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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. За часи проголошення незалежності України 

відбулися позитивні зміни в суспільно-політичному житті нашої держави. 
Пріоритетним напрямком діяльності держави став захист основних прав і 
свобод людини, забезпечення свободи слова.  

Сучасний процес державотворення обумовлює зацікавленість у 
здійсненні захисту інформаційного простору, забезпеченні інформаційного 
суверенітету країни, що пов’язано з розвитком інформаційних технологій, 
вдосконаленням сфери телебачення і радіомовлення, і спонукає суспільство 
до утворення сучасних відносин щодо отримання, поширення інформації та 
розвитку громадянського суспільства.  

Практика міжнародного досвіду щодо інформаційного простору та 
забезпечення інформаційної безпеки ілюструє нам приклад нормативно-
правового регулювання у сфері мовлення, що дає можливість державним 
органам влади створити в Україні сучасну систему адміністративно-
правового регулювання телебачення і радіомовлення. 

Актуальна значимість обраної проблематики підтверджується також 
недостатньою урегульованістю відносин у сфері збору, пошуку і 
розповсюдження масової інформації, що виявляється в перманентних 
конфліктах і процесі перерозподілу власності у сфері засобів масової 
інформації, які нерідко супроводжуються незаконними призупиненнями 
діяльності радіомовних організацій, викраданнями і вбивствами 
журналістів, іншими правопорушеннями.  

Окремі аспекти оцінювання ефективності роботи органів публічного 
адміністрування, у тому числі у сфері телебачення і радіомовлення, були 
предметом наукових досліджень таких учених, як В. Авер’янов, 
О. Андрійко, І. Арістов, І. Бєляков, Ю. Битяк, Ю. Бурило, В. Гаращук, 
І. Ігнатченко, Н. Ільченко, С. Ківалов, В. Колпаков, А. Комзюк, М. Марчук, 
Й. Мастяниця, О. Мельничук, І. Онопчук, Н. Ракша, О. Соснін, 
В. Теремецький, Н. Фесенко, Ю. Усенко, В. Цвєтков, В. Шаповал, 
Л. Шиманський та ін.  

Дослідження сфери телебачення і радіомовлення відображається у 
таких наукових працях: «Становлення та розвиток українського 
телебачення як засобу масової комунікації» – Ю.В. Усенко, «Організаційно-
правові питання державного управління в інформаційній сфері» – 
Ю.П. Бурило, «Публічне адміністрування телебачення і радіомовлення» – 
М.П. Марчук, але зазначені праці досліджують лише окремі аспекти 
телерадіомовлення, у зв’язку з чим залишається без значної уваги питання 
організаційно-правових засад телерадіомовлення в Україні та особливості 
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запровадження громадського (суспільного) телебачення. 
Наразі комплексного дослідження регулювання державних органів 

публічного адміністрування у сфері телебачення і радіомовлення не 
здійснено. А відтак питання адміністративно-правового регулювання у 
сфері телебачення і радіомовлення сьогодні є ключовим у світлі того, що 
розвиток України як демократичної держави величезною мірою залежить 
від рівня інформованості її громадян. 

Таким чином, необхідність удосконалення правових та організаційних 
засад діяльності у сфері телебачення і радіомовлення України, недостатня 
розробленість теоретичних положень, наявність колізій і прогалин у 
національному законодавстві, що регулює їхню діяльність, обумовлюють 
актуальність дослідження змісту та особливостей адміністративно-
правового регулювання у сфері телерадіомовлення України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Пріоритетних напрямів 
розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затверджених Постановою 
загальних зборів Національної академії правових наук України від 
24.09.2010 № 14-10, пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки на 
період до 2020 р., встановлених на підставі Закону України від 11 липня 
2001 р. № 2623-ІІІ «Про пріоритетні напрями розвитку науки та техніки», 
Програмної концепції Суспільного телерадіомовлення України, 
затвердженої Постановою Верховної Ради України від 21.11.1997 № 667/97, 
Концепції створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення 
України та ходу впровадження цифрового телерадіомовлення, затвердженої 
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 11.09.2009, 
Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, 
затвердженого Рішенням Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення від 01.12.2010 № 1684, Концепції впровадження медіаосвіти 
в Україні, затвердженої Постановою Президії Національної академії 
педагогічних наук України від 21.04.2016. Робота виконана у межах 
загальноуніверситетської наукової теми «Актуальні проблеми 
державотворення, правотворення та правозастосування» (державний 
реєстраційний номер 0112U003550), затвердженої 28.05.2012. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
теоретичне обґрунтування необхідності і конституційності застосування 
публічно-правових методів у державному регулюванні певних аспектів 
діяльності телерадіокомпаній.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні 
задачі: 

