський (3 мільйони), іспанський (2,6 мільйона) та 

польський (2,2 мільйона) [220]. 

Провідні надрегіональні щоденні газети Німеччини “Süddeutsche Zeitung” 

(Зюддойче Цайтунґ), “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (Франкфуртер Альґемайне 

Цайтунґ), “Die Welt” (Ді Вельт), “Die Zeit” (Ді Цайт), “taz” (тац) і “Handelsblatt” 

(Хандельсблатт) вирізняються журналістськими розслідуваннями, глибоким 

аналізом подій, подробицями та розлогими коментарями. Аналітично-

інформаційний тижневик “Der Spiegel” (Дер Шпіґель) та онлайн-версія видання 

“Spiegel Online” (Шпіґель онлайн), а також бульварна газета “Bild” (Більд) є 

найбільш цитованими засобами масової інформації в Німеччині. Про 

популярність друкованої преси свідчить і показник, що в середньому жителі 

Німеччини витрачають на читання газет 39 хвилин щодня (на вихідних – 44 

хвилини). Загалом 63,2 відсотка дорослого населення Німеччини (віком понад 14 

років) регулярно читають друковану пресу [220]. 

Розвиток німецького ринку ЗМІ ілюструють і обсяги прибутків від реклами. 

Приміром, у 2013 році прибутки щоденних і щотижневих німецьких газет 

становили 3,1 мільярда євро. Найвищі прибутки від реклами отримали телеканали 

(4,1 мільярда євро) [220]. Водночас галузь друкованих ЗМІ зазнає глибоких 

структурних змін, передусім через значну конкуренцію з боку онлайн-ЗМІ. За 

різними даними, щоденні газети вже протягом 15 років регулярно втрачають в 

середньому від 1,5 до 2 відсотків вже оплаченого тиражу. Окрім того, друкованим 

ЗМІ у зв’язку з конкуренцією з онлайн-медіа нелегко завойовувати потенційну 

аудиторію серед молоді. 
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За даними опитування компанії Zeitungs Marketing Gesellschaft, результати 

якого цитує BDZV, 46 відсотків читачів у Німеччині довіряють інформації на 

локальні та регіональні теми, опублікованій у газетах. Інформації, яку надає 

суспільно-правове телемовлення, довіряють 23 відсотки аудиторії. Інформації 

суспільно-правового радіомовлення довіряють 10 відсотків аудиторії, а 

інформації з інтернету – 8 відсотків [220]. 

Радіо. Попри поширену в українській науці та публіцистиці думку, що 

Інтернет неминуче витісняє радіо, статистика німецького ринку радіо доводить 

цілковито протилежне. За даними дослідження А. Рюле “Німецький радіоринок: 

структура і використання. Дослідження вибраних радіопропозицій”, близько 80% 

населення Німеччини віком від 10 років щодня слухають радіо [201, 325]. 

За цими даними, станом на 2013-2014 рр. в Німеччині нараховувалося 14 

суспільно-правових радіомовників і 222 комерційних. Попри те, що суспільно-

правові мовники загалом виробляють менше радіопрограм, ніж комерційні, їхня 

аудиторія більша. А. Рюле пояснює це тим, що чимало приватних радіостанцій 

мають значно менше покриття, ніж суспільно-правові, програми яких можна 

слухати, наприклад, на всій території певної федеральної землі чи й кількох 

земель. При цьому тільки 15 радіомовників Німеччини можна віднести до 

категорії “національні”, тобто такі, які можна слухати на території всієї країни, 

зазначає дослідниця. Десять із цих радіостанцій – комерційні, три – суспільно-

правові, дві – церковні. 

Найпопулярнішою національною радіостанцією Німеччини з великим 

відривом від конкурентів є суспільно-правова Deutschlandfunk. Щоденна 

аудиторія мовника, за даними А. Рюле, становить близько 1,56 мільйона слухачів. 

На другому місці – Klassik Radio із щоденною аудиторією близько 0,9 мільйона 

слухачів, на третьому – RTL Radio із близько 0,66 мільйона слухачів. Інші 

національні радіостанції щодня слухають між 0,44 мільйона (суспільно-правове 

Deutschlandradio Kultur) і 0,3 мільйона людей (комерційне Radio Paloma). Як 

бачимо, і в цій галузі суспільно-правові мовники не тільки становлять потужну 

конкуренцію, а й випереджають приватних мовників. 
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Важливість ринку радіо в Німеччині підкреслює і той факт, що, приміром, у 

2013 році в рекламу на радіо було вкладено загалом близько 1,6 мільярда євро. 28 

відсотків доходів при цьому одержав суспільно-правовий мовник ARD, 72% – 

комерційні радіостанції. 

Прикметно й те, що радіоринок ФРН демонстрував протягом останніх 20 

років стабільність у порівнянні з іншими традиційними ЗМІ. Поки друковані 

медіа й телебачення відчувають потужну конкуренцію і втрачають доходи через 

стрімкий розвиток ринку інтернет-реклами, частка радіо на рекламному ринку 

залишається стабільною, вказує А. Рюле [201, 337]. 

Інтернет. У Німеччині з року в рік зростає кількість людей, які 

користуються інтернетом щодня. За даними онлайн-дослідження ARD/ZDF 2015 

року,  у цей період щодня у всесвітню мережу виходили 63% відсотки населення 

ФРН. Це 44,5 мільйона людей – на 3,5 мільйона більше, ніж у 2014-му. Окрім 

того, зростає і кількість людей, які користуються мобільним інтернетом: 30,7 

мільйона людей станом на 2015 рік (+ 3,2 мільйона у порівнянні з 2014-м). При 

цьому загальна кількість користувачів інтернету в Німеччині у 2015 році зросла 

незначно: до 56,1 мільйона людей віком від 14 років (79,5% відсотка населення,           

+ 0,4% у порівнянні з попереднім роком) [215, 367]. Цікаво, що найбільший 

приріст кількості нових користувачів спостерігається у віковій групі від 60 років. 

Близько половини цієї групи користується всесвітньою мережею. Окрім того, 

якщо у 2014-му середній вік користувачів інтернету в Німеччині становив 43 

роки, то у 2015-му він зріс до майже 44 років [215, 366]. 

Масове поширення мобільних пристроїв зі швидкісним доступом до 

інтернету впливає на кількість часу, який люди проводять у мережі. Власники 

смартфонів і планшетів у Німеччині демонструють найбільшу інтенсивність 

користування інтернетом: в середньому 158 хвилин на день. Це на 50 більше, ніж 

користувачі персональних комп’ютерів, для яких цей показник становить 108 

хвилин. Така тенденція спонукає традиційні ЗМІ активно розвивати свою 

присутність у соцмережах і пропонувати користувачам мобільні додатки для 

зручнішого споживання інформації. За даними Федеральної спілки газетних 
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видавництв, щонайменше 123 пресових видавництва Німеччини пропонують 

аудиторії мобільні додатки. Окрім того, в Німеччині нараховується 662 інтернет-

сайти, які належать газетам. Перші онлайн-версії газет з’явилися в Німеччині ще в 

1995 році (щоденна газета “taz“, “Schweriner Volkszeitung”, “Die Zeit, “Süddeutsche 

Zeitung”, “Rheinische Post”). Улітку 1996 року вже 41 газета мала онлайн-

представництво в Інтернеті [220]. Ці факти теж свідчать про стрімкий 

поступальний розвиток німецького ринку ЗМІ. 

Зростає і популярність мережних відео. За даними ARD/ZDF, 49% 

користувачів інтернету в Німеччині у 2015 році щонайменше раз на тиждень 

переглядали в інтернеті відео або телевізійні передачі на відеопорталах, у 

медіатеках або за допомогою “стрімінг”-сервісів (+ 4% у порівнянні з 2014-м). 

Якщо додати до цього перегляди відео у мережних спільнотах (Facebook та ін.), то 

виходить, що 53% користувачів регулярно переглядають відео в мережі [215, 372]. 

Популярність традиційних ЗМІ в Німеччині. За даними de.statista.com, 

найпопулярнішим видом ЗМІ в Німеччині залишається телебачення, яке щодня 

дивляться до 80% дорослого населення. На другому місці – радіо (65% слухачів 

від населення Німеччини) та інтернет (63%). Близько 44% населення ФРН щодня 

читають газети, 27%  – книги. 18% щодня грають у відеоігри, 13% щодня читають 

журнали. Водночас необхідно зазначити, що у віковій групі від 14 до 19 років 

користування інтернетом – на першому місці, а телебаченням – на другому [204].  

Поширення швидкісного доступу до інтернету та мобільних пристроїв, які 

дозволяють перебувати в мережі постійно, динамічне зростання кількості 

мобільних терміналів і розвиток соціальних мереж помітно змінили поведінку 

аудиторії німецьких ЗМІ. 55,6 мільйона німців віком понад 14 років (79 відсотків 

населення країни) мають вільний доступ до інтернету. Цифрова революція 

реформувала поняття публічності. Соціальні медіа та блогосфера є дзеркалом 

відкритого суспільства, в якому всі можуть брати участь у дискусіях та впливати 

на формування громадської думки. Водночас різноманіття таких онлайн-

платформ створює значну конкуренцію для традиційних ЗМІ та змушує їх шукати 

нові способи взаємодії з аудиторією та завоювання потенційних читачів і 
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слухачів, зокрема за допомогою різних видів інтернет-реклами та збільшення 

власних спільнот у соцмережах [220]. Deutsche Welle – не виняток (детальніше 

розглядаємо цей аспект на прикладі української редакції DW у четвертому 

розділі).  

Місце Deutsche Welle в системі німецьких медіа. Наведені дані свідчать 

про високий рівень розвитку системи німецьких ЗМІ та окреслює її 

різноманітність. Можна констатувати, що Deutsche Welle становить значну 

частину й водночас окремий складник цієї системи. Ця медіакомпанія як єдиний 

іномовник серед німецьких суспільно-правових ЗМІ виконує власні завдання та 

функції, зафіксовані в “Законі про DW”. Цільовою аудиторією DW є глядачі та 

слухачі за кордоном. Deutsche Welle доручена особлива роль – представляти ФРН 

у світі, бути її “медійною візиткою” та голосом у світі, задовольняти інформаційні 

потреби багатонаціональної та багатомільйонної іноземної аудиторії, а також 

сприяти налагодженню міжкультурного діалогу, міжнародному співробітництву і 

популяризації німецької мови у світі. Актуальність функцій та завдань німецького 

іномовника посилюють численні кризи та конфлікти – як глобальні, так і 

локальні, як, приміром, криза біженців у Європі чи російсько-українська гібридна 

війна. Так, криза біженців у Європі стала однією з найважливіших і провідних тем 

для німецького іномовника у 2016 році. Для гарантування масштабного 

висвітлення комплексної теми бюджет DW 2016 року був збільшений на                 

4 мільйони євро. На розвиток української та російської редакцій німецького 

іномовника з бюджету уповноваженого німецького уряду з питань культури і 

медіа у 2016 році було додатково виділено 3,5 мільйона євро [206].  

На відміну від інших суспільно-правових ЗМІ Німеччини, DW фінансується 

не коштом збору за користування теле- та радіомовленням, а з державного 

бюджету ФРН. Трансляція програм DW на території Німеччини заборонена, тому 

що цей мовник не підлягає компетенції федеральних земель і регулюється 

федеральним законом. 

Завдання, функції та програмна місія DW як німецького іномовника 

цілковито відрізняються від завдань, функцій і програмної місії як інших 
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суспільно-правових, так і комерційних ЗМІ Німеччини. Підсумовуючи, можна 

назвати низку ознак, які відрізняють DW від інших суспільно-правових та 

комерційних мовників ФРН: 1) цільова аудиторія (багатонаціональна іноземна 

аудиторія, для задоволення інформаційних потреб якої здійснюється 

інформаційне виробництво 30-ма мовами світу); 2) спрямованість на передавання 

цінностей замість переважної орієнтації на вподобання цільової аудиторії;                   

3) незалежність від рекламодавців (на відміну від комерційних ЗМІ); 4) широке 

охоплення багатонаціональної аудиторії 30-ма мовами світу та значна 

різноманітність висвітлюваних тем відповідно до цільових регіонів; 5) тип 

фінансування (з державного бюджету ФРН замість збору за користування 

телерадіомовленням або надходжень від реклами). 
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3.2 DW на глобальному медіаринку 

 

Аналіз діяльності німецького іномовника, який виробляє інформаційну 

продукцію 30-ма мовами світу для багатомільйонної міжнародної аудиторії, 

потребує характеристики позицій DW на глобальному медіаринку. Ми зібрали 

ключові факти про стратегічні цілі, головні завдання та визначення цільової 

аудиторії Deutsche Welle, починаючи з 2006 року. Ці дані ми узагальнили у 

вигляді таблиць, проаналізували їх та зробили висновки, наведені під кожною з 

таблиць. Таблиці складено на основі низки документів під назвою “Планування 

завдань DW” (Aufgabenplanung der Deutschen Welle). Згідно з Законом “Про DW” 

у редакції станом на 2004 р., німецький іномовник що чотири роки зобов’язаний 

складати документ – план завдань, – у якому детально вказуються основні 

пріоритети діяльності мовника, цільові регіони та заплановані для реалізації 

медіапроекти. Цей план завдань DW в обов’язковому порядку надає уряду ФРН та 

Бундестагу, а також публікуває в інтернеті для ознайомлення зацікавленої 

громадськості. 

“Deutsche Welle представляє у плані завдань свої програмні цілі, головні 

наміри та їхнє значення для виконання її завдань відповідно до §§ 3 і 4, зокрема з 

розподілом за цільовими регіонами, цільовими аудиторіями, шляхами поширення 

та формами пропозицій. (...) Федеральний уряд протягом шести тижнів висловлює 

свою позицію стосовно змістових аспектів плану завдань Deutsche Welle. 

Німецький Бундестаг має протягом двох місяців розглянути план завдань із 

урахуванням цієї позиції”, – указано в Законі “Про DW”. Після цього уряд ФРН 

повідомляє Deutsche Welle своє рішення стосовно обсягу фінансування 

медіакомпанії. Керівні органи DW – громадська та адміністративна ради – 

протягом двох місяців ухвалюють план завдань з урахуванням позицій 

Бундестагу, федерального уряду та громадськості. Документ містить також 

розрахунок виробничих витрат та інвестицій у період, на який здійснюється 

планування. Якщо Deutsche Welle не враховує позиції федерального уряду та 
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Бундестагу, вона повинна обґрунтувати таке рішення. “Рішення про планування 

завдань є обов’язком Deutsche Welle”, – йдеться в законі [173, 8]. 

Аналіз планів завдань DW за 2006-2014 рр. дає змогу стисло простежити 

еволюцію цілей та завдань, які німецький іномовник ставив перед собою 

протягом останнього десятиліття, та зробити висновки про динаміку розвитку DW 

як учасника глобального медіаринку. Одне з головних питань, яке ми мали на меті 

з’ясувати, аналізуючи ці дані, – коли саме Deutsche Welle почала позиціонувати 

себе як глобального виробника інформації з Німеччини? Чи можна стверджувати, 

що німецький іномовник поставив за мету досягти однієї з провідних позицій на 

глобальному медіаринку, починаючи з 2014-2015 рр. (після зміни генерального 

директора у 2013 р.), чи така мета була раніше? І яких конкретних заходів уживає 

DW для того, щоб цієї мети досягти? 

У таблиці 3.1 підсумовано стратегічні цілі та головні завдання Deutsche 

Welle за період 2006-2017 рр. Кінцевою датою в цій та наступних таблицях 

вказано 2017 рік із огляду на те, що актуальний “План завдань” DW охоплює 

період 2014-2017 рр. 

 

Таблиця 3.1  

Стратегічні цілі та завдання DW протягом 2006-2017 рр. 

 

Періоди 

планування 

діяльності 

DW 

 

 

2006-2009 

 

 

2007-2010 

 

 

2010-2013 

 

 

2014-2017 

 

Стратегічні 

цілі та 

головні 

завдання 

DW у 

вказані 

періоди 

 

 

Діалог з ісламом як 

внесок у 

запобігання 

конфліктам і 

забезпечення миру 

 

Посилення позицій 

DW в Азії 

 

Створення 

медіапродукції 

додатковими 

європейськими 

мовами для 

підтримки 

 

 

Виготовлення 

інтегрованої, крос-

медійної 

інформаційної 

продукції (радіо-, 

теле-, інтернет) для 

головної цільової 

групи – 

мультиплікаторів 

 

Підвищення рівня 

впізнаваності DW 

 

Підвищення 

релевантності DW для 

головної цільової 

 

Збільшення попиту на 

медіапродукцію DW 

 

Підвищення рівня 

якості медіапродукції 

DW 

 

Суттєва переорієнтація 

DW відповідно до змін і 

викликів глобального 

медіаринку 

 

Реалізація стратегії 

мультиплатформенності 

(пропонування 

медіапродукції, 

 

Підвищення 

релевантності 

медіапродукції DW 

для глобальної 

цільової групи осіб, які 

ухвалюють рішення, а 

також для учасників 

процесів формування 

політичної громадської 

думки – діалогічно та 

інтерактивно 

Суттєве збільшення 

попиту на 

медіапродукцію DW: 



110 
 

Продовж табл. 3.1  

 

Періоди 

планування 

діяльності 

DW 

 

 

2006-2009 

 

 

2007-2010 

 

 

2010-2013 

 

 

2014-2017 

 

 

міжнародного 

співробітництва в 

Європі 

 

Підтримка німецької 

мови – ключове 

завдання 

 

групи на всіх цільових 

медіаринках 

 

Суттєве збільшення 

аудиторії DW-TV, DW-

RADIO і DW-WORLD 

(сайту) шляхом покращення 

орієнтації на потреби та 

інтереси головної цільової 

групи 

 

Концентрація зусиль і 

розвиток програм відповідно 

до таких ключових регіонів: 

 

- Європа 

 

- Арабськомовний 

простір / Іран 

 

- Азія 

  

Поширення та підтримка 

німецької мови у світі - 

невід’ємне завдання 

спеціально 

створеної для 

потреб та 

інтересів чітко 

визначених 

цільових груп, 

комунікаційними 

каналами, які 

дозволяють 

найкраще 

задовольняти 

інформаційні 

потреби цих 

цільових груп) 

 

DW позиціонує 

себе для 

аудиторії як 

надійний і вартий 

довіри експерт, а 

також не лише 

мовник, а й 

комунікаційний 

партнер 

 

Розвиток DW-

Академії до рівня 

провідної 

міжнародної 

організації, яка 

пропонує 

тренінги і 

консультації 

щодо 

електронних 

медіа для країн, 

які розвиваються 

і 

трансформуються 

від 101 до 150 

мільйона 

користувачів 

(цільової 

аудиторії) на 

тиждень 

Отримання 

провідної 

позиції серед 

іномовників-

конкурентів 

  

 Можна виділити кілька стратегічних цілей, які німецький іномовник ставив 

перед собою протягом останніх десяти років: 1) збільшення попиту на свою 

медіапродукцію серед цільової аудиторії; 2) підвищення релевантності своєї 

медіапродукції для цільової аудиторії; 3) підтримка німецької мови у світі.  

 Відповідно до цих та інших головних цілей медіакомпанії протягом 

останнього десятиліття можна, на нашу думку, стверджувати, що DW 
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продемонструвала еволюційний розвиток як потужний гравець глобального 

медіаринку, а отже, цілком логічною є стратегічна мета, офіційно проголошена 

німецьким іномовником у плані завдань 2014-2017: отримати провідну позицію на 

глобальному медіаринку. Окрім того, у цьому документі чітко вказано, що DW 

позиціонує себе як “глобальний виробник інформації з Німеччини” [152, 5], чого 

у планах завдань за попередні роки не було. 

При цьому дуже важливо, що крім якісної медіапродукції, виготовленої за 

високими журналістськими стандартами, DW відстоює конкретні цінності – 

зокрема, достовірність і відкритість (див. “План завдань DW 2010-2013”). 

Значення відстоювання цих цінностей, а отже й відповідного ставлення до 

цільової аудиторії, в останні роки тільки зростає на тлі ущільнення конкуренції на 

глобальному медіаринку та постійної битви за користувача в умовах, коли майже 

кожна держава світу, яка має відповідні фінансові можливості, намагається 

просувати на глобальному медіаринку власні позиції та точки зору, що нерідко 

перетворюється на відверту інформаційну війну (яскравий приклад –

пропагандистський російський іномовник Russia Today та його висвітлення подій 

останніх років в Україні). 

Логічним кроком на шляху до проголошеної стратегічної мети DW – 

отримати провідну позицію на глобальному медіаринку – видається перегляд 

самопозиціонування німецького іномовника: від “надійного експерта” з 

Німеччини (термін, який вживається у плані завдань 2010-2013) до “відкривача з 

Німеччини” (низка презентацій оновленої концепції позиціювання DW як бренду 

відбулася в офісах Deutsche Welle у 2015 році. Авторка цього дослідження була 

особисто присутня на одному з таких заходів. У плані завдань 2014-2017 рр. цей 

термін не зафіксований). Сенс змін у самопозиціюванні німецького іномовника 

можна стисло охарактеризувати так: для досягнення стратегічних цілей 

(підвищення релевантності контенту для цільової аудиторії, збільшення 

охоплення аудиторії, завоювання провідної позиції на глобальному медіаринку) 

необхідно вдосконалювати не лише інформаційну продукцію, а й способи її 

презентації, а також тональність і засоби спілкування з цільовою аудиторією для 
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збільшення діалогічності цього спілкування (тут маємо на увазі, зокрема, 

просування медіапродукції DW в соціальних мережах). Образ “відкривача світу” з 

точки зору маркетингу привабливіший за “надійного експерта”. Чи вдасться DW 

реформувати своє самопозиціонування не лише формально, а й реально? 

