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Вступ

Ґрунтуючись на аналізі інформації з бази даних MAVISE Європейської Аудіовізуальної Обсерваторії за 
травень 2022 року, цей звіт пропонує огляд європейських аудіовізуальних послуг за двома напрямками. 

Перший напрямок – фокусується на представленні аудіовізуальних медіапослуг у Європі, аналізуючи 
дані про телевізійне мовлення, послуги платформ відео на замовлення та спільного доступу до відео, які 
доступні на європейському ринку, а також мають європейське походження. Тут мова йде, в першу чергу, 
про аудіовізуальні медіапослуги, які обслуговують зовнішні ринки.

Другий напрям – розглядає основних гравців, які працюють у Європі, з особливим акцентом на топ-50 
та топ-10 провідних телевізійних груп, а також групах, що надають послуги відео на замовлення. Увагу 
приділено ролі гравців США у європейському аудіовізуальному секторі.

• Для отримання додаткової інформації щодо бази MAVISE та використання даних, відвідайте сайт:  
http://mavise.obs.coe.int/

• Дані, доступні у цьому звіті, ґрунтуються на матеріалах, наданих регуляторами аудіовізуальних 
медіапослуг таких країн: ЄС27, Албанія, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, 
Чорногорія, Північна Македонія, Молдова, Норвегія, Сербія, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія 
та Україна.

• Карти Європи та значки прапорів © Copyright Showeet.com.

http://mavise.obs.coe.int/


Обсяг та методологія

А) Аудіовізуальні медіапослуги, доступні у Європі
• Статистика щодо аудіовізуальних медіапослуг, які доступні у Європі, ґрунтується на даних MAVISE, які включають: а) всі лінійні 

аудіовізуальні медіапослуги, а також платформи послуг відео на замовлення, які включені до реєстрів регуляторів 
аудіовізуальних медіапослуг у 42 країнах, охоплених базою MAVISE; б) інші аудіовізуальні медіапослуги, релевантні, з точки 
зору ринку, в тому числі за межами Європи, але такі, що обслуговують європейські ринки (наприклад, з США та ін.)

• Посилання на послуги відео на замовлення включають послуги на замовлення та послуги платформ спільного доступу до 
відео.

Б) Аудіовізуальні медіапослуги, які обслуговують внутрішні ринки
• Аудіовізуальні послуги, де країна створення та сфери діяльності провайдера послуг ідентичні.
С) Аудіовізуальні медіапослуги, які, в першу чергу, орієнтовані на зовнішні ринки
• Аудіовізуальні медіапослуги, призначені для зовнішніх ринків – послуги, які, в першу чергу, не обслуговують внутрішній ринок.

Типовими прикладами є різноманітні мовні версії брендових каналів. Статистика  ґрунтується на аудіовізуальних 
медіапослугах і послугах платформ відео на замовлення, які мають походження з територій, охоплених MAVISE.

Д) Послуги наземного телебачення
• У випадку присутності декількох типів реєстрації для однієї і тієї ж послуги MAVISE, пріоритетність надається послугам DTT, 

якщо інформація про таку реєстрацію доступна. Сюди відносять: а) послуги телебачення з реєстрацією DTT; б) будь-які інші 
послуги телебачення у національних мережах DTT; в) телевізійні послуги, які мають походження із країн які транспонували 
AVMSD (Директива ЄС про АВМП) та зареєстровані там – для кабельних/супутникових послуг, які приймаються в інших країнах 
AVMSD, де така послуга має ліцензію DTT.

Е) Тип гравця
• Загальноєвропейський гравець – це група, що надає послуги на декількох ринках з різним географічним охопленням.
• Регіональний гравець – це група, яка надає послуги у певних обмежених географічними межами країнах.
• Національний гравець – це група, яка більшу частину своїх послуг надає на внутрішньому ринку. 



Анотація – І. Загальна картина

• Європейський сектор аудіовізуальних медіапослуг сформувався завдяки розвитку його унікальних національних 
медіаекосистем. Така різноманітність відображена в індустрії, яка може похвалитися в загальному 12 275 
аудіовізуальними медіапослугами, які доступні у Європі (станом на травень 2022 року).

• Близько трьох четвертих з них – лінійні послуги (9 080 телевізійних каналів), одна четверта – нелінійні (3195 
послуг відео на замовлення, в тому числі AVOD, послуги catch-up TV та послуги платформ спільного доступу до 
відео). Значна частина послуг на замовлення – це SVOD (29%), TVOD (15%) та 38% – це місцеве телебачення.

• Контент аудіовізуальних медіапослуг у Європі демонструє присутність значних відмінностей між лінійними та 
нелінійними послугами. В той час як телевізійні програми у значній мірі визначаються певною тематичною 
фрагментацією, послуги на замовлення мають чітку спрямованість щодо контенту – фільми та телевізійні 
художні твори. Більша частина телевізійної пропозиції обслуговує інтереси споживачів у формі тематичних 
каналів (76%), в той час як близько однієї четвертої телевізійних каналів представляють універсальну послугу. 
Тоді як, близько однієї третьої всіх послуг на замовлення у Європі пропонують художні фільми та телевізійні 
передачі (36%). На ринку закріплюються все більше тематичних стрімів. 