– здійснити аналіз організаційно-правових засад забезпечення свободи 
слова в Україні; 
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– з’ясувати поняття та сутність адміністративно-правового 
регулювання в Україні; 

– охарактеризувати суб’єктний склад адміністративних правовідносин 
у сфері телебачення та радіомовлення; 

– визначити основні засади мовлення в Україні; 
– розкрити зміст державного контролю у сфері телебачення та 

радіомовлення; 
– обґрунтувати запровадження в Україні міжнародного досвіду 

громадського мовлення;  
– визначити завдання громадського телебачення в Україні; 
– запропонувати систему захисту інформаційного простору в умовах 

ведення інформаційної війни.  
Об'єктом дисертаційного дослідження є інформаційні 

правовідносини, що виникають при розповсюдженні масової інформації, які 
пов'язані із здійсненням телерадіомовлення.  

Предметом дисертаційного дослідження є адміністративно-правове 
регулювання телебачення і радіомовлення в Україні.  

Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням 
поставлених у роботі мети та задач дослідження, його об’єкта та предмета. 
Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та 
спеціальні методи наукового пізнання.  

У дисертації використано діалектичний метод наукового пізнання 
дійсності. Історико-правовий метод застосовано під час дослідження 
становлення і розвитку законодавства у сфері телебачення і радіомовлення 
в Україні, аналізу стану наукових досліджень у відповідній галузі, правових 
та організаційних засад регулювання (підрозділ 1.3, розділ 2). 

Методи аналізу та синтезу надали змогу виокремити і дослідити 
органи публічного адміністрування у сфері телебачення і радіомовлення в 
Україні, визначити їх завдання, місце та роль у системі органів виконавчої 
влади (розділ 2). Догматичний метод дозволив проаналізувати положення 
законодавчих актів щодо встановлення змісту адміністративного-правового 
регулювання у галузі телебачення і радіомовлення (підрозділ 1.2). 
Формально-юридичний метод застосовано при тлумаченні окремих 
законодавчих положень, наданні пропозицій (підрозділ 1.2, розділ 2). 
Статистичний метод використано для кількісної характеристики роботи 
телерадіокомпаній, порушення свободи слова в Україні (підрозділ 1.1, 
розділи 2, 3). Метод групування застосовано для виокремлення видів форм, 
методів публічного адміністрування, органів публічного адміністрування у 
сфері телебачення і радіомовлення (підрозділ 1.2, розділ 2). Метод 
узагальнення використано щодо міжнародного досвіду забезпечення 
громадського (суспільного) мовлення та запровадження його в Україні 



 4

(підрозділи 2.4, 3.1). Використано структурно-функціональний та 
теоретико-юридичний метод, за допомогою яких досліджувалися 
проблеми наукової роботи (підрозділи 1.1, 3.1, 3.2). 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертації склали наукові 
дослідження фахівців у сфері адміністративного права, публічного 
адміністрування, конституційного права. Нормативною основою 
дослідження є Конституція України, закони України, підзаконні 
нормативно-правові документи: акти Президента і Кабінету Міністрів 
України, відомчі акти Міністерства інформаційної політики України, 
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної 
ради України з питань телебачення і радіомовлення та інших органів 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовано на здійснення управління у 
галузі телебачення та радіомовлення. У ході дисертаційного дослідження 
було також використано законодавство низки зарубіжних країн, досвід яких 
щодо адміністративно-правового регулювання у сфері телерадіомовлення 
може бути запозичено в Україні.  