Підводити підсумки нині ще рано: на нашу думку, слід дочекатися закінчення 

актуального періоду діяльності німецького іномовника наприкінці 2017 року, 

тому нині ми обмежуємося фіксацією цього факту й уникаємо припущень. 

Результати проведеного нами моніторингу контенту української редакції DW 

описано в четвертому розділі.  

У таблиці 3.2 висвітлено головні практичні заходи, заплановані для 

реалізації у вказані періоди діяльності німецького іномовника, які мали та мають 

слугувати досягненню стратегічних цілей і виконанню головних завдань, 

підсумованих у таблиці 1. Одразу зазначимо, що йдеться про заплановані, але не 

завжди реалізовані або не до кінця реалізовані проекти (наприклад, проект 

платного німецькомовного телеканалу GERMAN TV для США був припинений 

унаслідок браку коштів). Однак подібних прикладів небагато. Загалом німецький 

іномовник дотримувався планів, зафіксованих у цих документах, відповідно 

постає необхідність висвітлення та аналізу цих планів.  

 

Таблиця 3.2  

Головні проекти DW, заплановані у 2006-2017 рр. 

 

Періоди 

планування 

діяльності  

 

 

 

2006-2009 

 

 

2007-2010 

 

 

2010-2013 

 

 

2014-2017 

 

Головні 

практичні 

заходи, 

заплановані  

у вказані 

періоди 

 

 

Створення до 2008 або 

2009 р. телепрограм 

китайською та російською 

мовами з огляду на 

зростання важливості цих 

регіонів. Розширення 

мовлення арабською 

 

Розвиток 

медіавиробництва DW для 

поширення в  інтернеті з 

акцентом на 

 

Регіоналізація 

DW-TV, DW-

WORLD (сайт) 

і DW-RADIO 

(тобто 

створення 

контенту для 

чітко 

визначених 

медіаринків і 

цільових груп) 

 

Реалізація стратегії 

мультиплатформенності 

(див. попередню табл.) 

 

Більша концентрація на 

потребах та інтересах 

цільових груп під час 

виготовлення 

телепрограм, тобто 

посилення 

регіоналізації під час 

вибору тем 

 

Підвищення 

орієнтації на 

інтереси та 

інформаційні 

потреби цільових 

груп 

 

Розвиток 

виробництва 

контенту для 

просування в 

соцмережах із 

метою 
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Продовж. табл. 3.2 

 

Періоди 

планування 

діяльності  

 

 

 

2006-2009 

 

 

2007-2010 

 

 

2010-2013 

 

 

2014-2017 

 

 

таких нових програмних 

мовах: фарсі, корейська. 

Розвиток DW-контенту для 

мобільних пристроїв 

 

Розвиток DW-Академії як 

міжнародного центру 

медіаосвіти 

 

Розвиток GERMAN TV у 

співпраці з ARD i ZDF 

(платного цілодобового 

німецькогомовного 

телеканалу для США) 

Розвиток 

пропонування 

радіо- й 

телепрограм DW в 

інтернеті (зокрема 

у форматах для 

завантаження, у 

т.ч. на мобільних 

пристроях, усіма 

програмними 

мовами DW).  

Розвиток нових 

форматів 

медіапродукції з 

урахуванням 

зростання 

важливості “нових 

медіа” 

 

Крос-промоція 

DW-TV, DW-

RADIO 

і DW-WORLD у 

ключових регіонах 

 

Припинення 

мовлення 

європейськими 

мовами в 

аналоговому 

короткохвильовому 

діапазоні. 

Тестування 

мовлення на 

ультракоротких 

цифрових хвилях 

Створення 

окремого 

телеканалу DW 

для кожного 

цільового регіону з 

метою 

оптимального 

забезпечення 

інформаційних 

потреб цільових 

груп (DW-TV 

ASIA,  DW-TV 

ASIEN (нім./англ.), 

DW-TV EUROPЕ 

(англ./нім.), DW-

TV AFRICA 

(англ./нім.), DW-

TV USA 

(англ./нім.),  DW-

TV 

LATINOAMÉRICA 

(ісп./англ.), DW-

TV ARABIA 

(араб./англ.), DW-

TV RUSSIA 

(рос./нім.)) 

інтенсифікації 

діалогу з 

користувачами і 

реалізації ролі DW як 

комунікативного 

партнера для ЦА 

 

Збільшення кількості 

інтерактивних 

форматів  

 

Старт цілодобового 

англомовного 

телеканалу як 

“флагманського” 

проекту. 

Регіоналізація 

англомовних 

телепрограм для Азії 

та Африки з 

урахуванням того, 

що розвиток 

англомовного 

телемовлення – 

головне завдання 
 

Аналіз телемовлення 

DW арабською, 

іспанською та 

німецькою мовами   

 

Розвиток 

виробництва 

контенту для 

вивчення німецької 

мови з огляду на 

кризу біженців 

  

 Відповідно до фактів, наведених у таблиці 3.2, можна, на нашу думку, 

виокремити дві тенденції практичної діяльності німецького іномовника упродовж 

останнього десятиліття: 1) постійний аналіз власної медіапродукції з метою 

підвищення її релевантності для цільової аудиторії. Регіоналізація інформаційної 

продукції для кращого задоволення потреб цільової аудиторії (ЦА), тобто 

висвітлення тем, які цікавлять ЦА конкретних країн та регіонів; 2) розвиток нових 

форматів інформаційної продукції (теле- та радіопередач, а також способів 
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презентації контенту на сайті DW) з огляду на зростання важливості “нових 

медіа” (інтернету та соціальних мереж).  

 Як один із небагатьох міжнародних мовників, який виробляє інформаційну 

продукцію і для радіо, і для телебачення, і для інтернету, DW мусить своєчасно 

реагувати на зміни, тенденції та виклики глобального медіаринку. Приміром, 

майже цілковите припинення виробництва радіопередач для трансляції в 

короткохвильовому діапазоні в Європі у жовтні 2011 року не лише заощадило 

німецькому іномовнику кошти, а й дозволило перерозподілити ресурси (фінансові 

та людські) на користь виробництва телепередач та контенту для поширення в 

інтернеті. Відповідно скасування радіомовлення в короткохвильовому діапазоні 

для Європи можна розглядати як етап еволюції німецького іномовника на шляху 

до проголошеної стратегічної мети та перерозподіл ресурів для того, щоб досягти 

провідної позиції серед конкурентів на глобальному медіаринку. Досягнення цієї 

мети, на нашу думку, значно уможливлюється тим, що замість низки проектів 

окремого телеканалу для кожного цільового регіону, вказаних у плані завдань 

2010-2013, керівництво компанії зрештою вирішило інвестувати ресурси в 

цілодобовий англомовний телеканал DW, який презентували улітку 2015 року. 

Однак ще важливішим із точки зору досягнення стратегічних цілей є, на наш 

погляд, завдання підвищувати рівень діалогічної взаємодії з ЦА в інтернеті, 

зокрема в соціальних мережах, та виробляти контент, адаптований для 

споживання й поширення  соцмережах. 

 Таблиця 3.3 дає змогу простежити зміни у визначенні цільової аудиторії 

німецького іномовника протягом десяти років для кращого розуміння 

стратегічних цілей і головних завдань, висвітлених у попередніх таблицях. 
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Таблиця 3.3  

Головні ознаки цільової аудиторії DW у 2006-2016 рр. 

 

Періоди 

планування 

діяльності 

DW  

 

 

 

2006-2009 

 

 

2007-2010 

 

 

2010-2013 

 

 

2014-2017 

 

Визначення 

цільової 

аудиторії 

 

 

Лідери думок 

(актуальні, потенційні, 

майбутні), керівники 

(ті, хто ухвалюють 

рішення), еліти 

 

Населення, позбавлене 

вільного доступу до 

медіа / обмежені 

медіаринки 

 

Населення в зонах 

конфлікту 

 

Німці за кордоном і 

німецькомовне 

населення / ті, хто 

вивчають німецьку 

мову 

 

Іноземні 

мультиплікатори: 

актуальні та 

потенційні лідери 

думок; керівники (ті, 

хто ухвалюють 

рішення); політичні, 

економічні, культурні 

й наукові еліти, 

зацікавлені в 

диференційованій 

інформації з 

Німеччини та Європи 

 

Населення країн із 

невільними 

медіаринками або в 

зонах конфлікту, 

тобто, крім 

мультиплікаторів, 

широка 

громадськість  

 

Ті, хто вивчають 

німецьку мову (в 

усьому світі) 

 

Німці, які тимчасово 

або постійно 

проживають за 

кордоном  

 

Шукачі інформації 

(нім. 

„Informationssuchende

“/ англ. „Info-

Seekers“) – люди, які 

цікавляться різними 

точками зору та 

відрізняються 

активним 

споживанням 

медіаінформації. 

Сюди також 

належать ті, хто 

ухвалює рішення, а 

ще люди, які мають 

або матимуть у 

майбутньому значний 

вплив на формування 

громадської думки у 

своїх країнах, як і 

люди, які активно 

виступають за 

демократію, свободи 

і поступ в 

авторитарних 

державах і таким 

чином зміцнюють 

громадянське 

суспільство 

 

Цільова група 

шукачів інформації 

переважно споживає 

контент мовами своїх 

країн або 

використовує 

англійську як мову 

міжнаціонального 

спілкування. 

 

Інформаційна 

продукція DW в усіх 

цільових регіонах 

цікава передусім для 

тих, хто ухвалює 

рішення, а також тих, 

хто бере участь у 

формуванні 

політичної 

громадської думки. 

Тому DW визначає це 

коло осіб як ключову 

ЦА та визначає 

відповідно до цього 

зміст своєї 

журналістської 

продукції. 

 

Загалом цільова група 

DW вирізняється 

вищим, ніж у широкої 

громадськості, рівнем 

зацікавленості в 

інформації та аналізі 

розвитку подій у 

регіоні та в 

систематизації 

глобального порядку 

денного. Вона 

користується більш 

ніж одним джерелом 

інформації для 

формування своєї 

думки 

 

ЦА DW - політично 

зацікавлена і, як 

правило, підтримує 

демократію, 

демонструє значну 

готовність до діалогу 

та користується 

соцмережами. В 

авторитарних країнах 

це передусім 

громадянське 

суспільство 

 

У більшості цільових 

регіонів ЦА DW – 

молодого віку 
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Правильне визначення і розуміння особливостей цільової аудиторії, для якої 

працює засіб масової інформації, можна вважати одним із вирішальних факторів 

успіху або неуспіху кожного ЗМІ. Для кого ми продукуємо інформацію? Чиї 

інформаційні потреби ми прагнемо задовольняти? Яким шляхом найкраще 

пропонувати цільовій аудиторії інформацію, яку ми виробляємо? Які проекти нам 

варто розвивати, а які – вчасно припинити? Які фактори при цьому слід вважати 

пріоритетними? Формулювання відповідей на ці та інші ключові запитання може 

бути процесом, який триває роками, адже для досягнення успіху та підтримки 

високих показників охоплення аудиторії в інформаційних суспільствах ЗМІ 

функціонують в умовах жорсткої конкуренції та викликів швидких 

трансформацій. 

Відповідно видається цілком логічним, що протягом останніх десяти років 

визначення ЦА DW змінилося. Основні ознаки залишилися: німецький іномовник 

виробляє інформаційну продукцію для людей, які впливають на громадську думку 

та ухвалюють рішення (як нині, так і для тих, хто має потенціал здійснювати це в 

майбутньому), зацікавлених у якісній інформації та освічених. Водночас можна 

констатувати, що менеджмент німецького іномовника продемонстрував в 

актуальному “Плані завдань 2014-2017” глибше розуміння головних ознак, які 

вирізняють ЦА. Визначення цільової аудиторії, вказане у планах 2006 і 2007 рр., є 

значно менш конкретними, ніж визначення у планах 2010 і 2014 рр. Визначення 

2007 року доволі широке: воно може стосуватися як населення нерозвинених 

країн, так і країн, що розвиваються, а також розвинених. Ключовою цільовою 

групою в документі названо мультиплікаторів та людей, які ухвалюють рішення у 

промислових центрах та метрополіях, а метою – суттєве покращення охоплення 

цієї аудиторії за допомогою оптимізованого контенту. Водночас у цьому 

документі до ЦА DW зараховано і населення країн із невільними медіаринками та 

населення, яке мешкає в зонах конфлікту, а також вказано, що йдеться не лише 

про мультиплікаторів, а й про широку громадськість. 
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На наш погляд, таке прагнення зацікавити “всіх і одразу” може свідчити про 

брак пріоритетності під час визначення цільових груп. У плані 2010 року цільова 

аудиторія теж означена лише в загальних рисах (“шукачі інформації”, 

мультиплікатори). Хоча в кожному з аналізованих планів завдань медіакомпанії 

йдеться про потребу глибшої специфікації цільової аудиторії під час 

виготовлення медіапродукції кожною з редакцій DW, загальні визначення 

цільової аудиторії, наведені в плані завдань DW на кожен із аналізованих 

періодів, теж опосередковано свідчать про глибину розуміння головних рис 

аудиторії та пріоритети, які німецький іномовник встановлював у кожен із 

вищезгаданих періодів своєї діяльності.  

У плані 2014 року визначення цільової аудиторії значно чіткіше. У цьому 

документі простежується глибше розуміння характеру, зацікавлень і потреб 

цільової аудиторії – громадянських суспільств різних країн. Чіткіше окреслені 

пріоритети (зацікавлення аудиторії медіапродукцією передусім англійською 

мовою як мовою міжнародного спілкування). Зафіксована орієнтація на 

інформаційні потреби молоді. Логічним пріоритетом діяльності медіакомпанії у 

цей період є старт і розвиток цілодобового англомовного телеканалу для 

зацікавлення глобальної аудиторії, починаючи з молодого віку, а також 

виробництво контенту для просування в соціальних мережах. 

Органічну частину ЦА DW становлять етнічні німці, які мешкають за 

кордоном, та люди, які вивчають німецьку. Однак ці групи є не надто численними 

у порівнянні з потенційною ЦА серед представників громадянського суспільства 

різних країн, а отже і врахування їхніх інформаційних потреб під час планування 

нових проектів не може бути пріоритетним із огляду на обмежені фінансові 

ресурси, якими розпоряджається DW (детальніше про механізм фінансування DW 

див. другий розділ). Окрім того, німецькомовне населення іноземних країн 

задовольняє свої інформаційні потреби і за допомогою численних німецьких 

медіа, контент яких доступний в інтернеті. Тому у “Плані завдань 2014-2017” 

вказано, що інформаційна продукція німецькою мовою залишається “частиною 
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Deutsche Welle”, але водночас зазначено, що необхідно більше зважати на 

відповідність між витратами на виробництво цієї продукції та результатом.  

Охоплення аудиторії DW у 2006-2016 рр. Під час пошуку інформації про 

охоплення аудиторії німецьким іномовником ми не знайшли достовірних даних із 

незалежних джерел, тому тут і надалі використовуємо цифри, оприлюднені самою 

медіакомпанією. 

 Згідно з планом завдань DW 2006-2009 рр., станом на 2005 рік охоплення 

теле- і радіопрограм DW становило 93 мільйони користувачів на тиждень [149, 

13]. Із них, за оцінками медіакомпанії, дві третини (65 мільйонів) становили 

радіослухачі, одну третину (близько 28 мільйонів) – телеглядачі. 

У плані завдань 2007-2010 рр. медіакомпанія стверджує, що її продукція 

(радіо- й телепрограми, а також веб-сайт) охоплює понад 100 мільйонів 

користувачів на тиждень [150, 3]. 

У плані завдань 2014-2017 рр. DW йдеться про стратегічну мету збільшення 

охоплення цільової аудиторії з понад 101 мільйона користувачів, які щонайменше 

раз на тиждень споживають інформаційну продукцію DW, до 150 мільйонів [152, 

5]. Таким чином DW “прагне досягти провідної позиції серед іномовників”, тобто 

серед конкурентів на глобальному медіаринку. 

Німецький іномовник, за власними даними, цілеспрямовано рухається до 

цієї мети. Так, у жовтні 2015 року DW оголосила про зростання своєї щотижневої 

аудиторії до понад 118 мільйонів осіб [209]. За цими даними, телепередачі DW 

щотижня дивилися 55 мільйонів людей. Найуспішнішою мовою DW-телебачення 

стала англійська (щотижнева аудиторія програм склала станом на жовтень 2015 

року 30 мільйонів осіб). Третину сукупної щотижневої аудторії DW становили 

радіослухачі, 80% із яких мешкають на африканському континенті та слухають 

програми німецького іномовника мовами хауса та суахілі (DW після жовтня 2011 

року продовжує транслювати радіопередачі в короткохвильовому діапазоні 

спеціально для країн Африки та Азії). Ще 22 мільйони користувачів зі 118-ти 

споживали інформаційну продукцію DW в інтернеті. Більшість із них – близько 8 
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мільйонів – DW у 2015 році охоплювала в Азії, ще близько 5 мільйонів – у Європі, 

додатково близько чотирьох мільйонів – в арабських країнах [209]. 

Наприкінці липня 2016 року DW повідомила про зростання охоплення 

цільової аудиторії до близько 135 мільйонів користувачів на тиждень (+17 

мільйонів у порівнянні з попереднім роком) [207]. Медіакомпанія посилається на 

результати понад 90 досліджень, під час проведення яких сукупно опитали 250 

тисяч людей у понад 60 країнах світу.  

За цими даними, щотижнева телеаудиторія DW станом на кінець липня 2016 

року зросла до 66 мільйонів людей (+11 мільйонів у порівнянні з 2015 роком). 

Станом на літо 2016-го німецький іномовник транслював чотири цілодобові 

телевізійні програми німецькою, англійською, іспанською та арабською мовами. 

Окрім цього, DW продукує окремі телепередачі 16-ма іншими мовами світу, які 

транслюють тисячі медіапартнерів DW в усьому світі [207].  

В інтернеті DW, за власними даними, охоплює 29 мільйонів користувачів на 

тиждень (+7 мільйонів у порівнянні з 2015 роком). Цей показник складається з 

показників відвідуваності 30-мовного сайту dw.com, сторінок іномовника в 

соцмережах, співпраці DW з платформами-партнерами та користування 30-

мовним мобільним додатком DW, презентованим у червні 2015 року. Найбільші 

спільноти Facebook-користувачів мають сторінки Deutsche Welle арабською 

мовою (понад три мільйони підписників), бенгальською (понад 1 950 000 

фоловерів станом на липень 2016) і мовою урду (понад 1 330 000 фоловерів 

станом на липень 2016).  

DW та конкуренти. Аналіз планів діяльності DW за період 2006-2016 рр. 

дає змогу перейти до порівняння діяльності німецького іномовника з його 

конкурентами – не менш потужними гравцями глобального медіаринку. При 

цьому ми не заглиблюватимемося в попередні роки, а проведемо порівняльний 

аналіз деяких показників діяльності DW та її конкурентів на сучасному етапі. Це 

пояснюється тим, що німецький іномовник відносно нещодавно, у 2014 році, 

офіційно проголосив своєю стратегічною метою досягнення провідної позиції на 

глобальному медіаринку. Серед проаналізованих нами документів таке 
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формулювання вперше зафіксоване у “Плані завдань DW 2014-2017”. До того 

DW, хоч і позиціонувала себе як “голос” та “медійну візитку Німеччини” у світі та 

потужного гравця глобального медіаринку, не проголошувала офіційно мети 

потіснити конкурентів. 

Хоча загалом конкурентами DW можна вважати всіх потужних мовників, 

чия цільова аудиторія проживає в цільових для DW регіонах, особливо в Азії та 

Африці (найважливіші ключові регіони для DW згідно з планом завдань 2014-

2017 рр.), головна мета цього дослідження вимагає від нас чіткого визначення 

пріоритетів. Серед усіх міжнародних мовників світу, які здійснюють міжнародну 

трансляцію своїх англомовних телепрограм, а таких ще на початку 2014-го року у 

світі нараховувалося близько 30 [203, 13], необхідно обрати кілька найвагоміших 

конкурентів DW та провести порівняльний аналіз їхньої діяльності з діяльністю 

німецького іномовника. 

 Які ж іномовники слід вважати головними конкурентами Deutsche Welle на 

глобальному медіаринку? Відповідь на це питання ми шукали, аналізуючи плани 

завдань DW за 2006-2014 рр., звіти DW за підсумками виконання чотирирічних 

планів завдань за 2007-2009, 2010 та 2013 рр., випуски часопису DW “Weltzeit” за 

2011-2016 рр. та актуальні дослідження німецьких та інших іноземних 

дослідників за 2002-2012 рр. (Г. Драєр, Дж. Ґедмін, Ф.-Й. Ґрьобель, П. Гамфріс,              

Г. Кляйнштойбер, М. Маєн, К. Міхалек, П. Нієпалла, О. Цьолльнер та ін.). 