• Що стосується власності, європейський телевізійний ринок поділений на суспільний сектор з переважно 
універсальними програмами, які доступні у мережах DTT, та приватний сектор, який розширився до тематичних 
кабельних та супутникових каналів. Майже всі послуги на замовлення знаходяться у приватній власності (97%). 
Суспільні медіа також вийшли на ринок, в основному із пропозиціями в рамках catch-up TV щодо власних 
лінійних послуг. Кожна п’ята загальнодоступна послуга на замовлення є платною, наприклад, міжнародна версія 
BBC iPlayer.



Анотація – І. Загальна картина

• Телевізійні послуги та послуги на замовлення, орієнтовані на Європу зовні, складають лише 2%. І навпаки, дуже мало 
експорту з Європи. Як правило, більшість аудіовізуальних медіапослуг у Європі обслуговують внутрішні ринки, а це 
означає, що країна походження та сфери діяльності провайдера послуг ідентичні.

• Європейський сектор аудіовізуальних медіапослуг характеризується присутністю певної динаміки 
загальноєвропейської пропозиції. Ця плинність ринку проявляється в тому, що близько 15% всіх лінійних послуг, які 
доступні у Європі, в основному обслуговує зовнішні ринки і 21 % послуг на замовлення за плату.

• Програмне наповнення іноземних телевізійних каналів та послуг на замовлення майже повністю тематичне. 
Основними центрами розміщення зовнішніх телевізійних каналів є Нідерланди, Іспанія та Люксембург. Щодо послуг 
на замовлення, тут домінують Ірландія, Велика Британія та Нідерланди. Більшість зовнішніх телевізійних каналів і 
майже всі зовнішні послуги на замовлення знаходяться у приватній власності. 

• Менша кількість, але розширена присутність: близько 6% всіх лінійних послуг, доступних в Європі, складають платні 
або безплатні загальноєвропейські супутникові канали. Суспільні медіа гарно представлені на безкоштовному 
загальноєвропейському телевізійному ринку. В той час як більшість безкоштовних супутникових каналів є новинними 
та універсальними, загальноєвропейські супутникові платні канали, як правило, представляють послуги з контентом 
для дорослих та розважальним контентом.

• В цілому американські групи відіграють помітну роль у європейському аудіовізуальному секторі. Приблизно кожен 
п'ятий (19%) телевізійний канал (за виключенням місцевого телебачення), належить США та більше третини (36%) 
всіх послуг SVOD та TVOD у Європі належить американській компанії. 



Анотація – ІІ. Головні гравці

• Неєвропейські гравці міцно закріпилися на аудіовізуальному ринку. Кожна четверта із 50 найкращих телевізійних 
груп і більше однієї третьої з 50 провідних груп послуг на замовлення мають неєвропейську материнську компанію. 
Більшість із 50 найкращих гравців, ранжованих за кількістю послуг, працюють за межами своєї країни. Така ситуація 
простежується з двома третинами із 50 провідних телевізійних груп і чотирма з п’яти провідних груп послуг на 
замовлення у Європі. 

• Американські гравці представляють більшість неєвропейських материнських компаній. Одна з п’яти із 50 найкращих 
телевізійних груп, що надають послуги на замовлення, має материнську компанію у США. 

• Серед 10 найпотужніших аудіовізуальних медіагруп, які працюють у Європі, частка гравців зі США ще більш помітна. 
Половина з 10 провідних телевізійних груп та вісім з 10 провідних груп послуг на замовлення мають американське 
походження. Портфоліо їх телевізійних каналів та послуг на замовлення у кілька разів більше ніж у європейських 
конкурентів у топ-10 рейтингу.

• Всі американські гравці повністю працюють на загальноєвропейському рівні, обслуговуючи багаточисленні 
європейські ринки. Компанія Walt Disney, наприклад, має віртуальну європейську присутність, працюючи на 45 
європейських телевізійних ринках.

• Загальноєвропейські гравці використовують різні стратегії по відношення до своїх центрів створення. Netflix, 
наприклад, використовує централізовану стратегію щодо представництва в одній країні, з якої він орієнтується на 
європейські ринки. Стратегія основних центрів, використовується ВВС, де зазвичай невелика кількість країн 
використовуються для ключової орієнтації на різноманітні національні ринки. А от, AT&T, наприклад, застосовує 
децентралізовану стратегію, де європейські ринки обслуговуються великою кількістю точкових філій. 

AT&T -



Частина І. Загальна картина – аудіовізуальні послуги



Загальна картина – аудіовізуальні послуги

В цілому у Європі доступно 12 275 аудіовізуальних медіапослуг (станом на травень 2022 року). 

➢ Кожна четверта аудіовізуальна медіапослуга у Європі є послугою на замовлення.
➢ Більшість аудіовізуальних медіапослуг знаходяться у приватній власності, а 7% - належать суспільним 

мовникам.