Інформаційну та емпіричну основу дисертації становлять статистичні 
дані щодо порушення у 2015 році свободи слова в Україні, статистичні дані 
та аналітичні матеріали щодо кількості телерадіоорганізацій в Україні 
станом на 01.01.2016 та діяльності Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення щодо дотримання телерадіоорганізаціями 
вимог законодавства в частині національного аудіовізуального продукту, 
дотримання ліцензійних умов та умов ліцензій.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дослідження адміністративно-правового регулювання у сфері телебачення і 
радіомовлення проводилося з урахуванням положень адміністративного 
права та державного управління; розглянуто проблемні питання щодо 
організаційно-правових засад телерадіомовлення в Україні та захисту сфери 
телерадіомовлення в умовах ведення інформаційної війни. Запропоновано 
важливі у теоретичному аспекті й практичному значенні висновки.  

Зокрема:  
уперше: 
– з’ясовано поняття та зміст адміністративно-правового регулювання 

у сфері телебачення і радіомовлення, під яким автор розуміє діяльність 
уповноважених державою центральних та спеціальних органів, які 
контролюють та регулюють відносини у сфері телерадіомовлення із 
застосуванням адміністративно-правових заходів для забезпечення 
реалізації державної політики в інформаційній сфері, свободи слова та 
права на отримання інформації;  

– визначено, що Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення наділена повноваженнями публічного адміністрування як 
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суб’єкт адміністративних правовідносин у сфері телерадіомовлення, під 
якими автор розуміє здійснення Національною радою України з питань 
телебачення і радіомовлення нагляду за дотриманням законів України та її 
право регуляторних повноважень у сфері телерадіомовлення України, без 
права передачі своїх повноважень третім особам; 

удосконалено:  
– зміст державного контролю у сфері телерадіомовлення в Україні, 

розглянуто систему державних органів публічного адміністрування. Автор 
розуміє державний контроль у сфері телерадіомовлення України як 
діяльність центральних та спеціальних органів, уповноважених здійснювати 
нагляд за діяльністю телерадіокомпаній з метою забезпечення дотримання 
телерадіокомпаніями законодавства у сфері телерадіомовлення та 
застосування заходів правового реагування при порушенні правових норм, 
що регулюють відносини у сфері телебачення і радіомовлення України; 

– систему та повноваження органів адміністративного-правового 
регулювання телебачення і радіомовлення в Україні. Автор розуміє, що 
систему органів адміністративного-правового регулювання телебачення і 
радіомовлення в Україні складають: а) Президент, Верховна Рада України; 
б) Кабінет Міністрів України; в) Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України; г) Національна рада України з питань телебачення і 
радіомовлення; д) інші органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування у сфері телебачення і радіомовлення; е) громадські 
формування, які в окремих випадках здійснюють від імені держави деякі її 
функції; 

– протидію інформаційним війнам у сфері телебачення і 
радіомовлення в Україні, під чим автор розуміє затвердження державної 
Концепції щодо подальшого розвитку інформаційної політики; приведення 
законодавства про інформацію з урахуванням військової агресії Російської 
Федерації в окремих районах Донецької і Луганської областей та наявність 
тимчасово окупованих частин території України в умовах ведення 
інформаційної війни проти України; збільшення державної підтримки 
виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної продукції у сфері 
телебачення і радіомовлення; 

дістало подальшого розвитку:  
– обґрунтування удосконалення законодавства, що регулює 

правовідносини у сфері телебачення і радіомовлення України, яке автор 
вбачає у доопрацюванні системи мовлення в Україні шляхом прийняття 
Кодексу мовлення та Закону України «Про мовлення», внесення змін до 
Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення в Україні» 
щодо визначення механізму фінансування суспільного (громадського) 
телебачення, прийняття Плану розвитку національного 
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телерадіоінформаційного простору з метою адаптації вітчизняного 
законодавства у сфері телебачення і радіомовлення до норм та стандартів 
законодавства Європейського Союзу; 

