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І. Доступність та створення аудіовізуальних медіа-послуг в Європі у 2019 році (телевізійні канали) 

 

 

 
 

 11418 телевізійних каналів були доступними та 11177 телевізійних каналів були створені на території 

MAVISE* (з яких 4757 – місцеві телевізійні канали, які створені та/або доступні на території MAVISE); 
 

 6420 національних та міжнародних телевізійних каналів були створені на території MAVISE 

(з яких 4 657 – створені в межах ЄС, 1 748 – на території інших європейських країн, що охоплені MAVISE та 

15 – створені в Марокко). Лише 7.5% цих каналів є державною власністю, 29% - доступні у форматі HD та 

32% надають послуги catch-up телебачення; 
 

 5496 ліцензій на мовлення було видано для 6420 телевізійних каналів, створених на території охоплення 

MAVISE (3831 ліцензію було видано для 4657 телевізійних каналів, створених виключно в межах ЄС); 
 

 Незважаючи на пошук міжнародними телевізійними каналами нових ринків розповсюдження серед країн ЄС, 

після Брексіту, Велика Британія залишається лідером за кількістю телевізійних каналів, створених на її території 

(1026 телевізійних каналів). Нідерланди, Іспанія та Чехія були основними країнами на яких акцентувалася увага 

для переорієнтації ліцензії; 
 

 75% усіх телевізійних каналів, які були створені на території MAVISE у 2019 році спеціалізувалися на одному з 

таких жанрів, як: універсальний (21%), телевізійні та художні фільми (13%), спорт (12%), 

розважальний (11%), музика (7%), дитячий контент (6%) та спосіб життя/дозвілля/здоров’я/подорожі (6%). 

*територія MAVISE охоплює 28 країн-членів ЄС, а також Албанію, Боснію і Герцеговину, Вірменію, Грузію, Ісландію, Ліхтенштейн, Марокко, Північну Македонію, Росію, 

Сербію, Туреччину, Чорногорію та Швейцарію. 

** catch-up телебачення («слідом за ефіром») – різновид послуг відео на замовлення, інтернет-сервіс, що дозволяє переглядати телевізійний контент протягом певного 

обмеженого періоду часу, що слідує за здійсненням телевізійної трансляції фільму, передачі, тощо.  



Короткий огляд 

 

 

 

 

 

І. Доступність та створення аудіовізуальних медіа-послуг в Європі у 2019 році (відео на замовлення) 

 

 

 
 

 3069 послуг на замовлення (ODAS*) були доступні на території MAVISE, включаючи 

1832 послуг «catch-up TV», 1040 послуг на замовлення за плату та 197 безкоштовних послуг на 

замовлення, з яких 1011 послуг на замовлення за плату було створено у країнах ЄС та Марокко 

(919 – ЄС, 3 - Марокко) і лише 2% - належать суспільним мовникам. 

 

 За обсягом пропозиції послуг на замовлення за плату першість належить Великій Британії, 

яка представляє ¼ (237) пропозицій такого виду послуг в межах ЄС. 68% всіх послуг на 

замовлення за плату були локалізовані у Великій Британії, Іспанії, Нідерландах та Франції, при 

чому на територію перших трьох країн припадало більше половини послуг в рамках платної 

технології ODAS. 

  

 Послуги на замовлення за плату також були сконцентровані за жанрами: телевізійні та художні 

фільми (62%), універсальний (19%), розважальний (8%), дитячий (4%), спортивний (3%) та 

документалістика (2%). 
 

*ODAS - Outdoor Distributed Antenna Systems – антенна система зовнішнього розповсюдження.   



Короткий огляд 

ІІ. Розповсюдження та доступ до аудіовізуальних медіа-послуг в Європі 
 

 21% телевізійних каналів, створених на території MAVISE були доступними в рамках 

наземного цифрового телебачення; 
 

 41% телевізійних каналів мали відкритий доступ; 
 

 SVOD* став домінуючою бізнес-моделлю, яка охопила 59% послуг на замовлення за 

плату, на відміну від 41% послуг TVOD** 

 

 

*SVoD (Subscription Video on Demand) - тип VoD, при якому доступ до відео надається за рахунок придбання 

періодичної підписки. 
 