Тип аудіовізуальних медіапослуг, доступних у Європі |
травень 2022 року - кількість послуг у %

Власність аудіовізуальних медіапослуг, доступних у 
Європі|
травень 2022 року - кількість послуг у %

На 
замовлення Телебачення

Суспільні Приватні



Загальна картина – аудіовізуальний контент

Програмування аудіовізуальних медіапослуг у Європі| травень 2022 року – у %

Більше половини програм аудіовізуальних медіапослуг у Європі має тематичну спрямованість

➢ 60% аудіовізуальних медіапослуг у Європі пропонують тематичні програми.
➢ Серед найбільш популярних програм – кінопокази, телевізійні програми, спортивні та розважальні передачі.

На 
замовлення

Телебачення

60% тематичний контент



Загальна картина – ТВ канали



9080 ТВ каналів у Європі

*Орієнтація на Європу іззовні.
**Експорт за межі Європи.

Більшість телевізійних каналів у Європі обслуговує внутрішній ринок.

➢ Телевізійні послуги, орієнтовані на Європу іззовні, складають всього 2%.
➢ І навпаки, дуже мало експорту з Європи (наприклад, невелика кількість каналів BBC Earth).

Притік* 2% Відтік** 0.1 %Внутрішнє ТБ 85%
Зовнішнє ТБ 9%

Проєвропейське ТБ 6% 

Місцеве ТБ 38%



Загальна картина – місцеві ТВ канали

Для європейського телевізійного сектору характерна значна частка послуг місцевого телебачення

➢ Місцеве телебачення складає 38% від загальної кількості телевізійних каналів у Європі.
➢ На три країни припадає більше половини всіх місцевих телевізійних каналів.
➢ Близько 85 % італійського ринку аудіовізуальних медіапослуг складають місцеві канали, що складає 41 % всіх 

місцевих каналів у Європі.

Розмежування місцевого телебачення за країнами|
травень 2022 року - кількість послуг у %

Частка місцевих телевізійних каналів, доступних у Європі|
травень 2022 року - кількість послуг у %

Місцеве ТБ



Телевізійне програмування у Європі у більшості випадків визначається тематичною фрагментацією.

➢ Більша частина телевізійної пропозиції орієнтована на особливий інтерес у вигляді тематичних каналів.
➢ Тематичні телевізійні канали, як правило, представлені спортивним, розважальним, кіно- та телевізійно-художнім 

контентом. 

*Виключення – місцеві телевізійні канали, оскільки програми місцевого телебачення важко оцінити.

Програмування ТБ каналів*, доступних у Європі| травень 2022 року – у %

76% тематичний ТБ контент



Загальна картина – приватні ТВ канали

Переважна більшість телевізійних каналів у Європі перебуває у приватній власності.

➢ 9 з 10 телевізійних каналів у Європі належать приватним компаніям.
➢ Їх програмування помітно фрагментоване: більше двох третин приватних телевізійних каналів 

представлені спортивним, розважальним, кіно-, телевізійно-художнім та іншим тематичним контентом.

Частка телевізійних каналів у приватній власності|
травень 2022 року - кількість послуг у %

Розмежування приватного телебачення* щодо програмування контенту|
травень 2022 року - кількість послуг у %

*Виключення – місцеві телевізійні канали, оскільки програми 

місцевого телебачення важко оцінити.

Приватне 
ТБ Приватне 

ТБ



Загальна картина – частка США у приватних ТВ каналах

Приблизно кожен п'ятий приватний телевізійний канал у Європі належить США.

➢ 19% всіх приватних телевізійних послуг у Європі мають материнську компанію у США.
➢ На чотири країни припадає 61% всіх приватних телевізійних каналів, які належать США.

Частка США щодо ТБ каналів* у приватній власності|
травень 2022 року - кількість послуг у %

Розмежування приватних ТБ каналів, що знаходяться у 
власності США за країнами походження |
травень 2022 року - кількість послуг у %

*Виключення – місцеві телевізійні канали. 



Загальна картина – суспільні ТВ канали

Приблизно 1 з 10 телевізійних каналів у Європі має суспільну власність.

➢ Більшість загальнонаціональних телевізійних каналів пропонують загальні, культурні та освітні програми.
➢ Це відображає їх зобов'язання щодо представлення загальнодоступних програм для всіх членів суспільства.

Частка щодо ТБ каналів* у суспільній власності|
травень 2022 року - кількість послуг у %

Розмежування суспільних ТБ каналів щодо програмування контенту|
травень 2022 року - кількість послуг у %

*Виключення – місцеві телевізійні канали, оскільки програми місцевого телебачення важко оцінити.

Суспільне 
ТБ

Суспільне 
ТБ



Загальна картина – ТВ мережі

Приблизно кожен третій телевізійний канал у Європі доступний у цифрових наземних мережах.

➢ 37% всіх телевізійних каналів у Європі поширюються у мережах DTT.
➢ Значення мереж DTT для місцевого телебачення ще більш очевидне. Всього 61% місцевих телевізійних каналів доступні у 

мережах DTT, у порівнянні із 39% національних телевізійних послуг.