– визначення організаційно-правових засад телерадіомовлення в 
Україні, що передбачено у Конституції України, законах України «Про 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про 
телебачення і радіомовлення» «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 
України», нормативно-правових актах та міжнародних договорах, що 
регулюють питання в сфері телебачення і радіомовлення України та 
координуються центральними органами виконавчої влади; 

– особливості правового регулювання громадського (суспільного) 
телебачення в Україні, які автор розуміє у прийнятті Закону України «Про 
Суспільне телебачення і радіомовлення в Україні», законодавчому 
закріпленні Концепції суспільного (громадського) мовлення каналів ПАТ 
«НСТУ» та приведення нормативно-правових актів у відповідність до 
Закону «Про Суспільне телебачення і радіомовлення в Україні» та 
міжнародних договорів; 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 
викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у:  

– науково-дослідній сфері – як основа для подальшого дослідження 
проблем адміністративно-правового регулювання у сфері телебачення і 
радіомовлення України (акт впровадження Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ від 17.10.2016); 

– навчальному процесі – під час викладання дисциплін 
«Адміністративне право» за програмою підготовки спеціалістів та магістрів 
зі спеціальності «Правознавство», проведення семінарських і практичних 
занять із зазначених дисциплін, а також розробки навчальних і методичних 
посібників, лекцій, методичних рекомендацій, удосконалення вже існуючих 
та розробки нових навчальних планів і програм до зазначених навчальних 
дисциплін у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 
справ (акт впровадження Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ від 17.10.2016); 

– правозастосовній діяльності – для удосконалення адміністративно-
правового регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України при 
безпосередньому застосуванні органами публічного адміністрування у 
сфері телебачення і радіомовлення норм законодавства при вирішенні 
питань організації та діяльності. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми 
в цілому, окремих її аспектів, одержані узагальнення і висновки було 
оприлюднено на науково-практичних конференціях: «Державні органи 
публічного адміністрування в сфері телебачення і радіомовлення» (Київ, 
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2015); «Запровадження в Україні суспільного радіомовлення» (Київ, 2015). 
Публікації. Основні результати дослідження викладено у семи 

статтях, п’ять з яких опубліковано у наукових фахових виданнях України та 
дві – у наукових періодичних виданнях інших держав, двох тезах наукових 
повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 259 сторінок, з 
яких 232 сторінки основного змісту. Список використаних джерел налічує 
208 найменувань і займає 23 сторінки. Додаток викладено на 4-х сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовується важливість теми дисертації; визначаються 
мета, завдання та методи дослідження, основні твердження, що 
репрезентують наукову новизну дослідження та практичне значення 
одержаних результатів; зазначається зв’язок роботи з державними 
програмами та науковими планами; наводяться апробація результатів 
дисертації та публікації. 

Розділ 1 “Загальна характеристика адміністративно-правового 
регулювання телебачення і радіомовлення в Україні” містить три 
підрозділи.  

У підрозділі 1.1 “Організаційно-правові засади забезпечення свободи 
слова в Україні” здійснено аналіз стану свободи слова в Україні і 
наголошено, що держава гарантує свободу слова, поширення інформації 
будь-якими засобами, а також вільне та відкрите обговорення суспільно 
важливих проблем із застосуванням телебачення і радіомовлення України.  

Дисертантом визначено, що стан забезпечення свободи слова в Україні 
входить до компетенції діяльності Комітету з питань свободи слова та 
інформації, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, 
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Комітету 
зв'язку та інформатизації України, Міністерства інформаційної політики 
України, які постійно співпрацюють між собою. 