**TVoD (Transactional Video on Demand) - тип VoD, при якому доступ до відео надається в рахунок сплати певної 

суми, при цьому відео обмежено або в кількостях переглядів, або часовим проміжком, в яке його потрібно 

переглянути (наприклад, відео необхідно подивитися протягом 30 днів з дня покупки і 48 годин з моменту початку 

перегляду), після чого доступ до відео припиняється. 

 



Короткий огляд 

ІІІ. Аудіовізуальні медіа-послуги в Європі, орієнтовані на інші країни 
 

 

 Більше 1 з 5 телевізійних каналів (21%; n=993) та майже половина (47%; n=434) послуг на 

замовлення за плату на території ЄС були орієнтовані на ринки країн-членів ЄС у 2019 році. 

19% (n=1246) телевізійних каналів та 52% (n=548) послуг на замовлення за плату були створені 

на європейській території, що охоплюється MAVISE, обслуговували зовнішні ринки; 
 

 Велика Британія стала лідером, за кількістю телевізійних каналів, орієнтованих на ринки країн-

членів ЄС. Також Велика Британія стала лідером за кількістю послуг на замовлення за плату, що 

склало 37% всіх послуг орієнтованих на ринки ЄС.  
 

 Велика Британія (34%), Нідерланди (22%), Іспанія (10%) складають 66% всіх телевізійних 

каналів орієнтованих на країни-члени ЄС. 75% послуг на замовлення за плату локалізувалися у 

Великій Британії (37%), Ірландії (25%), Іспанії (13%). 
 

 Міжнародні телевізійні мережі (на кшталт Discovery, Viacom) зареєстрували високий рівень 

різноманітності в 2019 році через запуск нових локальних версій послуг (мовної та/або 

териториальної) вже відомих та популярних програм (Нідерланди, Іспанія та Франція).  
 
 
 

 



І. Створення* аудіовізуальних медіа-послуг у Європі та їх доступність   

*Телевізійні канали створені в країні, включають канали, які мають ліцензію на мовлення за кордоном, та/ або 

зареєстровані в національному регуляторному органі з питань медіа. Дані також включають телевізійні послуги, які 

можуть не мати ліцензії чи реєстрації, але віднесені до конкретної країни за національною приналежністю, адресою 

компанії тощо. Статистичні дані щодо телевізійних каналів, наявних у країні, стосуються як лінійних послуг, які 

створені у країні та обслуговують внутрішній ринок, так і послуг, які не створені в країні, але орієнтовані на певну 

країну або такі послуги є безкоштовними/за плату в рамках супутникового телебачення з загальноєвропейським 

покриттям. 

Щодо послуг на замовлення, MAVISE відстежує найбільш успішні послуги з економічної точки зору на основі частки 

ринку, власності чи значного територіального покриття.  



І. Аудіовізуальні медіа-послуги доступні у Європі 

Телевізійні канали 

 

 11 418 телевізійних каналів були доступні на території MAVISE, з яких 4 757 були 

локальними телевізійними каналами.  

  

Послуги на замовлення 

  

• 3 069 послуг на замовлення були доступними на території MAVISE, з яких 1 832 послуги 

«catch-up TV», 1040 послуг на замовлення за плату та 197 безкоштовних послуг на 

замовлення.  

  

  
 

 

  



І. Аудіовізуальні медіа-послуги доступні у Європі 

Розподіл аудіовізуальних медіа-послуг доступних у 41 країні Європи та Марокко ǀ 2019 

   

11 418 3 069 

6661 
ТК 

Локальні 

ТК 
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Телевізійні канали  Послуги на замовлення 
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І. Аудіовізуальні медіа-послуги засновані у Європі  
 

Телевізійні канали  
 

 Наприкінці 2019 року було нараховано 6 420 телевізійних каналів, створених на території MAVISE 

(з яких 15 в Марокко). З них 4 657 телевізійних каналів локалізувалися на території ЄС. 