Проведений аналіз наукової літератури дав змогу зробити висновок, що науковці 

найчастіше порівнюють Deutsche Welle з ВВС, а серед конкурентів  німецького 

іномовника, крім ВВС, традиційно називають передусім CNN та Radio Free Europe 

/ Radio Liberty, Euronews, France 24 та RFI (Radio France International), Al Jazeera, 

СCTV, дещо рідше – Al Arabiya, а в останні роки – і RT (Russia Today). 

 У підсумкових звітах німецького іномовника 2010 і 2013 рр., у яких 

оцінюється діяльність DW за період 2007-2013 рр., конкурентне середовище 

аналізується з огляду на діяльність таких мовників: BBC (Великобританія); BBG 

(Broadcasting Board of Governors, США); RFI, France24, TV5 Monde (Франція); RT, 

Rusiya Al Yaum, Voice of Russia (Російська Федерація); China Central Television 
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(CCTV), China Xinhua News Network Corporation (CNC) та China Radio 

International (CRI) (Китай); Euronews (Європа) та Al Jazeera (Катар). 

 З огляду на мету і завдання цього дослідження ми визначили головними 

критеріями вибірки конкурентів DW для порівняльного аналізу в нижченаведеній 

таблиці схожість програмної місії, форми власності, інформаційної продукції та 

структури з відповідними показниками діяльності німецького іномовника. З 

огляду на ці критерії до вибірки не внесено CNN. Водночас ми визнали за 

доцільне додати до аналізованих іномовників Euronews та Al Jazeera через 

схожість їхніх цільових аудиторій та стратегічної мети із відповідними 

показниками DW. 

У зв’язку з ілюстративним характером нижчевикладеного аналізу, а також 

фактом, що мета, завдання й обсяг цього дослідження не дозволяють провести 

надто детальний комплексний порівняльний аналіз Deutsche Welle з усіма 

головними конкурентами цієї медіакомпанії, ми звузили відповідний огляд. Із цієї 

причини до таблиці 3.4 не ввійшли дані стосовно французького іномовлення 

Audiovisuel Extérieur de la France, російської медіагрупи Sputnik, телеканалу Al 

Arabiya (ОАЕ), деяких мовників BBG та інших китайських мовників. 

Для проведення порівняльного аналізу ми обрали таких мовників – 

конкурентів DW: ВВС, Voice of America та Radio Free Europe / Radio Liberty 

(куруються BBG), Euronews, CCTV, Al Jazeera, RT. У наведеній нижче таблиці ми 

наводимо цифри та інші дані, які перебувають у відкритому доступі (зокрема, дані 

медіакомпаній, підсумкового звіту DW (Evaluationsbericht 2013), корпоративного 

часопису DW “Weltzeit” i наукових досліджень німецьких науковців). Окремо 

зазначимо стосовно RT (Russia Today): цілковито усвідомлюючи значення цього 

іномовника як інструмента інформаційної війни, яку РФ провадить проти 

України, а також інформаційних атак, які РФ здіснює на країни Заходу, ми все-

таки вирішили включити RT до переліку аналізованих у цьому дослідженні з 

таких причин: 1) сама DW розглядає RT як свого конкурента, про що свідчать 

звіти компанії та матеріали корпоративного видання “Weltzeit”; 2) до цільової 

аудиторії RT належить серед іншого російськомовна частина населення ЄС, тому 
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західним іномовникам (не лише DW) доводиться конкурувати з російським 

іномовленням попри усвідомлення пропагандистського характеру RT та участі 

цієї медіакомпанії в російській інформаційній війні проти Заходу. 

 

Таблиця 3.4  

Огляд діяльності DW та вибраних іномовників-конкурентів 

  

DW 

 

BBC 

World 

Service 

 

 

BBG (VOA 

RFE / RL) 

 

 

Euronews 

 

CCTV  
(China 

Central 

Television) 
 

 

Al Jazeera 

 

 

RT (Russia 

Today) 

 

Рік 

заснування 

 

 

1953 

 

1922 

 

VOA: 1942 

 

RFE / RL: 

1949 

 

 

1993 

 

1958 

 

1996 

 

2005 

 

Форма 

власності 

 

 

Суспільно-

правовий 

 

Суспільно-

правовий 

 
Державний 

(VoA) 

 

Приватна 

неприбутк. 

організація 

(RFE/RL) 

 

Акціонерне 

товариство, 

акціонерами 

є 22 

мовники-

члени 

Європейсько

ї мовної 

спілки  

 

 

Державний 

 

Приватний 

 

Державний 

 

Види 

інформацій

ної 

продукції 

 

 

ТБ, радіо, 

онлайн 

 

ТБ, радіо, 

онлайн 

 

ТБ, радіо, 

онлайн 

 

ТБ, радіо, 

онлайн 

 

ТБ, онлайн 

 

 

ТБ, онлайн 

 

ТБ, онлайн 

 

Охоплення 

аудиторії, 

загальна 

кількість 

мов (ТБ + 

онлайн) 

 

 

30 мов, 

135 млн 

людей 

щотижня 

(2016)   

 

+17 млн 

ЦА у 

порівн. з 

2015 

 

29 мов, 

348 млн 

людей 

щотижня 

(2015/16 

рр.)  

 

+ 40 млн 

ЦА у 

порівн. з 

2014/15 

 

 

VOA: 48 

мов, 187 млн 

людей 

щотижня 

 

RFE / RL: 26 

мов, 23,6 

млн людей / 

тиждень у 

23 країнах 

(2015) 

 

13 мов, 400 

млн 

домогоспода

рств у 155 

країнах 

 

7 мов (не 

враховуючи 

китайські 

діалекти), 85 

млн глядачів 

(англомовни

й новинний 

телеканал 

CCTV 

News)  

 

6 мов, 270 

млн 

домогоспода

рств у 140 

країнах світу 

 

6 мов, 70 

млн глядачів 

/ тиждень у 

38 країнах 

(2015 р.), бл. 

50 млн 

унікальних 

відвідувачів 

сайту / 

місяць 

 

Бюджет 

 

 

301,8 млн 

євро (2016) 

 

245 млн 

фунтів 

(понад 299 

млн євро, 

2014) 

 

VOA: 211,4 

млн дол. 

(2015) 

 

RFE / RL: 

102,1 млн 

дол. (2015) 

 

 

Мовник не 

публікує ці 

дані 

 

 

Мовник не 

публікує ці 

дані 

 

 

Мовник не 

публікує ці 

дані 

 

 

17 млрд 

рублів (бл. 

247 млн дол. 

з 

урахуванням 

10% 

скорочення. 

2016) 
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 Наведена в таблиці 3.4 інформація дає змогу зробити висновки про 

актуальну позицію Deutsche Welle на глобальному медіаринку. DW у своєму 

конкурентному середовищі – один із найстаріших європейських іномовників, 

який існує з середини ХХ століття. На відміну від конкурентів, котрі на 

сучасному етапі зосередилися на виробництві  теле- та онлайн-продукції, DW досі 

виробляє радіопродукцію (зокрема для трансляції в короткохвильовому діапазоні) 

для окремих цільових регіонів (Африка та Азія). DW виробляє інформаційну 

продукцію 30-ма мовами світу (2-й показник за кількістю мов серед 

проаналізованих конкурентів). Однак за рівнем охоплення аудиторії німецький 

іномовник значно відстає від чотирьох серед шести проаналізованих конкурентів. 

Рівень охоплення аудиторії німецького іномовника має значний потенціал 

зростання. Можна спрогнозувати, що стратегічний показник охоплення 150 

мільйонів користувачів на тиждень, якого німецький іномовник поставив за мету 

досягти до кінця 2017 року, є цілком реальним з огляду на динаміку зростання 

аудиторії DW упродовж останніх трьох років (100 мільйонів – 118 мільйонів – 135 

мільйонів), а отже відбудеться і зміцнення позиції німецького іномовника на 

глобальному медіаринку до провідної. Дуже важливим при цьому є достатнє для 

досягнення такої мети фінансування німецького іномовника (як бачимо, обсяг 

фінансування DW у 2016 році є одним із найвищих серед проаналізованих 

показників конкурентів). 

 У середньо- та довгостроковій перспективах DW йдеться не лише про 

досягнення однієї з провідних позицій на глобальному медіаринку, а й про 

утримання такої позиції. DW в цьому контексті перебуває перед тими ж 

викликами, що і конкуренти: постійна необхідність оптимізації інформаційної 

продукції, пошук нових і вдосконалення наявних шляхів поширення контенту 

серед цільової аудиторії, потенційні загрози скорочення фінансування (DW 

фінансується з держбюджету ФРН). На наш погляд, досягненню проголошеної 

стратегічної мети німецького іномовника та утриманню однією з провідних 

позицій на глобальному медіаринку сприятимуть такі загальні практичні кроки: 
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 вдосконалення наявних та пошук нових форматів презентації інформаційної 

продукції (новітні формати теле- та радіопередач, а також формати 

виробництва контенту для веб-сайту і поширення в соціальних мережах, 

вдосконалення “юзабіліті” веб-сайту www.dw.com, тобто зручності 

користування для ЦА); 

 постійна робота над збільшенням інтерактивності контенту (тобто пошук 

шляхів діалогу з користувачами, спонукання їх до взаємодії з DW-

контентом, збільшення використання UGC (User Generated Content – 

контент, генерований користувачами), розширення присутності DW в 

соцмережах (приміром, експериментальне створення і промоція акаунтів у 

соціальних мережах Instagram, Snapchat, Telegram)); 

 розширення можливостей персоніфікації контенту для користувачів 

(наприклад, пропонування не одного мобільного додатка з відсутністю 

індивідуальних налаштувань, а створення кількох додатків, один із яких 

пропонуватиме користувачу / користувачці отримувати сповіщення про 

матеріали до тем, які цікавлять саме цього користувача / користувачку); 

 підвищення якості та кількості ілюстративних матеріалів, зокрема фото та 

відео (збільшення частоти використання світлин, зроблених на місцях 

подій, замість так званих “символічних світлин”, які символізують те, що 

відбулося, але не містять інформації про саму подію – наприклад, статуя 

Феміди замість фото із судової зали під час конкретного судового процесу); 

 розширення мережі кореспондентів на місцях для збільшення можливостей 

використання mobile reporting (передавання з місця подій у режимі 

“наживо” за допомогою мобільних пристроїв) або – як альтернатива – 

залучення до цієї функції користувачів соцмереж (тобто використання 

UGS); 

 SEO-оптимізація (англ. search engine optimization) – процес 

коригування HTML-коду, текстового наповнення (контенту), структури 

сайту, контроль зовнішніх чинників для відповідності вимогам 
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алгоритму пошукових систем з метою підняття позиції сайту в результатах 

пошуку в цих системах за певними запитами користувачів [90]; 

 посилення рекламування DW в цільових регіонах, зокрема за допомогою 

інтернет-реклами; 

 створення інноваційних форматів донесення інформації та зацікавлення 

користувачів DW-контентом для молоді від 15-16 років. 

 

Останній пункт у цьому переліку ми вважаємо одним із найважливіших. 

Адже в жорсткій конкурентній боротьбі за користувача йдеться не лише про 

докладне, всебічне та правдиве інформування про актуальні події відповідно до 

класичних стандартів журналістики. Ідеться також про виконання освітньої 

функції (надання пізнавальної та корисної інформації) та – не завжди в останню 

чергу – і про розважання аудиторії. 

Вдаючись тут до непрямого цитування місії BBC (“збагачувати життя 

людей програмами і сервісами, які інформують, навчають і розважають 

аудиторію” [193]), ми говоримо про ще один виклик глобального медіаринку – 

перманентну необхідність дивувати користувача в віртуальному світі, де 

щосекунди триває жорстка конкуренція за його / її увагу, а також, імовірно, 

залучати користувачів до створення нових ідей. У зв’язку з цим наведемо 

приклад: проект BBC Taster. Це онлайн-платформа, створена як креативний 

простір, на якій британський мовник пропонує користувачам узяти участь у 

створенні нових теле- та радіоматеріалів, а також інтерактивних проектів. Окрім 

продукування ідей, користувачам пропонують їх тестувати, коментувати та 

оцінювати. На платформі Taster BBC, зокрема, пропонує користувачам узяти 

участь в оптимізації цифрового архіву мовника за допомогою визначення 

ключових слів. Станом на початок серпня 2016 року проект Taster здобув понад 

12 тисяч Twitter-фоловерів та 5 тисяч Facebook-прихильників. Відповідно 

мультимедійні проекти, невід’ємною частиною яких є взаємодія з цільовою 

аудиторію в соцмережах; інноваційні формати презентування інформації, в тому 

числі експерименти з гейміфікацією контенту; створення контенту спеціально для 
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потреб та інтересів молодої аудиторії, яка в недалекому майбутньому стане 

цільовою (тими, хто ухвалює рішення, та лідерами думки) – ось лише деякі з 

актуальних викликів для DW та інших провідних іномовників глобального 

медіаринку. 
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3.3 DW в контексті німецької публічної дипломатії 

 

Термін “публічна дипломатія” уперше вжив у 1965 році дипломат Дін 

Едмунд Галліон у зв’язку з заснуванням при Школі права та дипломатії                    

ім. Флетчера при Університеті Тафтс Центру публічної дипломатії                          

ім. Едварда Р. Мерроу [192, 23]. Державний департамент США визначає термін 

“публічна дипломатія” як “програми, що фінансуються з боку уряду і спрямовані 

на інформування чи вплив на громадську думку іноземних держав через 

публікації, кінопродукцію, обміни у сфері культури, радіомовлення та 

телебачення” [166, 85.]. 

Згідно з доволі широко цитованим у західних наукових колах визначенням 

американського дипломата Ханса Н. Тача, публічна дипломатія є “процесом 

комунікації уряду з іноземною аудиторією, яка має на меті донести розуміння 

своїх ідей та ідеалів, інституцій та культури, а також національних цілей та 

поточної політики” [192, 24].  

Під час здійснення публічної дипломатії йдеться, з одного боку, про “пряму 

комунікацію з іноземним населенням, а з іншого боку – і про здійснення 

непрямого впливу на інші держави”, зазначає К. Міхалек [192, 25]. 

Найважливішою метою цього процесу німецький науковець називає пояснення 

національних позицій та досягнення розуміння з боку іноземної цільової 

аудиторії. 

Наведені дефініції спонукають пояснити, яким чином можна означити межу 

між публічною дипломатією та пропагандою. Західні науковці (американські та 

німецькі) наводять різні трактування цього питання. Одні (Вельх, Буссемер, 

Голбрук, Реммелє та ін.) вважають, що публічна дипломатія та пропаганда – 

тотожні поняття. Інші (Барке, Міхалек, Тач, Цьолльнер та ін.) проводять межу між 

цими поняттями у зв’язку з тим, що пропаганда часто базується на свідомому 

викривленні дійсності, поширенні дезінформації та замовчуванні інформації, яка 

суперечить меті комунікаторів. Публічна дипломатія натомість заснована на 

відкритому діалозі та поширенні правдивих фактів у зв’язку з тим, що 
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комунікативна мета публічної дипломатії – досягнення довіри та розуміння 

позиції комунікаторів з боку цільової аудиторії, – безпосередньо пов’язана з 

репутацією комунікаторів. Поширення неправдивої та / або неповної інформації 

завдає шкоди репутації комунікаторів, а отже й унеможливлює досягнення мети. 

Ми згодні з тим, що на відміну від пропаганди, яка нерідко базується на 

викривленні дійсності та поширенні дезінформації, публічна дипломатія 

будується на основі відкритого діалогу та поширенні інформації, правдивість якої 

неважко перевірити в часи інформаційного суспільства, однією з головних ознак 

котрого є велика кількість відкритих джерел інформації. Відповідно, на наш 

погляд, поняття “публічна дипломатія” та “пропаганда” не можна вважати 

тотожними. 

Серед акторів німецької публічної дипломатії варто в першу чергу назвати 

такі: Міністерство закордонних справ ФРН (Auswärtiges Amt), Німецька служба 

академічних обмінів (DAAD), міжнародна мережа німецьких культурних центрів 

Goethe-Institut (Ґете-Інститут), неурядові організації та ініціативи (наприклад, 

Public Diplomacy Initiativkreis), близькі до політичних партій фонди (назвемо ті, 

що мають регіональні представництва в Україні: Фонд Фрідріха Еберта, Фонд 

Конрада Аденауера, Фонд Фрідріха Науманна, Фонд Гайнріха Бьолля, Фонд 

Ганнса Зайделя [111]), фонд А. фон Гумбольдта, який надає гранти і стипендії для 

науковців (Alexander von Humboldt-Stiftung), медіакомпанія Deutsche Welle (DW) 

та ін. 

DW посідає особливе місце як серед німецьких мас-медіа, зокрема 

суспільно-правових, так і серед акторів німецької публічної дипломатії. 

Медіапродукція DW доповнює традиційні міжнародні зв’язки Німеччини, які 

підтримують посольства, консульства, торговельні палати, співпраця між 

німецькими й закордонними вищими навчальними закладами, міжнародні зв’язки 

фонду Гумбольдта, Німецької служби академічних обмінів (DAAD), Ґете-

Інститутів тощо. DW як єдиний іномовник ФРН забезпечує, щоб цінності та 

перспективи, які відстоює Німеччина, були відомі в цільових регіонах, і таким 

чином робить вагомий внесок у позиціонування цієї держави у світі, формування 
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та підтримку іміджу ФРН. До того ж, завдяки своїй загалом легко зрозумілій 

продукції, DW робить внесок у процес інтеграції іноземців у Німеччині та 

виконує низку інших важливих функцій (детальніше про функції DW див. другий 

розділ). 

 Іміджева функція, яку виконує DW, нерозривно пов’язана з її роллю як 

актора / інструмента публічної дипломатії та цінностями Німеччини, які 

медіакомпанія транслює світу. Deutsche Welle позиціонує себе як “медійна 

візитка” та “голос Німеччини у світі”. Ця медіакомпанія “формує медійну 

присутність Німеччини у світі” та “виконує своє завдання в інтересах 

Федеративної Республіки Німеччини” [150, 3]. В умовах глобалізації DW є 

“найважливішим медійним інструментом для позиціонування Німеччини і робить 

важливий  внесок у репутацію” держави, вказано у плані завдань DW 2007-2010. 

Згідно з Законом “Про DW”, завдання медіакомпанії – виробляти 

високоякісну інформаційну продукцію для споживачів інформації в усьому світі. 

На відміну від інших суспільно-правових медіа ФРН, DW є мовником для 

закордонної аудиторії. Це визначає її особливу роль і завдання в німецькому мас-

медійному ландшафті. Важливими складниками цієї ролі та завдань є 

налагодження діалогу і сприяння порозумінню з іноземною аудиторією. 

Медіапродукція DW поширюється на цифрових мобільних платформах, 

зокрема в соціальних мережах, з метою “оптимального поширення інформації” 

(тобто залучення якомога більшої кількості читачів, слухачів і глядачів) та 

“налагодження інтенсивного діалогу з цільовою групою” [150, 3]. Ця глобальна 

комунікація (DW створює інформаційну продукцію 30-ма мовами світу і 

взаємодіє з багатомільйонною багатонаціонально аудиторією) має і надалі 

інтенсифікуватися в інтересах Німеччини, вказано в плані дій DW 2014-2017.  

Проаналізувавши низку релевантних документів, пов’язаних із діяльністю 

DW (Закон “Про DW”, “Плани завдань DW” за період 2006-2017 рр., іміджеві 

матеріали на сайті медіакомпанії, заяву про кредо DW (mission statement)), а також 

праці німецьких дослідників на теми публічної дипломатії та, зокрема, DW в 

контексті публічної дипломатії ФРН (Е. Бурместер, А. Бусманн, Т. Буссемер,              
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В. Гоян, О. Гоян, Т. Гуцал, Д. Дьорр, А. Дікманн, В. Іванов, Н. Кулль, К. Міхалек, 

Ф. Піпер та ін.), ми дійшли висновку, що DW можна розглядати і як актора, і як 

інструмент публічної дипломатії ФРН. На підтвердження цієї тези наведемо, 

зокрема, цитату про мету діяльності медіакомпанії, зафіксовану в Законі “Про 

DW”: продукція DW має “представляти Німеччину як зрілу європейську 

культурну націю та вільно мислячу демократичну правову державу. Вона повинна 

надавати майданчик для представлення точок зору з важливих тем  – перш за все 

політики, культури та економіки, – в Європі та на інших континентах із метою 

сприяти порозумінню, міжкультурному та міжнародному обміну. При цьому 

Deutsche Welle особливо підтримує німецьку мову” [173, 6]. У параграфі 5 

“Програмні принципи” Закону вказано: “Висвітлення має бути докладним, 

правдивим й об’єктивним та відбуватися з усвідомленням того, що програми 

Deutsche Welle торкаються відносин Федеративної Республіки Німеччини з 

іноземними державами” [там само]. 

Що відрізняє актора публічної дипломатії від інструмента? Актор виступає 

як самостійний комунікатор, натомість інструмент використовується для 

виконання чітких завдань і перебуває під контролем відповідальних органів. DW 

як актор діє самостійно (цензури в медіакомпанії немає). Водночас роль “медійної 

візитки Німеччини”, діяльність якої потенційно може впливати на міжнародні 

зв’язки ФРН, та історичний контекст створення DW (1953 рік, повоєнний період, 

необхідність налагоджувати комунікації ФРН з іншими країнами світу і 

відновлювати репутацію країни у світі) вказують на те, що цей іномовник 

створювався для виконання чітких функцій (серед іншого – іміджевої) та може 

водночас розглядатися як інструмент міжнародних комунікацій і публічної 

дипломатії Німеччини. 