Виділено механізм адміністративно-правових заходів забезпечення 
свободи слова в Україні. Наголошено, що сьогодні прийнято достатню 
кількість законів і нормативно-правових актів, які забезпечують свободу 
слова та інформаційну діяльність в Україні. Також дисертантом зазначено, 
що для забезпечення свободи слова в Україні, в тому числі у сфері 
телерадіомовлення, наразі існує потреба у приведенні національного 
законодавства у більш повну відповідність до Європейської конвенції про 
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права людини та інших норм міжнародного права, запровадження 
європейських стандартів свободи слова, прийняття зокрема Концепції 
розвитку національної інформаційної політики, що є забезпеченням свободи 
слова та інформаційної діяльності тощо. 

У підрозділі 1.2 “Поняття та зміст адміністративно-правового 
регулювання у сфері телебачення і радіомовлення в Україні” досліджено 
зміст адміністративно-правового регулювання в сфері телебачення і 
радіомовлення, що включає в себе: 1) впорядкування і закріплення 
найбільш доцільних суспільних відносин у сфері управління; 2) охорону 
врегульованих правом управлінських відносин; 3) породження і розвиток 
нових суспільних взаємин, відповідних вимогам об'єктивних законів 
розвитку нашого суспільства; 4) витіснення зі сфери управління суспільних 
відносин, що не відповідають сучасним умовам. 

Дисертантом також визначено, що державні органи, які регулюють 
діяльність у сфері телебачення та радіомовлення, поділяються на види: 
1) центральний орган виконавчої влади – Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України; 2) спеціальний наглядовий та регулюючий державний 
орган – Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 

Також дисертантом зазначено, що до ознак адміністративно-правового 
регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України належать: 
1) цілеспрямований характер, оскільки воно виступає регулятором 
суспільних відносин у сфері телерадіомовлення, запровадження яких 
здійснюється за допомогою адміністративно-правових норм; 2) сфера 
правового впливу, що визначена суб’єктами публічного адміністрування та 
суспільством та має значення для сфери телерадіомовлення; 3) досягнення 
поставленої мети: забезпечення за допомогою адміністративно-правових 
заходів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб; 4) організаційний та упорядкований характер, що здійснюється за 
допомогою певних правових елементів. 

У підрозділі 1.3 “Становлення та розвиток законодавства у сфері 
телебачення та радіомовлення в Україні” наголошено на побудові нової 
системи державного телебачення і радіомовлення України після 
проголошення незалежності. 

Дисертантом визначено, що телерадіоінформаційний простір України 
був спрямований на користь національних інтересів, а розвиток 
українського телебачення умовно можна поділити на два етапи. Перший 
етап припадає на 1990-ті роки, коли зростала кількість телерадіоорганізацій, 
було прийнято головні закони України: «Про телебачення і радіомовлення», 
«Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України», «Про 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Другий 
етап – це 2000-і роки, який відзначився якісними змінами в національному 
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телерадіопросторі, із визначенням напрямків інформаційного простору, 
переходом телерадіоорганізацій на цифрове мовлення та поширення 
власного продукту.  

Крім того, значну роль у розвитку законодавства в сфері 
телерадіомовлення України зіграла ратифікація 17.12.2008 Верховною 
Радою України Європейської конвенції про транскордонне телебачення, що 
дозволило Україні повною мірою інтегруватися в європейський 
інформаційний простір. 

Розділ 2 “Організаційно-правові засади телерадіомовлення в 
Україні” містить чотири підрозділи. У підрозділі 2.1 “Правові засади 
формування національних систем мовлення” наголошено, що питання 
мовлення в Україні в законодавчому просторі не врегульовано, є лише 
окремі його правові норми, які відображені в законах України та 
регуляторних актах. 

Правовими засадами діяльності мовлення в Україні є ліцензування, що 
здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, 
надаючи право ліцензіату вести телерадіомовлення – тобто ліцензіат має 
право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися 
каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних 
засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію. 
  Запропоновано, що для забезпечення національної безпеки в 
інформаційному просторі України та з метою розвитку саморегуляції, 
полегшення діяльності телерадіомовників, встановлення єдиної норми 
законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення та для 
врегулювання процесу систематизації мовлення в одному законодавчому 
акті необхідно розробити та прийняти Закон України «Про мовлення», який 
би усунув прогалини мовлення та зобов’язав однаково застосовувати та/або 
тлумачити дану норму Закону.  