 7,5 % телевізійних каналів, заснованих на території MAVISE, перебували у державній власності, в той час як 

91,5 % - належав приватним компаніям і лише 1 % телевізійних каналів мали змішаний тип власності. 

Близько 29 % телеканалів були доступні у форматі HD, 32 % - пропонували послуги catch-up TV та 

3 % - надавали послугу time-shifted TV*.   
 

Послуги на замовлення за плату  
 

 Наприкінці 2019 року було надано 5496 ліцензій на телевізійне мовлення для активних телеканалів, діяльність 

яких аналізується в рамках MAVISE (без локальних телеканалів). З них 3831 ліцензій було видано в межах ЄС. 

 Наприкінці 2019 було нараховано 1 011 послуг на замовлення за плату, заснованих на територіях MAVISE (з них 3 

в Марокко). 919 послуг на замовлення за плату (з 1 011) були локалізовані на території ЄС та лише 2% таких 

полуг були представлені в рамках суспільного мовлення. 

 

*time-shifted TV (телебачення, посунуте у часі) — система телебачення, що дозволяє заздалегідь замовляти 

перегляд телепередачі. із «зсуненням» на зручний час. 
 
 
 
 



І. Аудіовізуальні медіа-послуги засновані у Європі 

Засновані за країнами аудіовізуальні медіа-послуги ǀ 2019 

   

■ Телевізійні канали 

■ Ліцензії на мовлення 

■ Послуги на замовлення за плату 



 Незважаючи на Брексіт, Велика Британія залишалася провідним осередком створення телевізійних 

каналів на території MAVISE - 1026 телеканали. Інші потужні європейські аудіовізуальні ринки 

представлені Росією - 503 телеканали, Нідерландами (478), Туреччиною (400), Німеччиною (383), 

Іспанією (336) та Сербією (327). Майже чверть ринків на території MAVISE охопили понад 200 

телевізійних каналів, створених у Франції (287), Італії (247) та Чехії (212). 
 

 Кількість телевізійних каналів, створених у Нідерландах та Іспанії, значно зросла у 2019 році за 

рахунок їх розповсюдження на територію Великої Британії. Традиційно мовники, що базуються у 

Великій Британії та представляють потужні американської телемережі, подавали заявки на отримання 

ліцензії (та отримали їх) на цих двох територіях (США та Велика Британія) протягом 2019 року. Такі 

мережі, як Discovery, Viacom, Sony, SPI International прагнули забезпечити розповсюдження власного 

мовлення за межами Великої Британії для розширення аудиторії програм міжнародних брендів у 

зв’язку із Брексітом.  
 

 Крім переорієнтації цих ліцензій на мовлення, завдяки новим локаціям було отримано значну користь 

від запуску додаткових локалізованих версій (лінгвістичних та/або територіальних) для міжнародних 

мереж. Ця помітна диверсифікаційна тенденція міжнародних телеканалів спостерігалася і на інших 

ринках, таких як Франція та Чехія. 

І. Аудіовізуальні медіа-послуги засновані у Європі 



І. Аудіовізуальні медіа-послуги засновані у Європі 

 Постачання послуг на замовлення за плату забезпечується країнами ЄС, провідну роль тут відіграє 

Велика Британія (237), де розміщуються компанії «Amazon Prime», «Hayu», «Mubi», «Playstation 

Store» та «DAZN», на другому місці - Ірландія (167), де розміщуються «iTunes», «AppleTV +», 

«GooglePlay», «Microsoft Store», «YouTube Movie» та «Premium», третє місце - Іспанія (82) – розміщена 

компанія «Rakuten», Нідерланди (71) – «Netflix», Франція (67) – «Player Eurosport» та 

Німеччина (41). 

  

 Майже ¼ ринку послуг на замовлення за плату на території MAVISE створюється у таких країнах 

як, Росія (32), Швеція (31), Чехія (27) і Польща (24).  

 

 Окрім запуску абсолютно нових послуг («AppleTV +»), на обсяг постачання послуг на замовлення у 

2019 році також вплинула тематичність існуючих сервісів («Rakuten», «Mubi», «YouTube Movies») в 

рамках представлення спеціалізованих каталогів, які просувають локальний контент.  
 