Діяльність DW регулюється відповідним законом, у якому чітко 

зафіксовано програмну місію та завдання цього мовника, тобто закон “Про DW” 

створює правові рамки, відповідно до яких іномовник планує та здійснює свою 

діяльність. Фахового контролю з боку держави над DW немає, натомість існує 

правовий нагляд (детальніше ми розглядаємо це питання у другому розділі). 
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Перераховані аргументи спонукають нас розглядати DW не лише актора, а й як 

інструмент публічної дипломатії ФРН. 

Для реалізації вищезгаданої мети медіакомпанія виконує низку чітко 

сформульованих завдань: підтримує міжкультурний діалог, представляє 

Німеччину в європейському контексті, ретранслює німецькі та європейські 

погляди на події, підтримує і стимулює вивчення німецької мови у світі. Таким 

чином DW виступає як актор / інструмент для створення та підтримки не лише 

медійної присутності Німеччини у світі, а й позитивного міжнародного іміджу 

держави. Достовірність DW підтримує авторитет Німеччини в усьому світі, 

вказано в заяві про кредо (mission statement) компанії [191]. 

Водночас усе вищезгадане неминуче підводить до дискусії про незалежність 

DW від держави, яка фінансує медіакомпанію з коштів платників податків (DW 

при цьому є юридично самостійною особою – установою публічного права, нім. 

Anstalt des öffentlichen Rechts). Редакційна діяльність мовника відповідно до 

Закону “Про DW” державою не контролюється. Нагляд за діяльністю DW 

здійснюють дві спостережні ради, сформовані таким чином, що представники від 

політики становлять у їх складі меншість. Більшість в обох спостережних радах 

DW складають представники релігійних конфесій країни, профспілок і 

різноманітних громадських організацій (детальніше про організаційно-правову 

структуру німецького іномовника див. другий розділ). Можна констатувати, що 

оцінки німецьких дослідників стосовно міри незалежності DW від державної 

влади різняться: одні доводять незалежність медіакомпанії від держави (Дьорр, 

Шідермаір), інші вважають, що в випадку DW слід говорити радше про 

автономію або розширену автономію (Міхалек, Піпер та ін.).  

На основі аналізу низки релевантних документів (Закон “Про Deutsche 

Welle”, План дій DW 2006-2009, 2007-2010, 2010-2013, 2014-2017 рр. (DW-

Aufgabenplanungen), Конституції ФРН, публікацій на сайті dw.com та 

корпоративної преси DW (часопису “Weltzeit”), а також низки наукових 

публікацій німецьких і українських дослідників ми дійшли висновку, що в 

випадку DW варто говорити про незалежність від держави у редакційній 
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діяльності (тобто виробництво інформаційної продукції без цензури) та широку 

автономію іномовника на рівні ухвалення рішень про стратегію розвитку та 

розпорядження фінансами. Докладніше фінансування DW та організаційно-

правову структуру німецького іномовника ми розглядаємо у другому розділі. 
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Висновки до третього розділу 

 

Медіакомпанія DW відіграє особливу роль у дуальній системі німецьких 

мас-медіа, яка складається з суспільно-правових та комерційних ЗМІ. DW 

виробляє інформаційну продукцію для іноземної аудиторії 30-ма мовами світу та 

є потужним іномовником із багатомільйонною аудиторією, помітним гравцем 

глобального медіаринку. Медіакомпанія-іномовник має окрему програмну місію, 

зафіксовану в Законі “Про Deutsche Welle”. Роль та функії  DW в мас-медійному 

ландшафті ФРН із огляду на програмну місію та завдання іномовника можна 

розглядати в контексті публічної дипломатії ФРН. DW може вважатися актором і 

водночас інструментом німецької публічної дипломатії, а також 

“культуртрегером”, тобто популяризатором німецької і європейської культури та 

німецької мови у світі.  

На основі аналізу низки релевантних документів та наукових публікацій 

закордонних й українських дослідників можна зробити висновок, що в випадку 

DW варто говорити про незалежність іномовника від держави у редакційній 

діяльності (виробництво інформаційної продукції без цензури) та автономію 

медіакомпанії на рівні ухвалення рішень про стратегію розвитку та 

розпорядження фінансами. 

Розвиток DW протягом 2006-2016 рр. як потужного гравця глобального 

медіаринку можна означити як еволюційний. Протягом цього періоду можна 

виокремити дві тенденції діяльності німецького іномовника: 1) постійний 

внутрішній критичний аналіз власної медіапродукції з метою підвищення її 

релевантності для цільової аудиторії та регіоналізація інформаційної продукції, 

тобто інформаційне виробництво з урахуванням рівня поінформованості та 

запитів цільової аудиторії; 2) розвиток нових форматів інформаційної продукції з 

огляду на зростання важливості інтернету та, зокрема, соціальних мереж.  

Головними конкурентами DW на глобальному медіаринку можна вважати 

ВВС (Великобританія); Voice of America та RFE/RL (США); RFI, France24, TV5 

Monde (Франція); RT, Voice of Russia (Російська Федерація); China Central 
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Television (CCTV), China Xinhua News Network Corporation (CNC) та China Radio 

International (CRI) (Китай); Euronews (Європа); Al Jazeera (Катар), Al Arabiya 

(ОАЕ). 

Deutsche Welle у своєму конкурентному середовищі – один із найстаріших 

іномовників із традиціями інформаційного виробництва, які закладалися з 

середини ХХ століття. Рівень охоплення аудиторії DW має значний потенціал 

зростання. Можна спрогнозувати, що стратегічний показник охоплення 150 

мільйонів користувачів на тиждень, якого німецький іномовник поставив за мету 

досягти до кінця 2017 року, є цілком реальним з огляду на динаміку зростання 

охоплення аудиторії DW упродовж останніх трьох років (100 мільйонів – 118 

мільйонів – 135 мільйонів (станом на липень 2016 року)). Обсяг фінансування DW 

у 2016 році є одним із найвищих серед проаналізованих даних конкурентів. 

 Досягненню стратегічної мети німецького іномовника та утриманню однією 

з провідних позицій на глобальному медіаринку сприятимуть такі практичні 

кроки: 1) удосконалення наявних та пошук нових форматів презентації 

інформації; 2) підвищення інтерактивності контенту, збільшення використання 

UGC (User Generated Content) з одночасним розширенням присутності DW в 

соцмережах; 3) збільшення можливостей персоніфікації контенту для 

користувачів; 4) підвищення якості та кількості ілюстративних матеріалів, 

зокрема фото та відео; 5) розширення мережі кореспондентів на місцях для 

активнішого використання mobile reporting або – як альтернатива – залучення до 

цієї функції користувачів соцмереж; 6) SEO-оптимізація; 7) посилення 

рекламування DW в цільових регіонах, зокрема за допомогою інтернет-реклами; 

8) створення інноваційних форматів донесення інформації та зацікавлення 

користувачів DW-контентом, зокрема молодь віком від 15-16 років. 
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РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ КОНТЕНТУ DW ТА ПРАВОВИХ ОСНОВ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ІНОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

4.1 DW на українському медіаринку 

 Deutsche Welle присутня на українському медіаринку, починаючи з 1990-х 

років. Мовлення DW в українському телеефірі почалося в 1996 році на телеканалі 

“Тоніс” [135, 60]. Ідеться про дубльовану українською мовою телепрограму 

“Journal” (“Щоденник”) хронометражем 15 хвилин. У 2001 році в ефірі телеканалу 

“Гравіс” почали транслювати інформаційну щотижневу передачу “Die Woche” 

(“Тиждень”). Важливо зазначити, що йшлося не про виробництво телепрограм 

спеціально для потреб української аудиторії, а про переклад телепрограм DW, 

спрямованих на широку європейську телеаудиторію. 

 У грудні 1996 року Deutsche Welle та Центр медіа ініціатив (Київ) підписали 

угоду про створення представництва DW в Україні з метою пошуку партнерів для 

трансляції програм медіакомпанії та просування DW на українському медіаринку 

[135, 60]. 

 Щоденне інформаційне мовлення DW, створене саме для української 

аудиторії, розпочалося у 2000 році. Саме тоді почала свою діяльність українська 

редакція DW. 

 В українському журналістикознавстві станом на 2016 рік бракує наукових 

досліджень на тему історії української редакції DW. Доступні документальні 

джерела на цю тему, окрім  власне контенту DW Ukrainian на сайті 

www.dw.com/ukrainian та на сторінках DW Ukrainian у соціальних мережах 

Facebook, Twitter та YouTube, – це витяги з “Планів завдань” DW 

(Aufgabenplanungen) та “Доповнень до плану завдань” (Fortschreibungen der 

Aufgabenplanungen) за період 2006-2016 рр., а також посібник “Із серця Європи: 

“Німецька хвиля” в Україні” (2008 р.), виданий у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка.  

 З огляду на мету цієї дисертації – формулювання рекомендацій для 

створення системи українського іномовлення на основі аналізу діяльності DW в 

цілому, яка є масштабною структурою, що складається з 30 національних 
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редакцій, – ми не надаватимемо в цьому підрозділі історичної розвідки про DW 

Ukrainian, а обмежимося стислим викладом та аналізом основних фактів про 

діяльність редакції на початковому та сучасному етапах. Результати контент-

моніторингу DW Ukrainian за період вересень 2015 – вересень 2016 рр. наведено в 

підрозділі 4.2 цієї дисертації. 

 Українська редакція DW розпочала мовлення в радіоефірі 27 березня 2000 

року. Вироблялася інформаційна радіопрограма хронометражем 15 хвилин, яку 

транслювали в ефірі п’ять разів на тиждень (із понеділка до п’ятниці). Починаючи 

з 31 березня 2002 року, щоденне мовлення DW Ukrainian збільшили до 30 хвилин 

на добу. У будні дні транслювалися  інформаційні програми, у вихідні – також 

пізнавальні радіожурнали [136, 60]. 

 У 2008 році виробництво радіопрограми DW Ukrainian розширили з 30 до 

45 хвилин на день. 45 хвилинна-програма складалася з трьох 15-хвилинних 

блоків. Два з них транслювалися в ефірі щоранку, третій блок – у післяобідній 

час. Найважливішим шляхом поширення радіопрограми була українська 

державна радіостанція “Промінь”, яка з 2008 року транслювала у своєму ефірі два 

з трьох блоків новин. Таким чином Deutsche Welle українською могли слухати в 

усіх регіонах України.  Станом на 2009 рік радіопродукцію виробництва Deutsche 

Welle українською мовою транслювали 20 радіостанцій-медіапартнерів в Україні, 

які отримували програми за допомогою супутника або інтернет-сервера [136, 60]. 

Окрім того, дублювалася українською телепрограма DW “Європа актуально” 

(Europa aktuell), яку можна було дивитися на ТРК “Ера”. 

 У згаданий період на сайті DW Ukrainian публікувалися в середньому 

близько 12 матеріалів на день – текстів та аудіофайлів. Онлайн-медіапартнерами 

української редакції у той період були веб-сайт Newsru.ua, портали Ukr.net і 

Meta.ua [149, 267-268]. 

 Радіопрограми Deutsche Welle у 2007-2009 рр. охоплювали щонайменше 

близько 0,9% населення України. Це був другий найвищий показник для програм 

DW серед держав СНД (найвищий показник був зафіксований у Молдові, де 

програми Deutsche Welle, за даними медіакомпанії, щонайменше раз на тиждень 
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слухали 1,2% населення). В інших державах СНД цей показник становив близько 

0,5% [149, 268].  

 У 2007-2009 рр. сайт DW Ukrainian нараховував у середньому 107 тисяч 

відвідувань на місяць (близько 3,5 тисячі в день). Окрім інтернет-користувачів з 

України, певну частку аудиторії сайту становили мешканці Німеччини та США. 

Аудіоматеріали On-Demand від DW українською мовою слухали в мережі в 

середньому 1 800 разів на місяць [149, 271]. 

 Оцінку сприйняття аудиторією медіапродукції DW українською у 2007-2009 

рр. зафіксовано у звіті медіакомпанії (нім. Evaluationsbericht) за відповідний 

період. Згідно з цим документом, для дослідження сприйняття медіапродукції 

аудиторією провели глибинні інтерв’ю з експертами в чотирьох містах України 

(Києві, Харкові, Одесі та Львові). Результати опитування показали, що 

сприйняття медіапродукції DW українською аудиторією у згаданий період було 

неоднозначним. З одного боку, експерти вказали на ексклюзивність матеріалів 

DW, зокрема на теми міжнародної журналістики, які на той час недостатньо 

висвітлювалися в українських ЗМІ. З іншого боку, експерти доволі критично 

оцінили радіопрограму української редакції з таких причин: 1) невизначеність 

цільової аудиторії; 2) брак цілеспрямованості на задоволення інформаційних 

потреб українських слухачів, зокрема висвітлення, з точки зору опитаних 

експертів, “нецікавих” подій у Німеччині та світі, які не стосувалися України; 3) 

недостатній обсяг висвітлення новин з України [149, 273]. 

 Водночас опитані експерти позитивно оцінили безкоштовні онлайн-курси 

німецької мови, доступні на сайті DW-WORLD.DE (назва сайту DW у згаданий 

період) – як “цікаві”, “актуальні”, “корисні”, “зрозумілі” та “дуже практичні”.  

 Загалом радіопрограму DW Ukrainian експерти оцінили у вказаний період як 

дуже професійну, а сайт – як сучасний і зручний для користування. При цьому 

опитані розкритикували невеликий, на їхню думку, масив контенту на сайті. 

Контент, за даними опитування, експерти назвали збалансованим, а DW 

охарактеризували як надійне, незалежне та професійне медіа [149, 274]. 

Зазначимо, що такі результати дослідження сприйняття аудиторією контенту DW 
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у 2007-2009 рр. можна певною мірою вважати прогнозованими. Завданням DW як 

німецького іномовника є висвітлення подій передусім із німецької та – ширше – 

європейської точки зору. Така перспектива висвітлення, яку можна означити як 

“погляд збоку”, передбачає, окрім дотримання класичних стандартів 

журналістики, і певну дистанційованість від висвітлюваних подій. Окрім того, до 

завдань DW не належить висвітлення виключно подій в Україні. Як іноземний 

ЗМІ DW пропонує цільовим аудиторіям можливість дізнатися більше про події в 

Німеччині, Європі та світі. Отже, висвітлення тем, які певна частина цільової 

аудиторії може вважати недостатньо цікавими чи надто далекими від українських 

реалій, становлять таку ж невід’ємну частину місії DW, як і висвітлення подій у 

цільових регіонах. 

 На початковому етапі своєї діяльності українська редакція DW виробляла 

радіо- та онлайн-продукцію. При цьому DW Ukrainian мала доволі обмежені 

ресурси для виробництва контенту – як людські, так і фінансові. З огляду на 

факти, наведені вище, можна зробити висновок, що на початковому етапі DW 

Ukrainian, з одного боку, охоплювала сотні тисяч слухачів за допомогою 

радіопрограм, трансльованих українськими медіапартнерами. З іншого боку, 

аудиторія сайту української редакції DW була радше нішевою та нечисленною.  

 Якісно та кількісно новий етап розвитку української редакції настав, 

починаючи з 2014 року: під час та після Революції Гідності, анексії Криму Росією 

та початку російсько-українського конфлікту на Донбасі. Виробництво 

інформаційної продукції DW Ukrainian зросло в кілька разів. Для цього було 

здійснено цілу низку важливих заходів. Виробництво контенту збільшилося з 12 

до 16 годин на добу (а в найбільш напружені дні Революції Гідності виробництво 

було цілодобовим). У січні 2015 року в Києві було відкрито кореспондентський 

пункт DW [158]. Мережа кореспондентів медіакомпанії в Україні зросла. 

Водночас протягом 2012-2015 рр. було майже втричі збільшено особовий склад 

редакції в Бонні (до близько тридцяти співробітників станом на 2016 рік) у зв’язку 

з реалізацією низки нових проектів.  
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 Наприкінці 2013 року розпочалося виробництво щотижневої інформаційно-

аналітичної телепрограми “Геофактор” хронометражем від 26 до 30 хвилин, 

створюваної спеціально для української цільової аудиторії. Програма 

ретранслювалася з лютого 2014 до кінця липня 2015 року в інтернеті та в ефірі 

медіапартнерів – українських телеканалів. Пізніше формат програми було 

змінено. Із серпня 2015 до липня 2016 року DW (українською) виробляла 

щоденну 10-хвилинну інформаційно-аналітичну передачу “DW Новини”, яка 

поширювалася в інтернеті та транслювалася в ефірі телеканалу “Тоніс”. Окрім 

того, з червня до серпня 2015 року випускалася щоденна інформаційна програма 

“Геофактор коротко”, випуски якої являли собою стислий огляд важливих новин 

дня тривалістю близько двох хвилин. Із серпня 2015 до липня 2016 року 

вироблялася щоденна інформаційна програма “DW Новини за 100 секунд” (з 

відповідним хронометражем випусків – 100 секунд) – огляд важливих подій дня в 

Європі та світі. 

Розширення обсягу виробництва інформаційної продукції DW Ukrainian у 

2014 році знайшло попит серед цільової аудиторії. У березні того року DW в 

цілому зафіксувала рекордне зростання охоплення інтернет-аудиторії – на 47% у 

порівнянні з середнім показником протягом попередніх 6 місяців, тобто 155 

мільйонів заходів на сайт www.dw.com та інтеракцій із боку користувачів 

соціальних мереж. Кількість інтеракцій аудиторії на сторінках усіх 30 редакцій 

DW в Facebook та Twitter зросла загалом на 68%, а кількість переглядів 

відеосюжетів на сайті та на Youtube зросла на 37%, перевищивши чотири 

мільйони [198]. 

Таке успішне зростання показників відбулося передусім завдяки різкому 

збільшенню попиту цільової аудиторії на інформаційну продукцію DW Ukrainian 

та DW Russian у зв’язку з подіями на території України, зокрема революцією та 

анексією Криму. Кількість заходів на сайт DW Ukrainian у березні 2014 року, 

згідно з даними медіакомпанії, зросла на майже 260%, перевищивши 2,2 мільйона 

(понад 70 тисяч на день). Кількість заходів на сайт DW Russian у вказаний період 
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зросла на більш нід 250%, тобто понад 6,4 мільйона (понад 205 тисяч на день) 

[198]. 

Узявши за основу ці цифри, опубліковані у відкритих джерелах (на сайті 

www.dw.com), можна припустити, що на початку 2014 року кількість заходів на 

сайт DW Ukrainian могла становити в середньому близько 25 тисяч на день, тобто 

близько 750 тисяч на місяць. Відвідуваність сайту DW Russian могла відповідно 

становити близько 75-80 тисяч на день, тобто близько 2 250 000 – 2 400 000 на 

місяць. 

Орієнтовну цифру у 25 тисяч відвідин сайту DW Ukrainian на день станом 

на початок 2014 року не можна вважати сталим показником, оскільки логічно 

буде припустити, що попит на інформаційну продукцію сайту міг зрости, сягнути 

піку в березні 2014 року та згодом знизитися. Або ж залишитися на більш-менш 

сталому рівні. 

 Зазначимо також, що з 2014 року DW Ukrainian також почала 

цілеспрямованіше розвивати свою присутність у соціальних мережах Facebook, 

Twitter та YouTube, реалізувала низку маркетингових заходів і значно розширила 

свою аудиторію в названих соціальних мережах. Так, якщо в жовтні 2014 року 

Facebook-спільнота DW Ukrainian налічувала близько 20 тисяч підписників, то 

станом на квітень 2017 року ця спільнота налічувала понад 77 тисяч підписників. 

Twitter-спільнота DW Ukrainian станом на квітень 2017 року налічувала понад 55 

тисяч фоловерів, а YouTube-спільнота – понад 7 тисяч. Таким чином загальна 

кількість інтернет-користувачів, які входять до спільноти DW Ukrainian у 

соціальних мережах, становила у згаданий період понад 139 тисяч профілів. 

Зазначимо, що реальна кількість користувачів може бути меншою, оскільки не 

виключено, що одні й ті самі користувачі підписуються на сторінки DW Ukrainian 

одразу в кількох соціальних мережах, відповідно використовуючи кілька власних 

профілів. Тому названу загальну цифру слід сприймати як приблизний показник. 

 Загалом можна зробити висновок, що DW своєчасно і професійно, тобто в 

відповідності до міжнародно визнаних журналістських стандартів, відреагувала 

на події кінця 2013 – початку 2014 рр. в Україні та процеси, які почалися після 
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Революції Гідності, значно розширивши медіавиробництво українською мовою. В 

умовах інформаційної та реальної війни Росії з Україною важливість незалежних 

медіа, професійного та критичного висвітлення подій важко переоціонити. Окрім 

того, присутність DW Ukrainian на вітчизняному медіаринку є важливою та 

потрібною і з огляду на заангажованість ринку (непрозорість медіавласності, 

недостатнє дотримання – аж до ігнорування та свідомого маніпулювання – 

журналістських стандартів численними українськими ЗМІ (телеканалами, пресою, 

онлайн-виданнями), загальним рівнем свободи слова в Україні (107 місце зі 180-

ти в щорічному рейтингу свободи слова міжнародної організації «Репортери без 

кордонів» за 2015 рік [218])). 