Частка місцевого та національного ТБ у наземних мережах|
травень 2022 року - у %

Розмежування усіх ТБ каналів за типом мережі|
травень 2022 року - у %

Кабельне/
Супутникове/

IPTV/
Мобільне/

Інше
63%

Національне
наземне ТБ

39%

Наземне
37%

Локальне 
наземне ТБ

61%



Загальна картина – програмування каналів DTT 
Близько половини телевізійних каналів, які доступні у цифрових наземних мережах, мають універсальні 
програми.

➢ Суспільні медіа мають пріоритетність щодо присутності у мережах DTT. Їх телевізійні послуги це переважно 
універсальні канали із широкою пропозицією програм.

➢ Програмний контент телевізійних каналів, доступних у всіх мережах, більш фрагментований. 

Програмний контент ТБ каналів у мережах DTT| травень 2022 року – у %

канали у DTT всі ТБ канали



Загальна картина – власність на канали в мережі DTT

Приблизно кожен п'ятий національний телевізійний каналі, який доступний в мережі DTT, знаходиться у суспільній 
власності.

➢ Частка телевізійних каналів суспільної власності поширюється у мережах DTT частіше, у порівнянні із загальною 
кількістю телевізійних каналів, які доступні у Європі.

➢ В мережах DTT національні загальнодоступні телевізійні канали переважають над загальним місцевим телебаченням.

Порівняння ТБ каналів у мережі DTT та всіх ТБ каналів
за критерієм власності| травень 2022 – у %

Порівняння національних та місцевих ТБ каналів у мережі DTT
за критерієм власності| травень 2022 – у %

Приватні

Суспільні Суспільні

Приватні

DTT канали Усі ТБ канали Національні DTT канали Місцеві DTT канали



Загальна картина – покриття ТБ каналів

Близько 9 з 10 телевізійних канали у Європі обслуговують внутрішній ринок

➢ Найбільша група телевізійних каналів – це ті, які мають національне та місцеве покриття.
➢ Близько 9 % всіх телевізійних каналів у Європі обслуговують зовнішній ринок, а 6% - це загальноєвропейські 

телевізійні послуги. 

Розмежування ТБ каналів за ознакою покриття|травень 2022 року - у % Частка зовнішніх* та проєвропейських ТБ каналів|
травень 2022 року - у %

Покриття

Національні
40%

Проєвропейські

6 %

Місцеві
38%

Деякі 
країни
6%

Регіональні
10% Проєвропейське 

ТБ 6%

Зовнішнє ТБ 9%

*Зовнішні ТБ канали – ті канали, які в основному обслуговують ринок, відмінний від країни їх заснування.
Деякі національні ТБ канали обслуговують країни, відмінні від країни їх заснування. Вони вважаються зовнішніми ТБ каналами. 



Загальна картина – програмування зовнішніх ТБ каналів
Програмний контент зовнішніх телевізійних каналів майже повністю тематичний.

➢ Зовнішні ТБ канали фокусуються на спорті, художньому кіно та телебаченні, а також на розважальному 
контенті.

➢ На зовнішніх ТБ каналах присутні такі американські мережі як, Warner Bros. Discovery, Paramount чи Disney, 
європейські мережі, такі як United Group, що належить British BC Partners чи RTL що належить Герману 
Бертельсмену.

Програмний контент зовнішніх ТБ каналів у мережах | травень 2022 року – у %

Зовнішнє ТБ Все ТБ



Загальна картина – власність зовнішніх ТБ каналів

Зовнішні ТБ канали знаходяться переважно у приватній власності.

➢ Частка телевізійних послуг, що перебуває у суспільній власності, менша серед зовнішніх каналів
➢ Окрім міжнародних новин та деяких тематичних каналів, більшість суспільних ТБ каналів обслуговують свої 

відповідні внутрішні ринки.

Розмежування зовнішніх ТБ каналів за ознакою власності|травень 2022 року - у %

Приватні

Суспільні

Зовнішнє ТБ Все ТБ



Загальна картина – хаби недомашніх ТВ каналів

Основними хабами зовнішніх каналів є Нідерланди, Іспанія та Люксембург.

➢ На 9 країн припадає 93% ТБ каналів, які обслуговують зовнішні ринки.
➢ Люксембург є важливим хабом для європейської мережі зовнішніх каналів.

Головні хаби зовнішніх ТБ каналів |травень 2022 року - у %
Приклади мережі зовнішніх ТБ каналів на прикладі 3 хабів
|травень 2022 року - у %

США: Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Global, 
Disney
Європа: BBC, Antenna Group, Vivendi

США: Warner Bros. Discovery (WBD), Paramount Global, 
Disney
Японія: Sony Corporation
Європа: Vivendi

Європа: United Group (BC Partners), 
RTL (Bertelsmann), Mediawan, Vivendi
США: Sky (Comcast)



Загальна картина – програмування платних та безкоштовних проєвропейських ТБ каналів

Програмний контент безкоштовних та платних загальноєвропейських ТБ каналів дихотомічний.

➢ Безкоштовні загальноєвропейські ТБ канали фокусуються на новинах та загальному контенті.
➢ Загальноєвропейські платні ТБ канали сконцентровані на програмах для дорослих та розважальному контенті.