І. Концентрація аудіовізуальних медіа-послуг заснованих у Європі 

 Обсяг ринку, відмінності в економічних умовах, культурна спорідненість з іншими країнами та різні 

ліцензійні формати обумовлюють значні відмінності між різними національними медіа ландшафтами 

у сфері телебачення, зокрема стосовно загальної кількості послуг, що засновані в країні: 

 

 Велика Британія залишилася провідним осередком на території ЄС щодо обсягу постачання 

аудіовізуальних медіа-послуг (26% - телевізійні канали; 26% - послуги на замовлення за плату).  

 

 Створення аудіовізуальних медіа-послуг за територіальною ознакою було більш зосереджено на послугах 

на замовлення за плату, ніж на телевізійних каналах, створених на території ЄС:  

 

• Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Іспанія та Франція - 54 % всіх телевізійних каналів; 

 

• 68% усіх послуг на замовлення за плату локалізувалися у Великій Британії, Ірландії, Іспанії, 

Нідерландах та Франції.  



І. Концентрація аудіовізуальних медіа-послуг заснованих у Європі 

Концентрація телеканалів та послуг на замовлення за плату, заснованих у ЄС |  

2019 рік - за кількістю послуг та часткою % 

Телебачення Послуги на 

замовлення 



І. Аудіовізуальні медіа-послуги засновані у Європі за жанрами  

 

 Європейський ринок послуг на замовлення за плату та телебачення представлений різноманітними 

тематичними послугами, що орієнтовані на різноманітні інтереси спеціалістів та цільову 

аудиторію.    

 

 75% усіх телевізійних каналів, створених на територіях MAVISE у 2019 році, належали до одного 

з таких жанрів: універсальний (21%), телевізійні та художні фільми (13%), спорт (12%), 

розваги (11%), музика (7 %), діти (6%) та спосіб життя/ дозвілля/ здоров’я/ подорожі (6%).  

 

 80% усіх аудіовізуальних медіа-послуг на замовлення за плату, створених на території MAVISE 

у 2019 році, було розподілено між двома жанрами. На відміну від лінійних послуг, де розподіл 

жанрів був більш збалансованим, жанри послуг на замовлення за плату були більш сконцентровані, 

на 6 жанрів припадало 98% від загальної кількості послуг, створених на територіях MAVISE: 

телевізійні та художні фільми (62%), універсальний (19%), розваги (8%), діти (4%), спорт (3%) та 

документальні фільми (2%).  



І. Аудіовізуальні медіа-послуги засновані у Європі за жанрами  

Розподіл аудіовізуальних медіа-послуг, створених у 41 країні Європи та Марокко за жанрами| 2019, у % 

 

Телебачення Послуги на замовлення 



ІІ. Доступ та розповсюдження аудіовізуальних медіа-послуг у Європі  



І. Доступ та розповсюдження телевізійних каналів у Європі 

 Один з п’яти телевізійних каналів, створених на території MAVISE у 2019 році, був доступний у форматі 

цифрового наземного телебачення (21%), інші – доступні в рамках кабельного, супутникового та Інтернет 

телебачення (IPTV).   
 

 Більшість телевізійних каналів, заснованих на території MAVISE були коштовними, в той час як 41% мали 

безкоштовний доступ.  

 
Розподіл телевізійних каналів, створених у 41 країні Європи та Марокко, за типом доступу та видом ліцензії | 2019, у %  

Тип доступу Тип ліцензії 



ІІ. Бізнес-модель послуг на замовлення за плату у Європі  

 Серед послуг на замовлення за плату переважала бізнес-модель SVOD (59%) та TVOD  (41%). 

Розподіл телевізійних каналів, створених у 41 країні Європи та Марокко, за бізнес-моделлю | 2019, у %  

Бізнес-моделі 



ІІІ. Аудіовізуальні медіа-послуги в Європі, орієнтовані* на інші країни  

*Індикатор, який використовується в базі даних MAVISE для визначення того, чи 

орієнтований канал на інший національний ринок, включає дослідження лінгвістичних 

версій офіційної мови країни (субтитри, дублювання), змісту ліцензії (чітке визначення 

цільової країни чи географічного охоплення), наявності локальних програм, місцевої 

реклами та підписки.  
 