 Також можна констатувати зростання важливості української цільової 

аудиторії для DW після Революції Гідності.  Згідно з “Планом завдань DW” 2014-

2017, пріоритетними цільовими ринками в регіоні СНД для медіакомпанії 

залишаються “Російська Федерація та російськомовні сусідні держави. До цього 

додається Україна: останні тенденції свідчать про, з одного боку, великий 

конфліктний потенціал регіону, що в наступні роки буде одним з акцентів 

висвітлення подій DW. З іншого боку, стає зрозумілою важливість стабільного 

партнерства з обома державами” [146, 29]. 

 З 2000 до 2016 року позиція DW Ukrainian на українському медіаринку 

зміцнилася. На основі вищенаведених даних про присутність DW Ukrainian у 

соціальних мережах можна зробити висновок, що упізнаваність бренду DW в 

Україні дещо зросла.  Водночас можна констатувати, що DW Ukrainian має 

значний потенціал для подальшого нарощування рівня охоплення та залучення 

аудиторії, оскільки близько 25 тисяч відвідин сайту на день і відповідно близько 

750 тисяч на місяць –низький показник у порівнянні з українськими медіа, які 

вважаються лідерами ринку (“Українська правда” – 20,7 мільйона відвідувань 

сайту на місяць станом на жовтень 2015 року, “Censor.net” – 17,1 мільйона 

відвідувань на місяць, “Korrespondent.net” – 16,9 мільйона на місяць, 

“Obozrevatel.com” – 14,2 мільйона, “ТСН.ua” – 14,2 мільйона [144]). 
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4.2 Результати дослідження контенту української редакції DW 

 

 Аналіз міжнародного досвіду у сфері функціонування іномовлення потребує 

дослідження контенту іномовників. У сучасному журналістикознавстві під 

контентом (із англ. – зміст) зазвичай розуміють змістове наповнення засобів 

масової інформації, тобто текстові, фото- та відеотвори, які оприлюднюються у 

ЗМІ. 

 Із огляду на мету дослідження – розробку рекомендацій для українського 

іномовлення – об’єктом аналізу було обрано контент DW, предметом дослідження 

– контент сайту DW Ukrainian (адреса сайту: www.dw.com/ukrainian), над 

створенням якого працює українська редакція DW, за період вересень 2015 – 

вересень 2016 рр. Обраний досліджуваний період є релевантним, оскільки 

отримані за допомогою моніторингу дані дають змогу простежити динаміку 

розвитку предмету дослідження. 

 Метою дослідження було обрано аналіз наповнення основних рубрик сайту 

DW Ukrainian, відповідності контенту програмній місії та завданням DW (згідно з 

“Законом про DW”) та розробку на основі отриманих даних рекомендацій для 

контенту українського іномовлення. Досягнення поставленої мети передбачало 

виконання таких завдань: 1) дослідити контент сайту DW Ukrainian за період 

вересень 2015 – вересень 2016 рр., зокрема частоту наповнення основних рубрик 

сайту інформаційними та аналітичними текстовими, фото- та відеотворами; 2) 

зробити висновки про тематичне наповнення контенту основних рубрик сайту 

DW Ukrainian за досліджуваний період.  

 Контент сайту DW Ukrainian було досліджено з застосуванням методу 

моніторингу та елементів методу кількісного контент-аналізу. Від проведення 

якісного контент-аналізу в межах цього дослідження було вирішено відмовитися з 

таких причин: 1) необхідність залучення фахівців зі спеціальними знаннями 

(знавців математичного аналізу, кодувальників та ін.) для проведення такого типу 

дослідження; 2) відсутність спеціального фінансування, яке зазвичай 

передбачається для здійснення якісного контент-аналізу; 3) проведення якісного 
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контент-аналізу змусило б вийти за межі цього дослідження. При цьому 

застосування саме цього методу дослідження не є доконечно необхідним із огляду 

на мету та завдання цієї дисертації. 

 Моніторинг контенту DW Ukrainian, результати якого представлені в цій 

дисертації, виконаний авторкою самостійно. 

 Генеральну сукупність дослідження становлять усі текстові, фото- та 

відеотвори, оприлюднені на сайті DW Ukrainian упродовж досліджуваного 

періоду. Під текстовими творами ми маємо на увазі інформаційні, аналітичні та 

публіцистичні журналістські матеріали. Під фототворами в контексті цього 

дослідження розуміються не окремі світлини, якими супроводжуються текстові 

твори, а фотогалереї – формат журналістського твору, який являє собою 

сукупність фотографій на певну тему, кожна з яких супроводжується коротким 

текстом переважно інформаційного характеру. Фотогалереї – один із форматів, у 

яких створюється інформаційна продукція DW. Оскільки в українському 

журналістикознавстві наразі не існує визначень такого формату журналістського 

твору, як фотогалерея, то попереднє визначення сформульоване нами. На наш 

погляд, унаслідок змістово-візуальних особливостей фотогалереї цей формат 

журналістського твору можна класифікувати як різновид фоторепортажу. На сайті 

DW Ukrainian фотогалереї публікуються щотижня з непостійною частотою 

(упродовж досліджуваного періоду періодичність публікації фотогалерей 

становила від 1 до 8 на тиждень). Під відеотворами в цьому дослідженні 

розуміються відеоcюжети, опубліковані на сайті DW Ukrainian упродовж 

досліджуваного періоду. 

 Для досягнення репрезентативності моніторингу ми збирали дані про 

контент сайту DW Ukrainian упродовж кожного другого тижня місяців 

досліджуваного періоду. Відповідно ці дані становлять вибіркову сукупність 

дослідження. Коректність проведеної нами процедури вибірки забезпечується 

однаковою структурою вихідної та аналізованої сукупностей. 

 Отже, вибіркову сукупність дослідження становить контент, опублікований 

на сайті DW Ukrainian упродовж кожного другого тижня місяців досліджуваного 
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періоду: із 7 до 13 вересня, із 5 до11 жовтня, з 9 до 15 листопада, із 7 до 13 грудня 

2015 року, а також із 4 до 10 січня, з 8 до 14 лютого, із 7 до 13 березня, із 4 до 10 

квітня, з 9 до 15 травня, із 6 до 12 червня, із 4 до 10 липня, з 8 до 14 серпня, із 5 до 

11 вересня 2016 року. 

 Категорії аналізу. Сайт DW Ukrainian  складається з таких розділів: 

“Головна”, “Медіатека”, “Вивчати німецьку”. Структура розділу “Головна” 

складається з таких основних рубрик: “Політика й суспільство”, “Економіка”, 

“Культура й стиль життя” (з підрубрикою “Авторська колонка”), “Вікно в 

Німеччину”. Окремою спеціальною рубрикою є “Спецпроекти”. Станом на 

вересень 2016 року у цій рубриці міститься контент таких спецпроектів, які 

являють собою спеціальні тематичні сторінки сайту: “25 років німецької єдності”, 

“Друга світова війна”, “Шляхи до Світової спадщини”. З огляду на те, що контент 

рубрики “Спецпроекти” складається зі спеціальних тематичних сторінок сайту і 

не дає змоги зробити висновки про наповнення сайту загалом, від моніторингу 

цієї спецрубрики було вирішено відмовитися. Таким чином для проведення 

моніторингу нами було обрано контент трьох основних рубрик сайту DW 

Ukrainian: “Політика й суспільство”, “Економіка”, “Культура й стиль життя”.  

 Контент рубрики “Вікно в Німеччину” в межах моніторингу не 

досліджувався у зв’язку з тим, що змістове наповнення цієї рубрики становлять 

журналістські твори двох типів: 1) матеріали, спеціально створені для цієї 

рубрики (зокрема тематичні добірки “Політична система”, “Культура у ФРН”, 

“Портрети  федеральних земель”, “Смачна Німеччина”, більшість яких датується 

2009 роком); 2) матеріали, паралельно розміщені в цій рубриці та в інших 

(зокрема в рубриці “Культура й стиль життя”). У зв’язку з цим зникла 

необхідність окремо відстежувати контент вищеназваної рубрики. 

 Жанрова палітра текстового контенту трьох досліджуваних рубрик 

складається з творів інформаційних жанрів (заміток, репортажів, інтерв’ю), 

аналітичних жанрів (статей, коментарів, оглядів) та публіцистичних жанрів 

журналістики (нарис). Окремо зазначимо, що тексти публіцистичних жанрів 

журналістики розміщуються  на сайті DW Ukrainian нечасто в порівнянні з 
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текстами аналітичних і особливо інформаційних жанрів. Це тексти в підрубриці 

“Авторська колонка” рубрики “Культура й стиль життя”, авторами яких є відомі 

українські письменники та публіцисти (Юрій Андрухович, Андрій Бондар, Сергій 

Жадан, Оксана Забужко, Наталка Сняданко та ін.). Частота публікації цих текстів 

становила від 2 до 4 разів на місяць упродовж досліджуваного періоду. 

 З огляду на структуру основних рубрик, обраних для дослідження, та 

жанрову різноманітність текстових журналістських творів, публікованих на сайті, 

ми обрали такі категорії аналізу: 

 Політика-Новини-Україна 

 Політика-Новини-Європа 

 Політика-Новини-Світ  

 До цих категорій аналізу ми відносили одиниці дослідження у вигляді 

текстових творів інформаційних жанрів, опублікованих у рубриці “Політика й 

суспільство” на сайті DW Ukrainian упродовж досліджуваного періоду. 

 Політика-Аналітика-Україна 

 Політика-Аналітика-Європа 

 Політика-Аналітика-Світ 

 До цих категорій аналізу ми відносили одиниці дослідження у вигляді 

текстових та фототворів аналітичних жанрів, опублікованих у рубриці “Політика 

й суспільство” на сайті DW Ukrainian упродовж досліджуваного періоду. 

 Економіка-Новини-Україна 

 Економіка-Новини-Європа 

 Економіка-Новини-Світ 

 До цих категорій аналізу належать одиниці дослідження у вигляді текстових 

творів інформаційних жанрів, опублікованих у рубриці “Економіка” на сайті DW 

Ukrainian упродовж досліджуваного періоду. 

 Економіка-Аналітика-Україна 

 Економіка-Аналітика-Європа 

 Економіка-Аналітика-Світ 
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 До цих категорій аналізу належать одиниці дослідження у вигляді текстових 

творів аналітичних жанрів, опублікованих у рубриці “Економіка” на сайті DW 

Ukrainian упродовж досліджуваного періоду. 

 Культура-Новини-Україна 

 Культура-Новини-Європа і світ 

 До цих категорій аналізу належать одиниці дослідження у вигляді текстових 

творів інформаційних жанрів, опублікованих у рубриці “Культура й стиль життя” 

на сайті DW Ukrainian упродовж досліджуваного періоду. 

 Культура-Аналітика й публіцистика-Україна 

 Культура- Аналітика й публіцистика-Європа і світ 

 До цих категорій аналізу належать одиниці дослідження у вигляді текстових 

та фототворів аналітичних і публіцистичних жанрів, опублікованих у рубриці 

“Культура й стиль життя” на сайті DW Ukrainian упродовж досліджуваного 

періоду. Створення об’єднаних категорій аналізу “Культура-Новини-Європа і 

світ” та “Культура-Аналітика й публіцистика-Європа і світ” пояснюється меншою 

кількістю контенту, який публікується в рубриці “Культура”, в порівнянні з 

рубриками “Політика” та  “Економіка”. Відповідно логічніше сформулювати 

категорії аналізу одиниць контенту цієї рубрики, “об’єднавши”  Європу та світ в 

одну категорію.  

 Відео-Україна 

 Відео-Європа 

 Відео-Світ 

 До цих категорій аналізу належать одиниці дослідження у вигляді 

відеотворів, опублікованих на сайті DW Ukrainian упродовж досліджуваного 

періоду. 

 Перелічені категорії пошуку є коректними, тому що такий перелік категорій 

уможливив збирання даних про наповнення основних рубрик сайту DW Ukrainian 

на основі однозначної категоризації одиниць дослідження, а також виконання 

завдань та досягнення мети дослідження. 



147 
 

 Одиницями аналізу ми визначили всі текстові, фото- та відеотвори, 

опубліковані на сайті DW Ukrainian упродовж досліджуваного періоду, крім 

випусків 100-секундної щоденної програми “DW Новини за 100 секунд”, яка 

випускалася з 10.08.2015 до 1.07.2016. Рішення про невключення випусків цієї 

програми до моніторингу було ухвалене у зв’язку з особливостями формату “DW 

Новини за 100 секунд”. Програма являла собою перелік важливих новин дня на 

теми політики, економіки та культури – як європейської, так і української, а також 

подій у світі. Унаслідок цього випуски “DW Новини за 100 секунд” неможливо 

однозначно віднести до жодної з обраних нами категорій аналізу. 

 Методика дослідження. Зібрані протягом досліджуваного періоду дані 

вносилися до єдиної таблиці у форматі .xls у такому порядку:  

 дата спостереження; 

 кількість виявлених одиниць аналізу відповідно до кожної категорії аналізу 

(тобто кількість текстових, фото- та відеотворів кожної категорії, 

опублікованих на сайті DW Ukrainian у конкретний день, де “1” відповідає 

одному твору, “2” – двом, “3” – трьом та ін. У випадках, коли в результаті 

моніторингу не було виявлено одиниць аналізу певної категорії, у 

відповідну клітинку таблиці вносилася позначка “0”). 

 Дані, внесені до таблиці, не кодувалися у зв’язку з типом проведеного 

дослідження (моніторинг із елементами кількісного контент-аналізу). Для 

проведення кількісного аналізу даних не виникло необхідності в їх додатковому 

кодуванні. Після закінчення терміну досліджуваного періоду було підраховано 

загальну кількість одиниць аналізу в кожній категорії аналізу (див. Додаток А), а 

також загальну кількість одиниць аналізу всіх категорій аналізу (2837). На основі 

математичної обробки даних в абсолютних і відносних величинах було створено 

низку графіків, які відображають результати моніторингу сайту DW Ukrainian у 

досліджуваний період (див. нижче). При цьому дані щодо відеотворів 

аналізувалися окремо від даних про текстові та фототвори. 
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Рис. 4.1  

Витяг із таблиці даних моніторингу контенту сайту DW Ukrainian 

за період вересень 2015 – вересень 2016 рр. (див. табл. у Додатку А) 

 

 
  

 Результати дослідження. Моніторинг контенту трьох із чотирьох основних 

рубрик сайту DW Ukrainian дав змогу виявити, що у період від вересня 2015 до 

вересня 2016 рр. 88 відсотків текстових та фототворів на сайті були опубліковані 

в рубриці “Політика й суспільство”, 8 відсотків – у рубриці “Економіка”, 4 

відсотки – в рубриці “Культура й стиль життя”. Отже, має місце значна перевага 

матеріалів на теми політики над матеріалами на інші теми. Відповідно рубрика 

“Політика й суспільство” на сайті DW Ukrainian оновлюється до 35-40 разів 

щодня – набагато частіше, ніж рубрики “Економіка” та “Культура й стиль життя”. 

Дві останні рубрики наповнюються новими матеріалами не щодня. На вихідних 

наповнюваність цих рубрик часто знижується до нуля (див. Додаток Б). Такі 

результати дослідження свідчать про дисбаланс у контент-наповненні рубрик 

сайту DW Ukrainian. 
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Рис. 4.2  

Контент сайту DW Ukrainian за досліджуваний період 
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суспільство"
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стиль життя"

 

 

 Окрім загального аналізу контенту вищезгаданих трьох рубрик, ми провели 

окремий аналіз наповнення кожної з цих рубрик матеріалами інформаційних 

жанрів (передусім замітками) та аналітичних жанрів (стаття, коментар, огляд). 

Дані для рубрики “Політика й суспільство” в абсолютних величинах (кількість 

матеріалів, опублікованих у досліджуваний період, без урахування відеотворів), 

наведені в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1  

Новини  рубрики “Політика й суспільство” за досліджуваний період 

 

 

Політика й 

суспільство-

Україна-

Новини 

 

Політика й 

суспільство-

Європа-

Новини 

 

Політика й 

суспільство-

Світ-Новини 

 

Загальна 

кількість 

матеріалів за 

досліджуваний 

період (без 

урахування 

відео) 

 

403 

 

888 

 

503 

 

1794 
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 У відносних величинах новинний контент рубрики “Політика й 

суспільство” відображений на рисунку 4.3. 

 

Рис. 4.3  

Тематика новин рубрики “Політика й суспільство” за досліджуваний період 
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 Отже, за нашими даними, упродовж досліджуваного періоду масив новин, 

опублікованих у вищезгаданій рубриці, на 22 відсотки складався з новин про події 

в Україні, на 28 відсотків – із новин про події у світі та на 49 відсотків – із новин 

про події в Європі. Такий розподіл видається цілком логічним із огляду на 

конкурентну позицію DW Ukrainian щодо українських ЗМІ. Природно, що 

українські ЗМІ висвітлюють передусім події в Україні та володіють ресурсами 

(людськими і фінансовими) для нерідко швидшого та докладнішого висвітлення 

українських подій, ніж закордонні мас-медіа. З огляду на це закордонні ЗМІ, 

цільовою аудиторією яких є й українська, пропонують типи контенту, відмінні від 

контенту конкурентів. У випадку DW Ukrainian це, зокрема, новини про події в 

Європі та світі на теми, які не завжди можна знайти в українських медіа. 

Відповідно до цього, а також мети DW – згідно з Законом “Про DW”, – 

“представляти Німеччину як зрілу європейську культурну націю та вільно 

мислячу демократичну правову державу (...) надавати майданчик для 

представлення точок зору з важливих тем – перш за все політики, культури та 

економіки, – в Європі та на інших континентах із метою сприяти порозумінню, 
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міжкультурному та міжнародному обміну”, – можна зробити висновок, що 

тематика новинного контенту рубрики  “Політика й суспільство” є 

збалансованою. 

 Окрім новин, у вищезгаданій рубриці розміщуються текстові та фототвори 

аналітичних жанрів. Дані про кількість таких матеріалів упродовж 

досліджуваного періоду (без урахування відеотворів) наведені в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2  

Аналітичні матеріали рубрики “Політика й суспільство” 

 

 

Політика й 

суспільство-

Україна-

Аналітика 

 

Політика й 

суспільство-

Європа-

Аналітика 

 

 

Політика й 

суспільство-

Світ-

Аналітика 

 

Загальна 

кількість 

матеріалів за 

досліджуваний 

період 

 

175 

 

155 

 

40 

 

370 

 

 У відносних величинах тематична структура аналітичних матеріалів 

рубрики “Політика й суспільство” за досліджуваний період виглядатиме так (див. 

рис. 4.4). 

Рис. 4.4  

Тематика аналітичних матеріалів рубрики “Політика й суспільство” 
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 Отже, упродовж досліджуваного періоду 47 відсотків аналітичних 

матеріалів рубрики “Політика й суспільство” були присвячені подіям в Україні, 

42 відсотки – подіям у Європі та 11 відсотків – подіям у світі. Невелику різницю в 

кількості аналітичних матеріалів про події в Україні та Європі можна пояснити 

тим, що цільова аудиторія DW Ukrainian зацікавлена в аналітичному висвітленні 

подій в Україні з німецької та – ширше – європейської точок зору. Можна 

припустити, що такий баланс тематики аналітичних матеріалів рубрики “Політика 

й суспільство” є частиною редакційної стратегії для утримання наявної та 

зацікавлення потенційної цільової аудиторії відповідно до мети і завдань DW, 

зафіксованих у “Законі про DW”. Окрім того, значно меншу частку аналітичних 

матеріалів рубрики, присвячених подіям у світі, можна пояснити потенційно 

меншою зацікавленістю цільової аудиторії в порівнянні з аналітичними 

матеріалами про події в Україні та Європі.  

 У таблиці 4.3 та на рисунку 4.5 наведено зібрані дані про тематику новин 

рубрики “Економіка” за досліджуваний період. 

 

Таблиця 4.3  

Новини рубрики “Економіка” за досліджуваний період 

 

 

Економіка-

Україна-

Новини 

 

Економіка-

Європа-

Новини 

 

Економіка-

Світ-

Новини 

 

Загальна 

кількість 

матеріалів за 

досліджуваний 

період 

 

37 

 

54 

 

54 

 

145 
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Рис. 4.5  

Тематика новин рубрики “Економіка” 

26%

37%

37%

Контент рубрики "Економіка": 
новини за досліджуваний період

Новини про Україну

Новини про Європу

Новини про події у світі

 

 Наведені дані дають змогу зробити висновок про загальну збалансованість 

новинного контенту рубрики “Економіка” за досліджуваний період.  

 У таблиці 4.4 та на рисунку 4.6 наведено результати моніторингу 

аналітичних матеріалів вищезгаданої рубрики. 

 

Таблиця 4.4  

Аналітичні матеріали рубрики “Економіка” 

 

 

Економіка-

Україна-

Аналітика 

 

Економіка-

Європа-

Аналітика 

 

Економіка-

Світ-

Аналітика 

 

Загальна 

кількість 

матеріалів за 

досліджуваний 

період 

 

21 

 

15 

 

7 

 

43 
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Рис. 4.6  

Тематика аналітичних матеріалів рубрики “Економіка” 

49%

35%

16%

Контент рубрики "Економіка": 
аналітичні матеріали 

за досліджуваний період

Матеріали про Україну

Матеріали про Європу

Матеріали про події у світі

 

 

 Згідно з цими даними, простежується схожість із переважанням 

аналітичного контенту про події в Україні з рубрикою “Політика й суспільство”. 

Кількісне переважання аналітичних матеріалів про події в Україні можна, на нашу 

думку, пояснити зацікавленнями цільової аудиторії. 