Програмний контент безкоштовних та платних проєвропейських ТБ каналів|травень 2022 року - у %

Безкоштовні проєвропейські Платні проєвропейські Все ТБ



Загальна картина – власність проєвропейських ТВ каналів

Суспільні медіа гарно представлені серед безкоштовних загальноєвропейських каналів.

➢ Безкоштовні загальноєвропейські канали, орієнтовані на новини, культурно-освітній та інший контент.
➢ Більшість загальнодоступних ТБ каналів у Європі, належать Іспанії, росії та Німеччині.

Розмежування проєвропейських ТБ каналів за ознакою власності|травень 2022 року - у %

Приватні

Суспільні

Безкоштовні проєвропейські Платні проєвропейські Всі проєвропейські Все ТБ



Загальна картина – послуги на замовлення



Кожна четверта аудіовізуальна медіапослуга у Європі є послугою на замовлення.

➢ Значну частину послуг на замовлення складають SVOD (29%) і TVOD (15%). Інші нелінійні послуги включають 
AVOD, catch-up ТБ та платформи спільного доступу до відео.

➢ Більше третини послуг SVOD і TVOD, доступних у Європі, належать глобальним американським стрімерам.

Загальна картина – типи послуг на замовлення

Частка SVOD та TVOD, доступних у Європі* 
|травень 2022 року – кількість послуг у %

Частка глобальних американських стрімерів серед SVOD та TVOD
|травень 2022 року – кількість послуг у %

*SVOD – підписка щодо відео на замовлення; TVOD – транзакція щодо відео на замовлення. 
Для послуг SVOD та ТVOD для кількох країн, один каталог вважається однією послугою.



Приблизно кожна п’ята послуга на замовлення в Європі обслуговує зовнішні ринки.

➢ Послуги на замовлення, орієнтовані на Європу ззовні, становлять лише 2%.
➢ Навпаки, немає експорту послуг на замовлення з Європи.

Загальна картина – послуги на замовлення у Європі

3 195 послуг відео на замовлення у Європі

Притік* 2% Відсутність 
експорту**Внутрішні VOD 79%

Зовнішні VOD 21%

*Орієнтація на Європу іззовні.
**Експорт за межі Європи.



Послуги SVOD в Європі все ще пропонують переважно фільми та телевізійні художні програми.

➢ Програмний контент послуг SVOD, що раніше зосереджувався переважно на кінопоказі та телевізійних 
передачах, стає все більш різноманітним (наприклад, за рахунок дитячих програмах та реаліті-шоу).

Загальна картина – програмування SVOD

Програмний контент послуг SVOD |травень 2022 року - у %



TVOD пропонують найбільш схожі до кінотеатрів послуги: понад дві третини послуг TVOD 
представляють фільми та художньо-телевізійний контент.

➢ Порівняно невелика пропозиція TVOD для дітей демонструє той факт, що на ринку домінують великі 
стримінгові послуги. 

Загальна картина – програмування TVOD

Програмний контент послуг TVOD |травень 2022 року - у %



Переважна більшість послуг на замовлення в Європі перебувають у приватній власності.

➢ Суспільні мовники також вийшли на ринок VOD (3%), пропонуючи здебільшого безкоштовні послуги catch-up.
➢ Кожна п’ята суспільна послуга на замовлення є платною послугою TVOD або SVOD. У деяких випадках 

суспільні послуги монетизуються для ненаціональної аудиторії (наприклад, BBC iPlayer) або для певних 
професіональних цільових груп (наприклад, АRТЕ).

Загальна картина – власність послуг на замовлення

Розмежування послуг на замовлення за ознакою власності
|травень 2022 року – кількість послуг у %

Розмежування послуг нелінійних суспільних медіа за типом 
послуг|травень 2022 року – кількість послуг у %

Суспільні



Як і у випадку з телебаченням, більшість нелінійних програмних пропозицій суспільних мовників мають 
загальну спрямованість.

➢ У той час як половина пропозицій нелінійного контенту – це телебачення загальної послуги catch-up TV, суспільні мовники
також надають тематичні програми, такі як кіноархіви та культурно-освітні онлайн послуги.

➢ Як і у випадку із приватними послугами SVOD і TVOD, загальнодоступні версії зазвичай пропонують фільми та телевізійні
передачі.

Загальна картина – програмування суспільних послуг на замовлення

Програмний контент суспільних послуг на замовлення
|травень 2022 року – кількість послуг у %

Програмний контент суспільних послуг TVOD та SVOD
|травень 2022 року – кількість послуг у %



Основними центрами зовнішніх послуг на замовлення є Ірландія, Великобританія та Нідерланди.

➢ На дев’ять країн припадає 96% послуг на замовлення, які переважно обслуговують зовнішні ринки.
➢ Ірландія, Великобританія та Нідерланди є центрами найбільшого стримінгу глобальних гравців із США.