ІІІ. Аудіовізуальні медіа-послуги у Європі, орієнтовані на інші країни 

 На території ЄС існує низка центрів, що спеціалізуються на постачанні аудіовізуальних медіа-послуг 

та обслуговують цілі країни. Це головна перевага Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги 

(AVMSD), яка дозволяє компанії, що спеціалізується на аудіовізуальних медіа-послугах 

локалізуватися в одній країні, проте охопити всі 28 країн-членів ЄС. Такі центри є локацією для 

багатьох загальноєвропейських каналів-брендів та послуг на замовлення за плату, що належать 

потужним мовникам та розважальним корпораціям, більшість з яких має американське 

походження*.  

 

 Понад 1/5 частину всіх телевізійних каналів (21%; n = 993) та майже половина послуг на замовлення 

за плату (47%; n = 434), локалізованих у країнах-членах ЄС орієнтуються на інші ринки ЄС у 2019 

році. На території MAVISE 19% (n = 1246) телевізійних каналів та 52 % (n = 548) послуг на 

замовлення за плату орієнтувалися на зовнішні ринки.  
 

*Більш детальна інформація за посиланням:  

https://rm.coe.int/the-internationalisation-of-tv-audience-markets-in-europe/168094ea72  



ІІІ. Аудіовізуальні медіа-послуги у Європі, орієнтовані на інші країни 

 Створення послуг, орієнтованих на інші ринки, має значний вплив на особливості національних 

процедур ліцензування через збільшення загальної кількості послуг, що локалізуються в країні. Також 

присутня тенденція до локальної концентрації через наявність переваг присутніх на відповідних 

локальних ринках.  

 

 Телевізійні канали, створені в Люксембурзі та орієнтовані на інші країни ЄС, складають 64 % усіх 

лінійних послуг, що наявні в країні та близько половини лінійних послуг, які були створені у 

Нідерландах (45%) та Чехії (41 %) були орієнтовані на інші країни-члени ЄС. Лише 33% телевізійних 

каналів, які присутні у Великобританії, орієнтувались на інші території ЄС у 2019 році.  

 

 77% послуг на замовлення за плату, які локалізовані у Ірландії, орієнтовані на ринки інших країн-

членів ЄС. Приблизно дві третини послуг в Іспанії (65%) та Великій Британії (64%) обслуговували 

зовнішні ринки в межах ЄС. 
 



ІІІ. Аудіовізуальні медіа-послуги у Європі, орієнтовані на інші країни 

Аудіовізуальні медіа-послуги, створені в Європі *, орієнтовані на 

інші європейські ринки по країнам (2019) 

Кількість послуг ( в т.ч. і у %) 

Аудіовізуальні медіа-послуги, створені в ЄС, орієнтовані на інші 

європейські ринки по країнам (2019) 

Кількість послуг ( в т.ч. і у %) 

*41 країна Європи (території MAVISE, в т.ч. 28 країн-членів ЄС)  



ІІІ. Аудіовізуальні медіа-послуги у Європі, орієнтовані на інші країни 

Провідні осередки, виробництва аудіовізуальних медіа-послуг, що орієнтовані на інші європейські ринки* за країнами ǀ  

2019 (кількість послуг)  

*41 країна Європи (території MAVISE, в т.ч. 28 країн-членів ЄС)  

Телевізійні 

канали 

Послуги на 

замовлення за 

плату 



ІІІ. Аудіовізуальні медіа-послуги, орієнтовані на ринки країн-членів ЄС 

Провідні осередки, виробництва аудіовізуальних медіа-послуг, що орієнтовані на ринки країн-членів ЄС, за країнами ǀ  

2019 (кількість послуг)  

ЄС 

Телевізійні 

канали 

Послуги на 

замовлення за 

плату 

Велика Британія 

Франція      Швеція 

Ліхтенштейн  Франція 

Нідерланди    Ірландія 

Чехія       Нідерланди 

Іспанія 



Більш детальна інформація за посиланнями: 