 У таблиці 4.5 та на рисунку 4.7 наведено результати моніторингу новинного 

контенту рубрики “Культура й стиль життя”. Із огляду на невелику кількість 

матеріалів у цій рубриці у порівнянні з двома попередніми дані про матеріали на 

теми подій у Європі та світі було об’єднано в одну категорію аналізу. 

Таблиця 4.5  

Новини рубрики “Культура й стиль життя” 

 

 

Культура і 

стиль 

життя-

Україна-

Новини 

 

Культура і 

стиль 

життя-

Європа і 

світ-

Новини 

 

Загальна 

кількість 

матеріалів за 

досліджуваний 

період 

 

22 

 

43 

 

65 
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Рис. 4.7  

Новини рубрики “Культура й стиль життя” 

 

 

 На наш погляд, таке відсоткове співвідношення тематики новин рубрики 

“Культура й суспільство” можна пояснити передусім метою та завданнями DW, 

зафіксованими в Законі “Про DW”. Із огляду на обов’язок представлення 

Німеччини як “зрілої європейської культурної нації”, сприяння “порозумінню, 

міжкультурному та міжнародному обміну” такий баланс тематичного наповнення 

цієї рубрики виглядає цілком логічним. 

 У таблиці 4.6 та на рисунку 4.8 відображено дані про наповнення 

вищезгаданої рубрики аналітичними матеріалами. 

 

Таблиця 4.6  

Аналітичні матеріали рубрики “Культура й стиль життя” 

 

 

Культура і 

стиль 

життя-

Україна-

Аналітика 

 

Культура і 

стиль 

життя-

Європа і 

світ-

Аналітика 

 

Загальна 

кількість 

матеріалів за 

досліджуваний 

період 

 

10 

 

35 

 

45 
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Рис. 4.8  

Аналітичні матеріали рубрики “Культура й стиль життя” 

22%

78%

Контент рубрики "Культура й стиль життя": 
аналітичні матеріали

за досліджуваний період

Матеріали про події в 
Україні

Матеріали про події в 
Європі та світі

 

 

 На відміну від двох попередніх рубрик, у рубриці “Культура й стиль життя” 

бачимо значне переважання аналітичних матеріалів про події в Європі та світі у 

порівнянні з часткою таких матеріалів про події в Україні. Однак ми не 

характеризуватимемо таке співвідношення як дисбаланс із огляду на мету DW 

(див. вище) та той факт, що такі матеріали, без сумніву, становлять одну з 

конкурентних переваг DW Ukrainian у порівнянні з українськими медіа.  

 У таблиці 4.7 та на рисунку 4.9 відображено результати моніторингу 

відеотворів DW Ukrainian за досліджуваний період. 

  

Таблиця 4.7  

Тематика відеотворів DW Ukrainian 

 

 

Відео-

Україна 

 

Відео-

Європа 

 

Відео-

Світ 

 

Загальна 

кількість 

матеріалів за 

досліджуваний 

період 

 

109 

 

171 

 

95 

 

375 
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Рис. 4.9  

Тематика відеотворів DW Ukrainian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Як і в рубриках “Політика й суспільство” та “Економіка”, спостерігаємо 

значне переважання контенту на теми подій у Європі (46 відсотків). При цьому 

різниця між частками відеотворів про події в Україні та світі є незначною (29 та 

25 відсотків відповідно). На наш погляд, таке відсоткове співвідношення можна 

пояснити особливостями специфіки роботи української редакції DW, які ми 

перерахували вище (зафіксована в Законі “Про DW” мета діяльності 

медіакомпанії, конкуренція з українськими ЗМІ та, як наслідок, необхідність 

створення контенту, який тематично і змістовно відрізняється від медіапродукції 

українських медіа). У зв’язку з цими особливостями баланс тематики 

відеоконтенту DW Ukrainian, виявлений за результатами проведеного 

моніторингу, можна, на наш погляд, вважати логічним, оптимальним і не варто 

розцінювати як диспропорційний. 

 Висновки моніторингу. Зібрані дані дають змогу зробити висновки про 

пріоритетну тематику контенту DW Ukrainian. Очевидно, що створенню 

матеріалів на теми політики (як української, так і міжнародної) приділяється 

значно більше уваги та часу, ніж створенню матеріалів на теми економіки, 

культури та стилю життя. З одного боку, висвітлення цих тем цілковито 

29%

46%

25%

Тематичне наповнення відеоконтенту за 
досліджуваний період

Відео про події в Україні

Відео про події в Європі

Відео про події у світі
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відповідає меті медіакомпанії. Згідно з Законом “Про DW”, це “представляти 

Німеччину як зрілу європейську культурну націю та вільно мислячу 

демократичну правову державу (...), надавати майданчик для представлення точок 

зору з важливих тем – перш за все політики, культури та економіки, – в Європі та 

на інших континентах із метою сприяти порозумінню, міжкультурному та 

міжнародному обміну”. З іншого боку, значне переважання інформаційних та 

аналітичних матеріалів на теми політики можна інтерпретувати як дисбаланс 

контенту, адже за досліджуваний період 88 відсотків усіх текстових та фототворів 

на сайті DW Ukrainian стосувалися політичних тем і тільки 8 відсотків – 

економічних тем та 4 відсотки – культурних. Для більшої збалансованості DW 

Ukrainian можна порекомендувати збільшити кількість матеріалів на економічні 

теми до, наприклад, 20-30 відсотків від загальної кількості матеріалів, а контенту 

на культурні теми до – 10-15 відсотків від загальної кількості матеріалів. Такі 

зміни потенційно сприятимуть охопленню більших груп цільової аудиторії – як 

наявної, так і потенційної. 



159 
 

4.3 Міжнародний конкурс сайтів і блогів The Bobs як інструмент підтримки 

свободи слова за допомогою “нових медіа” 

 

 Міжнародний конкурс інтернет-активізму The Bobs був заснований DW у 

2004 році та проводився щорічно до 2017 року. Призами конкурсу щороку 

нагороджували онлайн-проекти різними мовами, які збагачують інтернет-дискурс 

у контексті підтримки й поширення свободи слова та захисту прав людини. 

Конкурс проводився 14-ма мовами світу (арабською, бенгальською, китайською, 

німецькою, англійською, французькою, гінді, індонезійською, перською, 

португальською, російською, іспанською, турецькою та українською). Українська 

була офіційною мовою The Bobs, починаючи з 2013 року. 

Метою The Bobs було підкреслити різноманітність і важливість різних форм 

масової комунікації в інтернеті (блогів, мікроблогів, соціальних мереж, веб-сайтів 

проектів вищевказаної тематики, веб-версій ЗМІ тощо) та організувати 

міжнародний полілог на суспільно важливі теми [31, 104]. 

Цільовою аудиторією конкурсу були блогери, активісти та журналісти, які 

своєю діяльністю “виступають за вільне висловлювання думок і захист прав 

людини в інтернеті” [31, 105]. Тобто цільовою аудиторією The Bobs передусім 

були люди, які своєю діяльністю стимулюють суспільну дискусію на важливі 

теми та проблеми, можуть впливати на громадську думку, виступають за 

демократію і права людини. Важливість нових медіа, зокрема соціальних мереж, 

останніми роками тільки зростає. Виступи на Болотній площі в Москві, “арабська 

весна”, Революція Гідності та багато інших протестних суспільних виступів, рухів 

і важливих політичних подій останніх років не могли б відбутися у тому 

масштабі, в якому відбулися, та глибоко відбитися в масовій свідомості, без 

значної об’єднавчої, мобілізуючої ролі, яку відіграли соцмережі. Поява нових 

медіа “полегшила процес міжнародних інформаційних інтервенцій, бо вони 

створюють інформаційно-комунікативний простір, а якому пришвидшено всі 

процеси обміну. Державний апарат не в змозі реагувати і прогнозувати можливі 
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наслідки таких інтервенцій. І майже на кожному кроці він програє”, пише з цього 

приводу український дослідник Г. Почепцов [102]. 

Як зрозуміло з переліку офіційних мов конкурсу The Bobs, чимала кількість 

його учасників походила з держав, де порушуються права людини та існують 

проблеми з дотриманням свободи слова або взагалі немає вільних медіа. Проект 

DW був спрямований на networking – створення особистісних зв’язків між 

активістами різних національностей, сприяння обміну ідеями та стимулюванню 

дискусій. Аналогів цього проекту у світі не існувало, стверджують організатори 

[31, 105]. 

Щорічні результати конкурсу можна розглядати як стисле відображення 

проблем і тенденцій розвитку віртуальних соціальних комунікацій у країнах, 

мовами яких проводиться The Bobs. Наведемо кілька прикладів із України. У 2014 

році до фіналу конкурсу від України в усіх номінаціях увійшли онлайн-ініціативи, 

засновані для підтримки Революції Гідності. У підсумку проект українських 

журналістів YanukovychLeaks, спрямований на викриття корупції режиму Віктора 

Януковича, здобув на The Bobs перемогу в номінації “Приз від “Репортерів без 

кордонів””  за версією членів журі конкурсу (прим.: міжнародна організація 

“Репортери без кордонів” – партнер The Bobs). В інших номінаціях конкурсу у 

2014 році за результатами онлайн-голосування інтернет-аудиторії здобули 

перемогу Facebook-спільнота “Євромайдан” (у номінаціях “Найкращий блог”), 

мистецький проект Вавилон’13 (номінація “Найкреативніший та 

найоригінальніший”) і блог Сергія Лещенка, який у той час був журналістом, 

відомим завдяки своїм антикорупційним розслідуванням (номінація “Найкращий 

сайт або блог українською”).  

Наступного року серед українських проектів-фіналістів The Bobs 

домінувала тема боротьби з корупцією. У 2015-му перемогу в номінації 

“Найкращий сайт або блог українською” за результатами онлайн-голосування 

інтернет-аудиторії здобув Центр протидії корупції – громадська організація, яка 

об’єднує експертів юридичного, медійного та громадсько-політичного секторів, 

які вважають корупцію джерелом ключових проблем розвитку України. У 2016 
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році перемогу в цій номінації здобув просвітницький проект “Ціна держави”, за 

допомогою якого громадяни можуть дізнатися, як формується державний бюджет 

України  та які податки вони сплачують. 

Детально проаналізувавши переліки переможців The Bobs за період 2011-

2016 рр., ми здійснили типологізацію цих проектів за такими категоріями (див. 

таблицю 4.8):  

 Професійні журналісти. До цієї категорії ми внесли особисті блоги 

професійних працівників мас-медіа, які здобували перемогу на The Bobs; 

 Дисиденти. Ідеться про блоги активістів, які зазнали переслідувань за свою 

блогерську діяльність (наприклад, були взяті під варту або засуджені до 

позбавлення волі); 

 Блогери. У цій категорії представлені блоги та мікроблоги окремих 

активістів, які не є професійними працівниками мас-медіа; 

 Митці. До цієї категорії внесено веб-проекти, які містять унікальний 

мистецький контент (карикатури, відеоарт, кінострічки та ін., а також 

фотоблоги), створені однією або кількома особами; 

 Ініціативи та організації. До цієї категорії ми внесли блог-платформи, 

колективні блоги різних організацій (у т.ч. громадських організацій та блоги 

медіа як онлайн-відображення діяльності цих медіа). 

  

 У таблиці 4.8 після імені кожного переможця та назви кожного проекту-

переможця в дужках вказано відповідну мову з такими скороченнями: АР – 

арабська, Б – бенгальська, К – китайська, Н – німецька, АН – англійська, Ф – 

французька, Г – гінді, ІНД – індонезійська, ПЕР – перська, ПОР – португальська, 

Р – російська, ІСП – іспанська, Т – турецька, У – українська мова. 
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Таблиця 4.8 

Категорії переможців конкурсу сайтів і блогів The Bobs 2011-2016 рр. 

 
 

Назва 

категорії / 

рік 

перемоги 

на The 

Bobs 

 

Професійні 

журналісти  

 

Дисиденти 

 

Блогери 

 

Митці 

 

 

Ініціативи та 

організації (у т.ч. 

медіа, блог-

платформи, 

колективні 

блоги, 

медіакампанії) 

 

2016 

 

-------------------- 

 

Media Monitor 

for Women 

Network (К) 

 

Ramy Raoof  (АР) 

Vahid Online (ПЕР) 

Amazonia Real (Р) 

 

Zentrum für politische 

Schönheit (Н) 

GMB Akash (Б) 

Razor’s Edge (Б) 

#YouGeHa (Н) 

 

Ціна держави (У) 

Stop Acid Attacks 

(Г) 

Hass hilft (Н) 

Gershad (ПЕР) 

Za2eed18 (АР) 

German Probashe (Б) 

Asociación 

Animalista Libera 

(ІСП) 

EngelliWeb (Т) 

Chaupal (Г) 

Qureta (ІНД) 

Kabul Taxi (ПЕР) 

Amazonia Real 

(ПОР) 

Open Migration (А) 

Rythmes d’Afrique 

(Ф) 

 

 

2015 

 

-------------------- 

 

Bonya’s Blog (Б) 

Toons Magazine 

(Б) – також у 

категорії 

“Митці” 

 

Recto Verso (Ф) 

Shabd Shikhar (Г) 

 

Zaytoun, the little refugee 

(АР) 

Toons Magazine (Б) 

 

Центр протидії 

корупції (У) 

Selasar.com (ІНД) 

Center for Fighting 

Humbug (ПЕР) 

Straight Talk (ПОР) 

Liza Alert (Р) 

Radio Ambulante 

(ІСП) 

5 Harfliler (Т) 

Rancho Electrónico 

(ІСП) 

Dubarah (АР) 

Qiwenlu (К) 

Deutschwortschatz 

(Н) 
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Продовж. табл. 4.8 

 
 

Назва 

категорії  

/ рік 

перемоги 

на The 

Bobs 

 

 

Професійні 

журналісти  

 

Дисиденти 

 

Блогери 

 

Митці 

 

 

Ініціативи та 

організації 

(у т.ч. медіа, блог-

платформи, 

колективні блоги, 

медіакампанії) 

 

 

2014 

 

Блог Сергія 

Лещенка (У) 

 

--------------------- 

 

Mosa’ab Elshamy (АР) 

Les Chroniques de 

Yamna (Ф) 

Melancholie Modeste 

(Н) 

 

Ai Xiaoming (К) 

Вавилон13 (У) 

Wangzuozhongyou’s 

“Character News” (К) 

Cartoon Movement (АН) 

 

Янукович-лікс (У) 

Євромайдан (У) 

Yüksekova Haber 

(Т) 

Стопфейк (Р) 

Yo Soy Red (ІСП) 

Change.org 

Indonesia (ІНД) 

monsefaneh.blogspot

.de (ПЕР) 

MigraMundo (ПОР) 

batangad.blogspot.co

m (Г) 

Khabar Lahariya (Г) 

Women Chapter (Б) 

qoll.org/ (АР) 

Zero to Infinity (Б) 

Bangla Braille (Б) 

Visualizing Palestine 

(АН) 

New Citizens’ 

Movement (К) 

 

2013 

 

Масіх 

Алінеджад (П) 

 

--------------------- 

 
weddady (АР) 

Oficial João (ПЕР) 

Vahid Online (ПЕР) 

Luis Carlos (ІСП) 

Ольга Супрун (У) 

İsmail Hakkı Polat (Т) 

Dudhwalive (Г) 

Anies Baswedan (ІНД) 

Okea News (Ф) 

Marie von den Benken 

(Н) 

MovieCriticBlog (Б) 

mozhixu (К) 

Блог Константина 

Рубахина (Р) 

Лі Ченгпенг (К) 

Fabbikouassi’s Blog 

(Ф) 

Qiwenlu (К) 

Guinée plurielle (Ф) 

Blog Dokter (ІНД) 

Ama Sangari (ПЕР) 

ahmedjedou (АР) 

"Боротьба з 

опустелюванням" 

(ПЕР) 

 

Столичный лоск (Р) 

 

Sesion de Control 

(ІСП) 

Yüksekova Haber 

(Т) 

Women Under Siege 

(АН) 

Jovem Nerd (ПОР) 

Me and My Shadow 

(АН) 

Publikative.org (Н) 

TSALIM (Г) 

Mideast Youth (АН) 

Shoily (Б) 

"Світ Змій" (Г) 

Infolady (Б) 

ichripodcasts (ПЕР) 

FreeWeibo.com (К) 

Shikkhok.com (Б) 

475 (Ф) 

"Ні – 

насаджуванню 

хіджабу" (ПЕР) 

http://monsefaneh.blogspot.de/
http://monsefaneh.blogspot.de/
http://batangad.blogspot.com/
http://batangad.blogspot.com/
http://qoll.org/
https://twitter.com/weddady
http://dudhwalive.com/
http://twitter.com/MovieCriticBlog
https://twitter.com/mozhixu
http://ahmedjedou.blogspot.com/
https://soundcloud.com/ichripodcasts
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Продовж. табл. 4.8 

 
 

Назва 

категорії  

/ рік 

перемоги 

на The 

Bobs 

 

Професійні 

журналісти 

 

Дисиденти 

 

Блогери 

 

Митці 

 

Ініціативи та 

організації 

(у т.ч. медіа, блог-

платформи, 

колективні блоги, 

медіакампанії) 

 

2012 

 

-------------------- 

 

--------------------- 

 

Kamer Kongossa (Ф) 

Здесь в… Блог Стаса 

Кулеша (Р) 

Chino Chano (ІСП) 

Jule’s Blog (Н) 

Wordsmith 

(ІНД) 

"Window of Anguish" 

(ПЕР) 

Fasokan (Ф) 

Dr. Niaz Mowla's blog 

(Б) Khaled Safi (АР)  

Abu Sufian’s Blog (Б)    

Somewhere in (Б)                         

Woeser (К) 

 

www.tudou.com/progra

ms/view/pbnY8O-

BqaM/?fr=rec1&FR=LIAN 

(К) 

Гражданин поэт (Р) 

 

Narenji (ПЕР) 

iGFW (К) 

The Chronikler (АН) 

Catraca Livre (ПОР) 

Internautismo (ІСП) 

Harassmap (АР)                       

FREE RAZAN (АР)                  

Веб-наблюдатель 

(Р) 

 

 

2011 

 

-------------------- 

 

--------------------- 

 

A Tunisian Girl (Ф) 

Omipial’s Blog (Б) 

Ciudad Juárez, en la 

sombra del narcotráfico 

(ІСП) 

Violet Revolution (АР) 

Arif Jebtik’s Blog (Б) 

Rantings of a 

Sandmonkey (АН) 

Serious Game 

(Belgique) (Ф) 

Textilvergehen (Н)  

Benablog.com (ІНД)        

Sugar (ПЕР)           

Navalny (Р) 

 

Vahid Nikgoo (ПЕР) 

Stands with Fist (ПЕР) 

Isla Presidencial (ІСП) 

Alberto Montt (ІСП) 

 

 

Роспил Rospil (Р) 

We are all Khaled 

Said (АР) 

Блог “Новой 

газеты” (Р) 

Migrant Rights in the 

Middle East (АН) 

Indigenous Bengali 

Blog (Б) 

Translator (К) 

Vá de bike (ПОР) 

 

Проаналізуваши дані, відображені в таблиці 4.8, можна зробити такі 

висновки. До 2013 року серед переможців конкурсу The Bobs домінували блогери 

– активісти, які публікують власноруч створений контент на особистих інтернет-

ресурсах (блог-платформах, приватних веб-сайтах та ін.). Значна кількість 

переможців у категорії “Блогери” у 2013-му пояснюється тим, що того року на 

конкурсі вперше (і востаннє) запровадили номінацію “Найкращий мікроблог” 
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(ідеться про Twitter-мікроблоги), у якій інтернет-користувачі обирали 14 

переможців (по одному – кожною мовою конкурсу). 

Після 2013 року ми виявили іншу тенденцію: серед переможців The Bobs 

домінували організації, тобто колективні проекти найрізноманітнішої тематики – 

від пошуку загублених дітей (Liza Alert) до викриття корупції серед державних 

чиновників (YanukovychLeaks) чи, наприклад, медіакампанії для боротьби з 

суспільними проблемами (Stop Acid Attacks). Професійні журналісти-блогери (як 

окремі особистості, так і блоги колективів мас-медіа) ставали лауреатами The 

Bobs у проаналізований період (2011-2016 рр.) рідко. Те саме стосується і 

дисидентів. Водночас дещо частіше, ніж журналісти й дисиденти, відзнаки The 

Bobs протягом аналізованого періоду здобували мистецькі проекти. Ми вважаємо, 

що невелика кількість професійних журналістів і журналістських колективів 

серед переможців конкурсу DW є радше  позитивною ознакою, адже професійні 

працівники мас-медіа та колективи мас-медіа зазвичай мають власну сформовану 

аудиторію. Таким чином цим учасникам інформаційних процесів значно легше 

привернути суспільну увагу до свого контенту, ніж, наприклад, громадським 

ініціативам, які працюють над вирішенням окремих, особливо спеціалізованих, 

проблем. 