Загальна картина – хаби та зовнішні послуги на замовлення

Головні хаби зовнішніх послуг на замовлення
|травень 2022 року – кількість послуг у %

Приклади зовнішніх мереж послуг на замовлення топ-3 хабів
|травень 2022 року – кількість послуг у %

США: Alphabet (Google Play, YouTube), Apple 
(Apple TV, iTunes Store), Huawei (Huawei 
Video), Microsoft (MSN, Microsoft Store – кіно 
та ТБ)

США: Warner Bos. Discovery (WBD), Comcast, 
Disney, Starz, AMC Networks, Paramount 
Global EUR: Sandbox Edutainment, Vivendi, 
Viaplay, ITV, BBC

США: Netflix, Disney, Warner Bros. 
Discovery (WBD), Liberty Global 
Європа: Antenna Group



Зовнішні послуги SVOD зосереджені на фільмах, телевізійних передачах та розважальному 
контенті.

➢ У порівнянні з послугами SVOD загалом, існує більше зовнішніх послуг SVOD, присвячених дітям. Більшість із 
них — загальноєвропейські служби, що діють у кількох країнах.

➢ Культурно-освітні послуги SVOD орієнтовані виключно на внутрішню аудиторію.

Загальна картина – програмування зовнішніх SVOD

Програмний контент зовнішніх послуг SVOD|травень 2022 року – кількість послуг у %

Зовнішні послуги SVOD Всі послуги SVOD



Зовнішні послуги TVOD зосереджені виключно на трьох типах програмного контенту.

➢ Зовнішні послуги TVOD пропонують виключно фільми та телевізійні передачі, розваги та спортивний контент.
➢ Усі інші типи програм повністю орієнтовані на внутрішню аудиторію.

Загальна картина – програмування зовнішніх TVOD

Програмний контент зовнішніх послуг ТVOD|травень 2022 року – кількість послуг у %

Зовнішні послуги ТVOD Всі послуги ТVOD



Зовнішні послуги на замовлення майже повністю перебувають у приватній власності.

➢ Частка послуг на замовлення у суспільній власності ще менша серед зовнішніх послуг.
➢ Окрім BBC iPlayer, усі інші послуги на замовлення, які в основному орієнтовані на зовнішні ринки, належать 

приватним компаніям.

Загальна картина – власність зовнішніх послуг на замовлення

Розмежування зовнішніх послуг на замовлення за ознакою власності|травень 2022 року – кількість послуг у %

Зовнішні послуги VOD Всі VOD

Приватні

Суспільні



Частина ІІ. Головні гравці



Головні гравці – Топ 50



Кожна четверта з провідних телевізійних груп у Європі за кількістю послуг має неєвропейську 
материнську компанію.

➢ Дві третини з 50 найкращих телевізійних груп Європи надають послуги за межами своїх внутрішніх ринків. 
А загалом 38% роблять це на регіональному рівні та 28% на загальноєвропейському рівні.

➢ Кожен п’ята із 50 найкращих телевізійних груп є суспільним мовником.

Головні гравці – Топ 50 ТБ груп

Розмежування топ 50 ТБ груп за регіоном кінцевого власника, типом гравця та формою власності |травень 2022 року –у %

Регіон кінцевого власника Тип гравця
Форма власності

* Національний гравець – це група, яка надає всі або більшу частину свої послуг на внутрішньому ринку

США

Регіональний

Суспільна

Європа

Національний*

Приватна

Проєвропейський



Більше третини основних груп послуг на замовлення в Європі за кількістю послуг має неєвропейську
материнську компанію.

➢ Чотири з п’яти з 50 найбільших груп послуг на замовлення в Європі надають послуги за межами своїх
внутрішніх ринків. Приватні групи послуг на замовлення складають більшість у топ-50 рейтингу.

Головні гравці – Топ 50 груп послуг на замовлення

Розмежування топ 50 груп послуг на замовлення за регіоном кінцевого власника, типом гравця та формою власності |травень 2022 року –у %

* Національний гравець – це група, яка надає всі або більшу частину свої послуг на внутрішньому ринку

США

Європа

Проєвропейський

Регіональний

Національний*
14%

Суспільна

Приватна

Регіон кінцевого власника Тип гравця Форма власності



Головні гравці – Топ 10



Головні гравці – ринки та головні бренди - топ 10 ТБ груп

Європейська група|Материнська компанія Власність
К-сть

ТБ
К-сть

ринків*
Головні бренди**

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Суспільна

Суспільна

*За виключенням країн, що не входять до ЄС; вкл. мікро-країни; кіл-сть країн, в яких група присутня хоч би один раз; дублювання відсутнє.
**Головні бренди по групам; перелік не є вичерпним.



Головні гравці – ринки та головні бренди - топ 10 груп послуг на замовлення

Європейська група|Материнська компанія Власність
К-сть
VOD

К-сть
ринків*

Головні бренди**

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

*За виключенням країн, що не входять до ЄС; вкл. мікро-країни; кіл-сть країн, в яких група присутня хоч би один раз; дублювання відсутнє.
**Головні бренди по групам; перелік не є вичерпним.



10 найкращих телевізійних груп у Європі представляють 15% від загальної пропозиції телеканалів у Європі.

➢ Майже всі 10 найкращих брендів телевізійних груп включають тематичні канали, що обслуговують спеціальні 
інтереси. Телеканали загального профілю складають лише 2%.

➢ Більше половини портфоліо каналів ТОП-10 телевізійних груп становлять розваги, кіно та телевізійні передачі, 
а також спортивні програми.

Головні гравці – програмний контент - топ 10 ТБ груп

Програмний контент топ 10 ТБ груп у Європі|травень 2022 року –у %

Топ 10 
ТБ груп



10 найпопулярніших груп послуг на замовлення у Європі представляють 22% від загальної пропозиції послуг у
Європі.
➢ Майже всі 10 найпопулярніших брендів групи VOD включають тематичні послуги TVOD і SVOD, що обслуговують

спеціальні інтереси. Частка послуг, що пропонують програмування загального профілю, становить 5%.
➢ Переважна більшість – близько дев’яти з 10 послуг 10 найкращих груп VOD – пропонують фільми та телевізійні

передачі, а також розважальні програми.

Головні гравці – програмний контент - топ 10 груп послуг на замовлення

Програмний контент топ 10 груп послуг на замовлення у Європі*|травень 2022 року –у %

Топ 10 
VOD
груп

*Включає тільки послуги TVOD та SVOD, оскільки програмування інших послуг VOD важко оцінити .



Половина з 10 провідних телевізійних груп і вісім із 10 провідних груп послуг на замовлення є групами зі США.

➢ Незважаючи на однакову кількість телевізійних груп, що належать США, і тих, у яких європейська материнська 
компанія у топ-10 розмір портфоліо американських каналів вдвічі перевищує розмір портфоліо європейських.

➢ 80% послуг на замовлення у топ-10 груп належать глобальним стримерам зі США.

Головні гравці – частка США з-поміж топ 10 ТБ груп та послуг на замовлення

Частка США з-поміж 10 провідних ТБ груп|травень 2022 року –у % Частка США з-поміж 10 провідних VOD груп
|травень 2022 року –у %

Європа

Європа

США

Інші - Японія

США



Компанія Walt Disney представлена на 45 європейських ринках.

➢ Сім із 10 найкращих телевізійних груп працюють на загальноєвропейському рівні, а ще три – на регіональному.
➢ У той час як американські групи, Vivendi та BBC, мають загальноєвропейський масштаб, партнери BC, Telekom 

Srbija та Pink Media Group є регіональними гравцями, які зосереджені на країнах Центральної та Східної Європи.

Головні гравці – діючі ринки - топ 10 ТБ груп

Операційні ринки 10 провідних ТБ груп у Європі |травень 2022 року – кількість країн



Головні гравці – європейські ТБ ринки, які обслуговує компанія Walt Disney 

Компанія Walt Disney (США)

Компанія Walt Disney представлена у 
45 європейських країнах

Головні ТБ бренди компанії - 24 Kitchen, 
Disney Channel, ESPN, Fox, National 
Geographic

29 країн ЄЕЗ*
Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Данія, Німеччина, 
Естонія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, 
Угорщина, Ірландія, Ісландія, Італія, Литва, Люксембург, 
Латвія, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, 
Румунія, Швеція, Словенія, Словаччина.

16 європейських країн **
Андорра, Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і 
Герцеговина, Білорусь, Швейцарія, Грузія, Монако, 
Молдова, Чорногорія, Македонія, Сербія, Туреччина, 
Україна, Велика Британія.

*Європейська економічна зона
** Включаючи мікрокраїни.



Японський Rakuten представлений на 40 європейських ринках.

➢ Усі топ-10 груп послуг на замовлення працюють на загальноєвропейському рівні.
➢ Rakuten разом із групами із США має найбільший обсяг операційних ринків у Європі.

Головні гравці – діючі ринки - топ 10 груп послуг на замовлення

Операційні ринки 10 провідних груп послуг на замовлення у Європі |травень 2022 року – кількість країн



Головні гравці – європейські ринки послуг на замовлення, які обслуговує компанія Rakuten

Корпорація Rakuten (Японія)

Rakuten ТБ представлено у 
40 європейських країнах

30 країн ЄЕЗ
Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Данія, Німеччина, 
Естонія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, 
Угорщина, Ірландія, Ісландія, Італія, Литва, Люксембург, 
Ліхтенштейн, Латвія, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, 
Португалія, Румунія, Швеція, Словенія, Словаччина.

10 європейських країн *
Андорра, Албанія, Боснія і Герцеговина, Швейцарія, Монако, 
Молдова, Чорногорія, Македонія, Сербія, Сан-Марино, 
Велика Британія.

* Включаючи мікрокраїни.