Частина проаналізованих проектів має таку спільну ознаку: їхні автори 

висвітлюють замовчувані та / або табуйовані теми, які не завжди 

оприлюднюються у традиційних мас-медіа. Наприклад, арабськомовний ресурс 

Harassmap (з англ. “Мапа домагань”), на якому жертви сексуального насильства в 

Єгипті можуть розповісти про те, що з ними сталося; блогер із Бангладеш Абу 

Суфіан, який веде віртуальний щоденник про випадки порушення закону владою 

його країни; іранський дисидент і журналіст Араш Сіргачі, котрий свого часу був 

засуджений до 14 років ув’язнення за критику режиму; Bonya’s Blog – блог 

активістки з Бангладеш, яка виступає за секуляризацію суспільства; Stop Acid 

Attacks (з англ. “Зупинити кислотні напади”) – кампанія проти практики нападів 

на жінок в Індії, під час яких обличчя жертв обливають кислотою, та ін. Таким  

чином конкурс DW привертає міжнародну увагу як до особистих (нерідко 
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трагічних) історій окремих активістів, так і до суспільних проблем, які вони 

репрезентують і намагаються вирішити. 

У межах цього дисертаційного дослідження не проводилося вимірювання 

впливу конкурсу The Bobs на демократичні процеси та / або перетворення у 

цільових регіонах конкурсу. Таке дослідження змусило б значно вийти за межі 

цієї дисертації, до того ж воно не було б доцільним із огляду на поставлені мету 

та завдання. З іншого боку, очевидно, що конкурс із огляду на своє завдання 

(привертання уваги до окремих особистостей та колективів, які здійснюють 

внесок у суспільно корисну діяльність та намагаються вирішувати проблеми 

суспільств або привертати до них увагу) не може бути інструментом для 

здійснення змін. Конкурс The Bobs слід розглядати як інструмент підтримки 

свободи слова, демократії, захисту прав людини та громадянського суспільства за 

допомогою нових медіа. Цільовою аудиторією цього конкурсу ми вважаємо 

громадянське суспільство різних держав світу (від України до Індонезії). 

Організація конкурсу The Bobs мала дві головні ознаки: прозорість і 

демократичність. Переможців конкурсу номінували й обирали як професійне 

журі, так і інтернет-користувачі. Конкурс складався з кількох етапів. Спершу 

інтернет-аудиторія номінувала кандидатів за принципом “кожен може номінувати 

кожного” на сайті конкурсу. При цьому існувало обмеження для членів журі та 

співробітників Deutsche Welle: вони не мали права номінувати власні проекти або 

проекти, у яких відігравали важливу роль. Етап номінування тривав один місяць. 

Протягом наступного місяця члени журі, кожен із яких відповідав за одну з 

офіційних мов конкурсу, розглядали всі пропозиції та формували перелік 

фіналістів, який оприлюднювався на сайті конкурсу. Рішення про фіналістів The 

Bobs кожен член журі ухвалював особисто.  

Після оприлюдненя переліку фіналістів конкурсу інтернет-аудиторія 

протягом наступного місяця голосувала за фіналістів. Підсумки конкурсу 

підводили на дводенному засіданні журі в Берліні, під час якого шляхом дискусії 

(кожен член журі презентував проекти-фіналісти мовою, за яку відповідав) та 
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шляхом відкритого онлайн-голосування на сайті конкурсу визначалися переможці 

The Bobs.  

Аналіз підсумків конкурсу 2011-2016 рр. показує, що The Bobs – 

динамічний проект, якісні та кількісні зміни в якому відбувалися майже щороку. 

Можна виділити зміни у трьох головних сферах: кількість мов; кількість і 

змістове наповнення номінацій; форми віртуальної комунікації, які допускаються 

до участі в конкурсі. Протягом аналізованого періоду кількість офіційних мов 

конкурсу збільшилася із семи до чотирнадцяти (у 2013-му до переліку офіційних 

мов внесли українську, турецьку та гінді). Кількість номінацій зросла з 10 до 34 

(2012), а потім зменшилася до 28 (2016). Змістове наповнення номінацій The Bobs 

теж змінювалося відповідно до тенденцій розвитку інтернет-комунікацій 

(номінації 2016 року - “Найкраща соціальна ініціатива”, “Найкраща інновація”, 

“Культура і мистецтво”, “Громадянська журналістика в мережі”). Окрім того, до 

участі в The Bobs із 2015 року допускалися проекти різноманітних форматів: 

Facebook- та Twitter-сторінки і спільноти, YouTube-канали, веб-сайти, подкасти 

тощо. Різноманітність форматів теж свідчить про динамічність і відкритість 

конкурсу до різних форм інтернет-комунікацій.  

Можна виділити такі ключові характерні ознаки конкурсу The Bobs: 

динамічний розвиток проекту (охоплення нових форм віртуальних масових 

комунікацій та мовних регіонів), концентрація на важливих суспільно- 

політичних темах, організація професійного міжнародного полілогу та обміну 

суспільно важливим ідеями та досвідом, демократична процедура вибору 

переможців (журі конкурсу обирало переможців у чотирьох міжнародних 

номінаціях. Паралельно тривало онлайн-голосування, під час якого інтернет-

аудиторія незалежно від журі обирала переможців у так званих національних 

номінаціях (“Найкращий сайт або блог українською” та іншими мовами)).  

Внесок конкурсу The Bobs у підтримку свободи слова й захисту прав 

людини в різних країнах світу полягав у професіональному моніторингу 

міжнародної блогосфери, привертанні уваги міжнародної спільноти до важливих 

проектів громадянського суспільства, організації міжкультурного полілогу на 
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суспільно значущі теми та стимулюванні реакції онлайн-спільнот на важливі 

проблеми, а також сприянні створенню міжнародної мережі активістів – 

представників громадянського суспільства, які прагнуть здійснювати та 

підтримувати демократичні суспільні зміни у своїх країнах. 
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4.4 Правові основи організації іномовлення в Україні 

 

Метою цього дослідження є розробка рекомендацій для створення системи 

іномовлення в Україні. У зв’язку з цим виникає необхідність надати стислу 

характеристику законодавству України у сфері діяльності державного 

іномовлення, адже розробка рекомендацій повинна ґрунтуватися не тільки на 

аналізі міжнародного досвіду у сфері функціонування іномовлення, а й вивченні 

стану правових основ організації та функціонування іномовлення в Україні. 

Висвітлення та аналіз цього питання є доцільними з огляду на мету та завдання 

нашого дослідження.  

У процесі вивчення вищезгаданого питання було вирішено відмовитися від 

порівняльного аналізу законодавства України та Німеччини у сфері іномовлення з 

огляду на значну різницю в моделях правового регулювання цієї сфери, 

зумовлену передусім тим, що Україна за формою державного устрою – унітарна 

держава, а ФРН – федеративна. У системі ФРН державні повноваження 

поділяються на федеральний і земельний рівні. Згідно з рішенням Федерального 

конституційного суду 1961 року, законотворення у сфері телерадіомовлення є 

справою федеральних земель, зазначає українсько-німецький дослідник                 

О. Хаб’юк. “Землі зобов’язані створити єдині для всіх мовників умови, записані 

ними в Державних договорах. Тому основні положення стосовно 

телерадіомовлення в Німеччині можна знайти в “Державному договорі про 

телерадіомовлення та телемедіа“. Існує ще й низка іншого законодавства, яке 

стосується сфери телерадіомовлення, зокрема, Державні договори про ARD, ZDF, 

Deutschlandradio та Державний договір про захист молоді. На додаток до 

загальнонаціональних положень кожна земля в межах своїх повноважень може 

творити власне земельне законодавство” [135, 15]. 

Законодавство України у сфері державного іномовлення складається 

з Конституції України, законів України “Про інформацію”, “Про телебачення і 

радіомовлення”, “Про телекомунікації”, “Про доступ до публічної 

інформації”, “Про інформаційні агентства”, “Про Національну раду України з 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/538/97-%D0%B2%D1%80
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питань телебачення і радіомовлення”, “Про систему іномовлення України”, 

міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів.  

Відлік хронології реформи іномовлення в України медіаексперти ГО 

“Телекритика” пропонують починати з 28 березня 2014 року. У цей день на нараді 

у віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань Олександра Сича було обговорено 

необхідність реформування українського іномовлення на базі двох державних 

телеканалів: ДТРК “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”” 

та “Перший Ukraine”, зазначають експерти у спеціальному звіті “Основи 

організації та принципи діяльності державного іноземного телебачення і 

радіомовлення України” [92, 6]. 

18 грудня 2014 року учасники наради з напрацювання концепції 

іномовлення, яка відбулася в Комітеті з питань свободи слова та інформаційної 

політики, дійшли висновку, що іномовлення має регулюватися окремим законом, 

і ухвалили рішення про подальшу роботу над проектом нового закону про 

іномовлення [92, 8]. 

1 жовтня 2015 року о 12:00 розпочала роботу українська мультимедійна 

платформа іномовлення, запущена Міністерством інформаційної політики на базі 

державних телерадіокомпаній “Всесвітня служба “Українське телебачення і 

радіомовлення””, “Банківське телебачення” (БТБ) та інформаційного агентства 

“Укрінформ”. У рамках медіареформи стартував оновлений сайт “Укрінформу”, а 

замість супутникового телеканалу УТР розпочав мовлення телеканал UATV. 

Президент України Петро Порошенко заявив, що мультимедійна платформа 

іномовлення дасть змогу ефективніше боротися з російською пропагандою та 

доносити правдиву інформацію про події в Україні [92, 11]. 

4 листопада 2015 року Верховна Рада прийняла в першому читанні за 

основу законопроект № 2334а “Про систему іномовлення України”. Голова 

Верховної Ради Володимир Гройсман доручив планувати розгляд законопроекту в 

другому читанні на четвертий пленарний тиждень листопада, а також 

передбачити в законопроекті гарантії державного фінансування іномовлення. Під 

час пленарного засідання парламенту Міністр інформаційної політики Юрій 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/538/97-%D0%B2%D1%80
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Стець повідомив, що український державний телеканал іномовлення UATV з 1 

грудня почне транслюватися в кабельних мережах низки країн, а нині вже 

транслюється з трьох супутників. Фінансування української мультимедійної 

платформи іномовлення з державного бюджету планувалося в обсязі близько 200 

мільйонів гривень [92, 11]. 

8 грудня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про систему 

іномовлення України”. Він набув чинності 31 грудня того ж року. Цей закон 

створює правові основи організації та визначає завдання і функції державного 

іномовлення України, засади діяльності суб’єктів державного іномовлення. 

Аналіз понад десятка вибраних експертних і наукових публікацій у 

спеціалізованих українських ЗМІ та наукових виданнях за друге півріччя 2015 – 

перше півріччя 2016 рр., інформаційним приводом для яких стало ухвалення 

вищезгаданого закону, дало змогу зробити такі висновки (детальний перелік 

експертних і наукових публікацій, проаналізованих для написання цього 

підрозділу, наведено в додатку Б). 

У експертному медіасередовищі України факт ухвалення закону був 

сприйнятий позитивно з огляду на необхідність зміцнення правових засад 

функціонування іномовлення. У публікаціях спеціалізованих онлайн-видань 

“Детектор медіа” та “MediaSapiens” ухвалення закону згадується як один із 

найважливіших кроків для проведення медіареформ, здійснених у 2015 році. 

Перед ухваленням законопроекту у другому читанні медіаексперти 

вказували на низку недоліків та висловлювали сумніви стосовно концепції 

проекту іномовлення України, зокрема:  

 піддавалася сумніву необхідність створення нового суб’єкта іномовлення 

(телеканалу) для здійснення мовлення за кордон; 

 вказувалося на відсутність планів держави щодо співпраці з існуючими 

медійними ініціативами (Ukraine Today, Hromadske TV та ін.) для 

здійснення іномовлення; 
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 вказувалося на відсутність чітко сформульованих відповідей на питання про 

цільову аудиторію українського іномовлення та, відповідно до цього, 

завдань, які воно виконуватиме; 

 висловлювалися сумніви щодо достатності державних коштів для 

необхідного фінансування іномовника; 

 вказувалося на відсутність положень про радіомовлення як частину 

іномовлення; 

 на думку експертів, процедура призначення генерального директора 

телеканалу, а також фінансові питання та положення про створення 

контенту, зафіксовані в законопроекті, були непрозорими [64]. 

До розгляду законопроекту у другому читанні на засіданні Комітету з 

питань свободи слова та інформаційної політики було розглянуто 193 поправки. 

Ухвалення законопроекту у другому читанні стало приводом для великої 

кількості публікацій у ЗМІ, передусім інформаційного характеру – як у виданнях, 

які спеціалізуються на висвітленні медіатематики, так і в неспеціалізованих 

виданнях, а також у наукових. Аналітичних публікацій у спеціалізованих та 

наукових виданнях було порівняно небагато. Дискусія щодо іномовлення в 

експертному медіасередовищі продовжилася, однак стосувалася не лише закону 

та його положень, а проекту іномовлення та його перспектив. Що ж стосується 

аналізу положень закону, на цю тему опублікували кілька матеріалів 

спеціалізовані видання “Детектор медіа” та “MediaSapiens”. Свою оцінку 

ухваленому закону дали правники. Так, юрист ГО “Інститут масової інформації” 

Роман Головенко в публікації “Медійні реформи — 2016: від законодавства до 

імплементації” вважає, що замість ухвалення окремого закону “можна було б 

обійтися додаванням кількох статей до вже наявних законів”. На думку фахівця, 

позитивною рисою нового закону можна вважати “хіба те, що, згідно з його 

нормами, іномовлення не зводиться суто до телебачення: додано також 

мультимедійну платформу й інформагентство”. Та з огляду на це в законі слід 

було деталізувати не так вимоги до управління системою та засади її роботи, що 

можна було б зробити і в підзаконних актах, а правове регулювання створення і 
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статус контенту, адже діяльність телебачення та інформаційних агентств в 

Україні регулюється різними законами, а для інтернет-ЗМІ відсутнє окреме 

законодавство, критикує юрист [17]. 

Юрист ГО “Інститут медіаправа” Ігор Розкладай у публікації “Цей 

невідомий звір “іномовлення”” констатує, що завдання українського іномовлення 

не надто відрізняються від завдань німецької DW, хоча при цьому, зауважує 

фахівець, “важко уявити, як іномовник може забезпечити “зростання 

інвестиційної привабливості”” держави [122]. На думку правника, український 

іномовник “рано чи пізно має запрацювати якщо не в системі суспільного 

мовлення, то бодай у тісній співпраці з ним, зокрема через модель спільної 

редакційної ради та механізму формування наглядових та керівних органів”. При 

цьому, вважає І. Розкладай, логічно скористатися досвідом DW, де що чотири 

роки уточнюються програмні завдання, а також використовується модель 

управління й публічної звітності суспільного мовника. Фахівець наголошує на 

важливості налагодження співпраці між суспільним мовленням України та 

іномовленням, “підготувавши таким чином базу для часткової або повної 

інтеграції іномовлення до складу суспільного мовника”.  

В українському журналістико- та правознавстві аналіз положень Закону 

“Про систему іномовлення України” перебуває на початковому етапі. Питання 

правових засад діяльності та перспектив регулювання вітчизняного іномовлення в 

контексті ухвалення вищезгаданого закону, зокрема його першої редакції, вивчав 

Г. Красноступ. Загалом можна констатувати брак наукових розвідок на тему 

регулювання українського іномовлення з огляду на ухвалення відповідного 

закону. 

У результаті аналізу Закону України “Про систему іномовлення України” 

(далі – Закон) ми б хотіли висловити низку зауваг та вказати на положення 

Закону, які, на нашу думку, залишають місце для інтерпретацій та дискусій у 

наукових та експертних колах. 

У п. 2 ст. 2 “Правові основи діяльності системи державного іномовлення 

України” Закону вказано, що державне підприємство “Мультимедійна платформа 
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іномовлення України" (далі – МПІУ) створюється “з метою захисту національних 

інтересів України за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу 

України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в 

Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування”. На наш погляд, це 

положення містить суперечність, оскільки про діяльність органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування повинні інформувати передусім прес-

служби цих органів влади. Таке положення закону створює ризик перенасичення 

контенту МПІУ новинами про діяльність влади, а також викликає сумніви в 

цікавості такого контенту для закордонної аудиторії, особливо стосовно місцевого 

самоврядування в Україні, яке, згідно з п. 2 ст. 2 Закону “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “здійснюється територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст”. 

В абзаці 2 п. 4 ст. 3 “Основні засади управління та державного регулювання 

у сфері державного іномовлення” Закону  вказано, що уповноважений орган 

(Міністерство інформаційної політики України) здійснює “методологічне 

забезпечення та координацію діяльності суб’єктів державного іномовлення”. При 

цьому не уточнено, що саме мається на увазі під “методологічним 

забезпеченням”. 

У абзаці 2 п. 1 ст. 5 “Принципи державного іномовлення та гарантії 

незалежності суб’єктів державного іномовлення України” Закону серед принципів 

державного іномовлення названо “узгодження із загальними цілями зовнішньої 

політики України, міжнародними стандартами та договірними зобов’язаннями 

України”. При цьому не уточнено, яким чином відбуватиметься це узгодження. 

На нашу думку, це положення Закону містить потенційний ризик надмірного 

впливу органів державної влади (зокрема уповноваженого органу – Міністерства 

інформаційної політики України) на редакційну діяльність МПІУ. 
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У абзаці 5 п. 1 ст. 5 Закону вказано, що суб’єкти державного іномовлення 

проводять свою діяльність із дотриманням принципів “найвищих професійних 

стандартів журналістики”, однак не уточнено, яких саме. З іншого боку, в абзацах 

6, 8 і 9 п. 1 ст. 5 Закону названо подальші принципи діяльності суб’єктів 

державного іномовлення, які є визнаними у світі стандартами журналістики, а 

саме: достовірність інформації, чітке відомкремлення фактів від коментарів та 

оцінок (абзац 6), недопущення дискримінації за будь-якою ознакою (абзац 8) та 

повага до моральних, релігійних, ідеологічних та світоглядних переконань 

аудиторії (абзац 9). У зв’язку з цим абзац 5 п. 1 ст. 5 Закону можна було б 

об’єднати з абзацами 6, 8 і 9, а також доповнити цей абзац, назвавши інші 

міжнародні стандарти журналістики. 

 У абзаці 1 п. 1 ст. 6 “Основні завдання державного іномовлення України” 

ідеться про “об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене, всебічне і збалансоване 

інформування про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і 

зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування”. Інформування про діяльність органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування – завдання не іномовлення, 

яке виробляє інформаційну продукцію для іноземної цільової аудиторії, а 

передусім прес-служб цих органів. Відповідно з цього положення Закону можна 

було вилучити згадку про діяльність органів влади та місцевого самоврядування з 

огляду на те, що інформування аудиторії про офіційну внутрішню і зовнішню 

політику та позицію держави логічно передбачає інформування про діяльність 

органів влади.  

 У абзаці 4 п. 1 ст. 6 Закону вказано, що завданням державного іномовлення 

є “забезпечення достатнього, всебічного інформаційного супроводу процесу 

інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур 

колективної безпеки”. Виникає запитання, що слід розуміти під достатністю 

інформаційного супроводу. На наш погляд, характеристика “достатній” у цьому 

положенні зайва. 
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 У абзаці 6 п. 1 ст. 6 Закону ще одним завданням іномовлення зазначено 

“сприяння задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб іноземної 

аудиторії, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історично-

документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, 

спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими 

фізичними можливостями, інших соціальних груп”. Це положення містить 

важливі характеристики цільової аудиторії українського іномовлення. Цільова 

аудиторія може мати широку вікову структуру (від дітей до людей літнього віку), 

характер зацікавлень (від дитячих програм до економіки, спорту) та соціальну 

структуру (Закон не уточнює, які саме “інші соціальні групи” маються на увазі). 

Це положення можна трактувати як створення широкого спектру для виробництва 

програм українського іномовлення. Чітке визначення цільової аудиторії, її 

інформаційних потреб та зацікавлень – одне з найважливіших завдань кожного 

медіа. Без вирішення цього завдання, формування та коригування образу цільової 

аудиторії, до якого звертається мовник, успішна діяльність і нарощування 

аудиторії неможливі, особливо в умовах жорсткої конкуренції на глобальному 

медіаринку. Чи справді виробництво програм для дитячої аудиторії та 

прихильників спорту слід вважати завданням іномовлення? Ці питання, на наш 

погляд, вимагають подальшої медіаекспертної та наукової дискусії в Україні. 

Перераховані вище положення Закону “Про систему іномовлення України” з 

нашої точки зору, можуть бути доопрацьовані.  

 Здобуття довіри іноземної аудиторії для українських іномовників повинне 

базуватися на чіткому позиціонуванні, професіонально реалізованих іміджевих 

стратегіях та виробництві контенту, який виключатиме ймовірність трактування 

українських іномовників як “рупорів влади” у зв’язку з тим, що система 

іномовлення України є державною. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

DW присутня на українському медіаринку з 2000 року. За свою понад 16-

річну історію DW (українською) здійснила розвиток від нішевого радіо- та 

онлайн-проекту з обмеженою аудиторією до онлайн- та телепроекту, важливість 

якого з роками зростає з огляду на низку умов функціонування українського 

медіаринку (непрозорість медіавласності, заангажованість та нехтування 

міжнародно визнаними журналістськими стандартами з боку багатьох медіа, 

інформаційна війна Росії з Україною та ін.). 

Моніторинг контенту сайту DW (українською) за період від вересня 2016 до 

вересня 2016 рр. показав, що українська редакція DW пропонує цільовій аудиторії 

передусім матеріали на теми політики. Частки контенту на теми економіки і 

культури у порівнянні з часткою матеріалів на політичні теми є набагато 

меншими. Переважна більшість контенту сайту DW  присвячена новинам на теми 

політики (європейської, української, а також світової (українською)). 