Заснування головних гравців – тематичне дослідження



Головні гравці – країни заснування топ 10 ТБ груп

Європейська група|Материнська компанія Власність
К-сть

ТБ Країни заснування* AVMSD юрисдикція*

*Без дублювання

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Суспільна

Суспільна

Чехія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Франція, 
Ірландія, Італія, Нідерланди, Норвегія, 
Польща, Туреччина, Велика Британія (12)

Швейцарія, Чехія, Німеччина, Іспанія, 
Франція, Італія, Люксембург, Велика Британія 
(8)

Австрія, Швейцарія, Німеччина, Іспанія, 
Франція, Італія, Люксембург, Велика Британія 
(8)

Іспанія, Франція, Люксембург, Нідерланди, 
Польща, Туреччина, Велика Британія (7)

Боснія і Герцеговина, Чехія, Німеччина, 
Іспанія, Португалія, Велика Британія (6)

Хорватія, Люксембург, Чорногорія, Сербія (4)

Болгарія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, 
Франція, Італія, Нідерланди, Туреччина, 
Велика Британія (9)

Боснія і Герцеговина, Болгарія, Греція, 
Хорватія, Люксембург, Сербія (6)

Люксембург, Нідерланди, Велика Британія (3)

Сербія (1)

Чехія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, 
Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, 
Нідерланди, Норвегія, Польща

Австрія, Німеччина, Іспанія, Франція, 
Італія, Люксембург

Іспанія, Франція, Люксембург, 
Нідерланди, Польща

Чехія, Німеччина, Іспанія, Португалія

Хорватія, Люксембург

Чехія, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, 
Люксембург, Нідерланди, Швеція

Болгарія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, 
Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди

Болгарія, Греція, Хорватія, Люксембург

Люксембург, Нідерланди

Не визначено



Головні гравці – країни заснування топ 10 груп послуг на замовлення

Європейська група|Материнська компанія Власність
К-сть
VOD

Країни заснування* AVMSD юрисдикція*

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

Приватна

*Без дублювання

Чехія, Німеччина, Фінляндія, Франція, 
Нідерланди, Польща, 
Швеція,Туреччина, Велика Британія (9)

Чехія, Німеччина, Франція, 
Нідерланди, Польща, Швеція

Ірландія, США (2) Не визначено

Іспанія, США (2) Іспанія

Швейцарія, Іспанія, Фінляндія, 
Франція, Нідерланди, Туреччина, 
Велика Британія (7)

Іспанія, Фінляндія, Франція, 
Нідерланди

Франція, Італія, Нідерланди, 
Польща,Туреччина, Велика Британія (6)

Франція, Італія, Нідерланди, 
Польща

Ірландія, Туреччина (2) Не визначено

Австрія, Німеччина, Франція, Італія, 
США, Велика Британія (6) Австрія, Німеччина, Франція

Албанія, Вірменія, Боснія і Герцеговина, 
Швейцарія, Німеччина, Грузія, Чорногорія, 
Македонія, Сербія, Туреччина, Велика 
Британія (11)

Німеччина

Чехія, Іспанія, Португалія, США, Велика 
Британія (5)

Чехія, Іспанія, Португалія

Швейцарія, Німеччина, Франція, Угорщина, 
Польща, Швеція, США, Велика Британія (8)

Німеччина, Франція, Швеція



Головні гравці – Кейс #1: Централізована стратегія 

Netflix (Штаб-квартира у США)*

Netflix локалізується у одній європейській 
країні, Нідерландах, і обслуговує 40 
європейських ринків послуг на замовлення

1 країна заснування
Нідерланди

30 країн ЄЕЗ
Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Данія, Німеччина, 
Естонія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, 
Угорщина, Ірландія, Ісландія, Італія, Литва, Люксембург, 
Ліхтенштейн, Латвія, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, 
Португалія, Румунія, Швеція, Словенія, Словаччина.

10 європейських країн *
Албанія, Вірменія, Боснія і Герцеговина, 
Швейцарія, Грузія, Чорногорія, 
Македонія, Сербія, Туреччина, Велика 
Британія.

* Netflix посідає 11-те місце у топ-50 груп послуг на замовлення.



Головні гравці – Кейс #2: стратегія головних хабів 

BBC (Штаб-квартира у Великій Британії)

BBC локалізується в обмеженій кількості 
країн, звідки вона обслуговує 25 
європейських ТБ ринків

3 країни заснування
Велика Британія, Люксембург, 
Нідерланди

17 ринків ЄЕЗ
Бельгія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Греція, Хорватія, 
Угорщина, Ірландія, Мальта, Нідерланди, Норвегія, 
Польща, Румунія, Швеція, Словенія, Словаччина.

8 європейських ринків
Азербайджан, Боснія і Герцеговина, 
Грузія, Чорногорія, Македонія, Сербія, 
Туреччина, Велика Британія.



Головні гравці – Кейс #3: стратегія децентралізації

AT&T (Штаб-квартира у США)

AT&T локалізується в декількох країнах, 
звідки вона обслуговує 45 європейських ТБ 
ринків

12 країн заснування
Чехія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Франція, Ірландія, 
Італія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Туреччина, Велика 
Британія

28 ринків ЄЕЗ
Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Данія, Німеччина, 
Естонія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Греція, Хорватія, 
Угорщина, Ірландія, Ісландія, Італія, Литва, Латвія, 
Люксембург, Ліхтенштейн, Нідерланди, Норвегія, 
Польща, Португалія, Румунія, Швеція, Словенія, 
Словаччина.

17 європейських країн *
Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і 
Герцеговина, Білорусь, Швейцарія, Грузія, 
Монако, Молдова, Чорногорія, 
Македонія, Сербія, Росія, Сан-Марино, 
Туреччина, Україна, Велика Британія.

* Включаючи мікрокраїни.
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