З одного боку, таку тенденцію можна розглядати як частину прагматичної 

стратегії для приваблення та утримання уваги цільової аудиторії (новини на теми 

політики швидко поширюються та охоче обговорюються цільовою аудиторією в 

інтернеті, зокрема в соціальних мережах). 

З іншого боку, збільшення частки контенту на інші теми, а саме економіки 

та культури, можна розглядати як не менш прагматичний крок для завоювання не 

лише ситуативної, а й постійної уваги цільової аудиторії відповідно до її інтересів 

(під цим маємо на увазі, зокрема, виникнення в зацікавлених у цих темах цільових 

груп звички повертатися на сайт DW Ukrainian саме для того, щоб знайти якісний 

контент – аналітичний та публіцистичний – про економіку й культуру). 

На основі моніторингу й аналізу контенту DW Ukrainian за вищезгаданий 

період можна висловити таку рекомендацію для майбутнього українського 

іномовлення: проведення регулярного моніторингу тематичного наповнення 

інформаційної продукції та дотримання заздалегідь визначених “квот” для різних 

тем (політичних, економічних, культурних, а також, можливо, спортивних) 



178 
 

дозволить контролювати збалансованість тематики контенту та цілеспрямовано 

здобувати увагу різних груп цільової аудиторії. 

Конкурс сайтів і блогів The Bobs – це спецпроект DW, який проводиться з 

2004 року. Конкурс можна вважати інструментом підтримки демократії, прав 

людини і свободи слова, а також підтримкою ініціатив громадянських суспільств 

багатьох країн (The Bobs проводиться 14-ма мовами світу). Окрім привернення 

уваги міжнародної спільноти до важливих ініціатив із різних країн світу, цей 

проект привертає увагу і до DW як до медіакомпанії, яка його організовує, та 

зміцнює імідж DW як компанії, яка підтримує своєю діяльністю демократію та 

права людини. У цьому контексті активісти, які стають членами журі та 

лауреатами конкурсу, виступають для DW мультиплікаторами. На нашу думку, ця 

ініціатива може стати прикладом для створення подібного проекту з боку 

майбутнього українського іномовлення (за умови наявності фінансових ресурсів), 

проектом, який сприятиме встановленню прямих контактів із лідерами думок, 

громадськими активістами та мультиплікаторами (як в Україні, так і за кордоном) 

та підвищенню впізнаваності майбутнього бренду українського іномовлення. 

Правові основи створення та функціонування українського іномовлення, які 

створює ухвалений у 2015 році Закон “Про систему іномовлення України”, у 

деяких положеннях Закону зафіксовані, на наш погляд, недостатньо чітко. Низка 

положень Закону, проаналізованих у підрозділі 4.4, викликає запитання і залишає 

простір для інтерпретацій та дискусій. На наш погляд, Закон може бути 

доопрацьований. 



179 
 

ВИСНОВКИ 

 Створення конкурентоспроможного іномовлення України є невід’ємним 

завданням нашої держави в умовах глобалізації, поглиблення європейської 

інтеграції та гібридної війни з Російською Федерацією. Формування і підтримка 

міжнародного іміджу України, якісне та об’єктивне інформування міжнародної 

аудиторії про важливі теми порядку денного з української точки зору, 

популяризація української культури у світі, протидія інформаційній агресії РФ 

щодо України – такі основні завдання може виконувати українське іномовлення. 

Аналіз міжнародного досвіду у сфері становлення та розвитку іномовлення 

є важливим елементом створення концепції та реалізації на практиці українського 

іномовлення для зарубіжних країн. Німецький іномовник – медіакомпанія DW – 

може стати зразком для наслідування в Україні з огляду на давні традиції 

німецького іномовлення (DW існує з 1953 року) та потужну позицію DW на 

глобальному медіаринку. 

 Результати дисертаційної роботи дозволили зробити такі висновки. 

1. Уперше в українському журналістикознавстві здійснено комплексне 

дослідження діяльності німецького іномовника DW. Систематизовано, 

інтерпретовано та доповнено теоретичні і практичні знання на цю тему. 

Проаналізовано історію становлення та розвитку DW. Результатом аналізу стало 

виокремлення основних історичних періодів розвитку німецького іномовника: 

 період налагодження і розвитку радіовиробництва, початку освітньої 

ініціативи для закордонних медіакадрів (1953 - 1967 рр.); 

 період “кризового радіо”, у який DW також стає єдиним іномовником 

возз’єднаної Німеччини (1968 – 1992 рр.); 

 період розвитку телевиробництва, початку виробництва інформаційної 

продукції для інтернету, “кризового телебачення” (1992 – 2002 рр.); 

 період “кризового телебачення” і створення “платформи для 

міжнаціонального діалогу”, а також відмови від радіовиробництва для 

трансляції на коротких хвилях для Європи (2002 – 2011 рр.); 

 новітній період розвитку медіакомпанії (після 2011 р.). 
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 Виокремлено чотири періоди становлення медіавиробництва Deutsche Welle 

на тлі еволюції традиційних та новітніх медіа упродовж ХХ-го та на початку ХХІ-

го століть: 

 період радіовиробництва (1953 - 1962 рр.);  

 період теле- та радіовиробництва (1962-1994 рр.);  

 тримедіальний період (1994-2011 рр.);  

 період пріоритетного розвитку телевиробництва та інтернет-присутності 

DW (починаючи із жовтня 2011 р.). 

 Виділено такі основні тенденції та принципи розвитку і функціонування 

DW: 

 поступове й цілеспрямоване розширення медіавиробництва новими мовами; 

 популяризація німецької мови та культури у світі; 

 діяльність для міжнародного розвитку медіа шляхом підвищення 

кваліфікації іноземних медіакадрів; 

 створення платформ для міжкультурного діалогу з метою запобігання 

міжнародним конфліктам, а також сприяння плюралізму та свободі слова в 

іноземних державах; 

 створення широкої мережі медіапартнерів у цільових для DW регіонах 

світу; 

 своєчасне реагування на тенденції та виклики глобального медіаринку. 

2. Опрацьовано та систематизовано основні положення “Планів завдань DW” 

2006-2009, 2007-2010, 2010-2013 та 2014-2017 рр. На основі цього, а також 

опрацювання праць німецьких науковців та порівняльного огляду діяльності 

діяльності DW та вибраних іномовників-конкурентів (BBC World Service, BBG 

(VOA RFE / RL), Euronews, CCTV, Al Jazeera, RT), охарактеризовано позицію DW 

на глобальному медіаринку як потужну і водночас таку, що має значний 

потенціал для розвитку. Зроблено висновок про те, що головними конкурентами 

DW на глобальному медіаринку можна вважати ВВС, Voice of America, RFE/RL, 
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RFI, France24, TV5 Monde, RT, Voice of Russia, CCTV, CNC, CRI, Euronews, Al 

Jazeera, Al Arabiya.  

 DW – один із найстаріших європейських іномовників, який існує з середини 

ХХ століття. На відміну від конкурентів на глобальному медіаринку, які на 

сучасному етапі зосередилися на виробництві теле- та онлайн-продукції, DW досі 

виробляє радіопродукцію для окремого цільового регіону (африканські країни на 

південь від Сахари). DW створює інформаційну продукцію 30-ма мовами світу (2-

й показник за кількістю мов серед проаналізованих конкурентів). Однак за рівнем 

охоплення аудиторії німецький іномовник значно відстає від чотирьох серед 

шести проаналізованих конкурентів, а саме: Al Jazeera, BBC World Service, BBG 

(VOA RFE / RL), Euronews. Рівень охоплення аудиторії DW має значний 

потенціал зростання. Бюджет DW станом на 2016 рік був одним із найвищих 

серед проаналізованих показників конкурентів. З огляду на вищеназвані дані та 

динаміку зростання аудиторії DW ми прогнозуємо, що до кінця 2017 року 

німецький іномовник досягне проголошеної стратегічної мети – щотижневого 

охоплення 150 мільйонів користувачів на всіх платформах (телебачення, радіо, 

онлайн).  

 Сформульовано такі рекомендації для підвищення рівня охоплення цільової 

аудиторії DW на глобальному медіаринку:  

 вдосконалення наявних та пошук нових форматів презентації інформації;  

підвищення інтерактивності контенту, збільшення використання UGC (User 

Generated Content) з одночасним розширенням присутності DW в соціальних 

мережах;  

 збільшення можливостей персоніфікації контенту для користувачів;  

 підвищення якості та частоти використання фото та відео;  

 розширення мережі кореспондентів на місцях для активнішого 

використання mobile reporting або – альтернативно – часткове залучення до 

цієї функції користувачів соцмереж;  

 інтенсивніша SEO-оптимізація;  
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 посилення рекламування DW в цільових регіонах, зокрема за допомогою 

інтернет-реклами;  

 створення інноваційних форматів донесення інформації та зацікавлення 

користувачів DW-контентом, зокрема молодь віком від 15-16 років. 

3. Проаналізовано роль і місце DW в контексті німецької публічної дипломатії 

на сучасному етапі. Зроблено висновок, що DW може вважатися актором і 

водночас інструментом німецької публічної дипломатії. На основі аналізу низки 

релевантних документів та наукових публікацій закордонних і українських 

дослідників, а також власного досвіду співпраці авторки дисертації з українською 

редакцією DW (з 2012 року) зроблено висновок про незалежність редакційної 

діяльності DW від держави (виробництво інформаційної продукції без цензури) та 

автономію медіакомпанії на рівні ухвалення рішень про стратегію розвитку та 

розпорядження фінансами. 

4. Проведено моніторинг контенту української редакції DW (текстових, фото- 

та відеотворів) за період вересень 2015 – вересень 2016 рр. Зроблено висновки про 

тематичне наповнення і частоту оновлення трьох із чотирьох основних рубрик 

сайту DW Ukrainian: (“Політика й суспільство”, “Економіка”, “Культура й стиль 

життя”). Моніторинг показав, що за період від вересня 2015 до вересня 2016 рр. 

88 відсотків текстових та фототворів на сайті були опубліковані в рубриці 

“Політика й суспільство”, 8 відсотків – у рубриці “Економіка”, 4 відсотки – в 

рубриці “Культура й стиль життя”. Отже, має місце значна перевага матеріалів на 

теми політики над матеріалами на інші теми. Відповідно рубрика “Політика й 

суспільство” на сайті DW Ukrainian оновлюється до 35-40 разів щодня – набагато 

частіше, ніж рубрики “Економіка” та “Культура й стиль життя”. Дві останні 

рубрики наповнюються новими матеріалами не щодня. На вихідних 

наповнюваність цих рубрик часто знижується до нуля. Такі результати 

дослідження свідчать про дисбаланс у контент-наповненні рубрик сайту DW 

Ukrainian. 
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 На відміну від текстових і фототворів, тематичне наповнення відеоконтенту 

за досліджуваний період є збалансованішим (46 відсотків матеріалів на теми 

подій у Європі, 29 відсотків – про події в Україні, 25 – про події у світі). 

 Зібрані дані дають змогу зробити висновки про пріоритетну тематику 

контенту DW Ukrainian. Створенню матеріалів на теми політики (як української, 

так і міжнародної) приділяється значно більше уваги та часу, ніж створенню 

матеріалів на теми економіки, культури та стилю життя. З одного боку, 

висвітлення цих тем цілковито відповідає меті медіакомпанії, зафіксованій у 

Законі “Про DW” (“представляти Німеччину як зрілу європейську культурну 

націю та вільно мислячу демократичну правову державу (...), надавати майданчик 

для представлення точок зору з важливих тем – перш за все політики, культури та 

економіки, – в Європі та на інших континентах із метою сприяти порозумінню, 

міжкультурному та міжнародному обміну”). З іншого боку, значне переважання 

інформаційних та аналітичних матеріалів на теми політики можна інтерпретувати 

як дисбаланс контенту. Для більшої збалансованості DW Ukrainian можна 

порекомендувати збільшити кількість матеріалів на економічні теми до, 

наприклад, 20-30 відсотків від загальної кількості матеріалів, а контенту на 

культурні теми до – 10-15 відсотків від загальної кількості матеріалів. Такі зміни 

потенційно сприятимуть охопленню більших груп цільової аудиторії – як наявної, 

так і потенційної. На основі моніторингу й аналізу контенту DW Ukrainian за 

вищезгаданий період можна висловити таку рекомендацію для майбутнього 

українського іномовлення: проведення регулярного моніторингу тематичного 

наповнення інформаційної продукції та дотримання заздалегідь визначених 

«квот» для різних тем (політичних, економічних, культурних, а також, можливо, 

спортивних) дозволить контролювати збалансованість тематики контенту та 

цілеспрямовано здобувати увагу різних груп цільової аудиторії. 

5. Сформульовано такі рекомендації стосовно створення українського 

мовлення для зарубіжних країн. 

 Законодавство. Необхідно вдосконалити законодавчу базу для розвитку 

українського іномовлення. Закон “Про систему іномовлення України”, 
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ухвалений у 2015 році, містить низку положень, які варто уточнити: 

журналістські стандарти діяльності іномовника, механізми фінансування 

іномовника, механізми запобігання корупції в системі іномовлення України. 

 Мови. Українське іномовлення варто розвивати кількома пріоритетними 

іноземними мовами з метою динамічного просування бренду серед цільових 

аудиторій держав, які є ключовими міжнародними партнерами України. 

Завдання визначення пріоритетних іноземних мов для іномовлення України 

може бути доручене, наприклад, Міністерству закордонних справ. Такими 

мовами можуть бути: англійська, німецька, французька, російська. Ця 

рекомендація сформульована з огляду на актуальний стан українського 

порядку денного, зокрема склад країн-учасниць переговорів 

“нормандського формату” для врегулювання російсько-українського 

збройного конфлікту на сході України. Ми додали до цього переліку 

російську мову з огляду на такі причини: численність російськомовного 

населення країн ЄС та конкуренцію українського іномовлення з російським 

(RT, Radio Sputnik, Voice of Russia), яка виникне в умовах інформаційної 

війни. 

 Цільова аудиторія. До визначення цільової аудиторії українського 

іномовлення можна застосувати два підходи: широкий і вузький. Під 

широким підходом ми маємо на увазі мету охоплення якомога численнішої 

міжнародної аудиторії (за віком, рівнем освіти, професійною діяльністю, 

політичними поглядами, вподобаннями). Під вузьким підходом за 

прикладом DW ми маємо на увазі мету охоплення цільової аудиторії, яка б 

складалася з чітко визначених груп населення. Результатом застосування 

вузького підходу до визначення цільової аудиторії іномовлення України 

може бути, наприклад, таке формулювання: цільовою аудиторією 

іномовлення України є лідери думок, мультиплікатори, люди, які 

ухвалюють рішення, представники громадянського суспільства та 

представники еліт віком від 18 до 55 років, які мають вищу освіту, 

заробляють не менше середнього рівня та мешкають у містах країн 
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Євросоюзу та США. Окремою групою цільової аудиторії іномовлення 

України є українська діаспора за кордоном. 

 Фінансування. Модель фінансування іномовлення України коштом 

запровадження збору за мовлення в умовах війни та економічної кризи 

видається нам небажаним варіантом. На нашу думку, розгляд можливостей 

запровадження західної моделі фінансування іномовлення варто відкласти 

до часу стабілізації української економіки, зокрема стабільного підвищення 

доходів населення, та закінчення збройного конфлікту на сході України. На 

нинішньому етапі джерелами фінансування українського іномовлення 

могли б стати: кредити та / або гранти від міжнародних партнерів, 

спонсорські кошти та доходи від реклами. При цьому видається необхідним 

законодавче гарантування незалежності системи українського іномовлення 

від спонсорів (оскільки ними в умовах гібридної війни можуть виявитися 

російські джерела), а також обмеження кількості реклами, яка 

транслюватиметься в системі українського іномовлення. Одним із головних 

завдань у цьому контексті є й запобігання ризикам корупції (див. п. 1). Із 

огляду на це за зразком DW пропонуємо надавати частковий доступ 

громадськості до фінансової звітності українського іномовника. Прозорість 

діяльності створюватиме базу для довіри з боку аудиторії. 

 Організаційно-правова структура. Із особливою ретельністю варто 

формувати склад наглядової ради українського іномовника як органу, до 

складу якого мають входити авторитетні фахівці з бездоганною 

професійною репутацією, яких знає і поважає українське суспільство. 

Наприклад, відомі медіаексперти з великим досвідом роботи в медіасфері, 

викладачі фахових вищих навчальних закладів та ін. Представники 

політикуму (наприклад, профільних комітетів Верховної Ради та МЗС) 

мають становити менше 50% від складу членів наглядової ради. Видається 

доцільним проводити відкритий конкурс на посади членів ради. На нашу 

думку, члени цього органу мали б виконувати свої обов’язки на 

громадських засадах, як у ФРН. Окрім того, за прикладом DW 
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організаційно-правова структура українського іномовника могла б 

складатися з громадської та адміністративної рад, а також генерального 

директора. 

 Контент. Контент українського іномовника повинен бути спрямований на 

те, щоб викликати у споживачів бажання поділитися (в соцмережах) та 

обговорювати (в усних бесідах). Для завоювання прихильності міжнародної 

аудиторії контент українського іномовника має бути не лише цікавішим, а й 

якіснішим, ніж у конкурентів, зокрема не викликати сумнівів у своїй 

достовірності в умовах інформаційної війни та поширення неправдивих 

новин (fake news);  

 Тематика. В умовах гібридної війни з РФ, у стані якої перебуває Україна, із 

огляду на відсутність медіа, які нині позиціонуються як “візитівка” або 

“голос” України у світі, а також із огляду на факт, що масова іноземна 

аудиторія має загалом обмежені знання про Україну, видається доцільним 

присвячувати від 50 до 60 відсотків контенту майбутнього українського 

іномовлення темам політики, від 20 до 30 відсотків – темам економіки та не 

менше 10 відсотків – темам культури. Політичні теми матимуть пріоритет у 

зв’язку з необхідністю відстоювання національних інтересів у світі. 

Економічні теми є невід’ємною частиною політики, особливо в контексті 

необхідності співпраці з міжнародними партнерами та залучення іноземних 

інвестицій. Культурні теми можна розглядати як засіб зацікавлення широкої 

аудиторії та створення позитивного іміджу держави, а також інструмент для 

приваблення туристів. При цьому важливо продумати дотримання 

тематичного балансу висвітлення подій в Україні, Європі та світі. 

Висвітлення подій у Європі та світі зумовлюють необхідність створення 

мережі кореспондентських пунктів українського іномовлення у ключових 

цільових регіонах. 

 Гід зі стилю. На основі названих вище рекомендацій видається доцільним 

створення окремого документа – гіда зі стилю (styleguide) – для журналістів 

українського іномовника. Упорядкування такого документа дозволить 
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зробити роботу мовника прозорішою для аудиторії (за умови, що такий 

документ перебуватиме в загальному доступі – наприклад, буде 

опублікований на сайті іномовника для ознайомлення широкого загалу). 

Такий документ може стати і цінним джерелом інформації для навчання 

студентів профільних відділень. 

 Просування. Створення і просування нового бренду українського 

іномовлення потребуватиме значних витрат на рекламну кампанію. Із 

метою ефективного вкладання коштів проведення рекламної кампанії 

можна було б зосередити на засобах інтернет- і телереклами, а також 

просуванні в соціальних мережах. 

 Позиціонування. Майбутній український іномовник може класично 

позиціонуватися, наприклад, як “голос” або “візитівка” України у світі. При 

цьому видається необхідним наголошування на редакційній незалежності 

іномовника від органів державної влади з метою запобігання виникненню 

репутації “рупору влади” та уникнення порівнянь українського іномовника 

з подібними іноземними структурами з сумнівною репутацією (як-то 

російський RT). Окрім того, з метою уникнення ототожнювання 

українського іномовника з подібними іноземними структурами ми 

рекомендуємо не вживати в назві установи слова, які певною мірою 

дублюють назви іноземних іномовників (наприклад, назва Ukraine 

Tomorrow є семантично подібною до Russia Today). 

 Центр підвищення кваліфікації. За умови успішного функціонування 

український іномовник міг би заснувати центр підвищення кваліфікації для 

міжнародних кадрів ЗМІ (успішним зразком для наслідування в цьому 

контексті можна вважати DW-Академію). Створення такого центру сприяло 

б зміцненню професійної репутації українського іномовника, налагодженню 

зв’язків із фахівцями з зарубіжних країн та створенню позитивного іміджу 

українського іномовника. Такий проект можна було б здійснювати у 

співпраці з профільними неурядовими громадськими організаціями – як 

українськими, так і закордонними. Окрім того, український іномовник міг 
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би запрошувати на стажування студентів українських вищих навчальних 

закладів. 

 Як в основному тексті дисертації, так і в висновках вживається 

словосполучення “майбутній український іномовник” із тієї причини, що ми 

розглядаємо актуальну систему українського іномовлення (державне 

підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” та Українське 

національне інформаційне агентство “Укрінформ”) як етап зародження 

іномовлення України. 

Реалізація проекту, який потенційно може сягнути рівня DW, потребує 

значних організаційних зусиль, людських і фінансових ресурсів. Ми розглядаємо 

це як проект майбутнього. Аналіз міжнародного досвіду в цій сфері є невід’ємним 

складником розробки концепції іномовлення України. Це і стало основною 

причиною здійснення цього дисертаційного дослідження. 
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