Дисертантом наголошено, що одним із головних завдань для України 
є формування національної системи мовлення України відповідно до 
стандартів Європейського Союзу, адже основним напрямком діяльності 
Європейського Союзу являється формування засад щодо незалежності 
засобів масової інформації та мовлення, що необхідно перейняти й 
застосовувати в Україні.  

У підрозділі 2.2 “Система та повноваження органів державного 
публічного адміністрування телебачення і радіомовлення в Україні” 
досліджено систему органів публічного адміністрування в сфері 
телебачення і радіомовлення України; акцентовано, що система органів 
державного публічного адміністрування телебачення і радіомовлення 
України передбачає узгодженість та координацію дій органів виконавчої 
влади з метою досягнення суспільно важливих цілей та завдань.  
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У рамках дослідження автором запропоновано систему органів 
державного публічного адміністрування, до якої входять: Президент України, 
Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; центральні органи 
виконавчої влади, орган державного регулювання діяльності у сфері 
телебачення і радіомовлення; інші органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування у сфері телебачення і радіомовлення; громадські формування, 
які теж в окремих випадках здійснюють від імені держави деякі її функції. 

Дисертантом досліджено повноваження органів публічного 
адміністрування в сфері телерадіомовлення та наголошено на необхідності 
здійснити чітке розмежування наглядових та регулятивних повноважень як 
на центральному, так і на місцевому рівнях публічного адміністрування.  

У підрозділі 2.3 “Державний контроль у сфері телерадіомовлення в 
Україні” визначено, що державний контроль у сфері телебачення і 
радіомовлення передбачає покращення діяльності органів публічного 
адміністрування, що здійснюється повсякчасно уповноваженими органами 
через перевірку, дослідження та спостереження з метою корегування 
діяльності телерадіоорганізацій відповідно до чинного законодавства. На 
здійснення державного контролю у сфері телерадіомовлення уповноважені 
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, 
Державний комітет телебачення і радіомовлення України, комітет 
Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики.  

Сутність державного контролю у сфері телерадіомовлення України – 
це перевірка, спостереження функціонування телерадіокомпаній з метою 
отримання об’єктивної та достовірної інформації про стан справ у 
телерадіокомпаніях; застосування заходів попередження правопорушень; 
вжиття заходів з метою дотримання законності і дисципліни; визначення 
обставин, що призводять до недотримання телерадіоорганізаціями норм 
чинного законодавства, а також визначення шляхів подолання перешкод 
для ефективного функціонування інформаційного простору.  

Дисертантом запропоновано класифікувати державний контроль у сфері 
телебачення і радіомовлення України за такими формами, як: 1) перевірка; 
2) моніторинг; 3) спостереження з метою оцінки органами публічного 
адміністрування обґрунтованості та ефективності прийняття 
телерадіокомпаніями управлінських рішень і результатів їх виконання, а також 
виявлення порушень норм законодавства та усунення негативних наслідків 
шляхом безпосереднього втручання у діяльність цих телерадіокомпаній. 

У підрозділі 2.4 “Міжнародний досвід забезпечення громадського 
мовлення в сучасних країнах світу” охарактеризовано завдання, мету та 
принципи побудови громадського мовлення в сучасних країнах світу; 
визначено, що громадське мовлення є своєрідним стандартом 
демократичного розвитку будь-якої держави і стає загальнообов’язковим 
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правилом для сучасних європейських країн світу. 
Дисертантом наголошено, що мовлення стає громадським тільки тоді, 

якщо воно є для суспільства, фінансоване суспільством та ним же контрольоване 
– це головний принцип розвитку громадського (суспільного) мовлення в 
європейських країнах. Умови забезпечення громадського мовлення в сучасних 
країнах світу та його розвиток включає такі складові своєї діяльності, як: 
1) фінансування; 2) економічна діяльність; 3) незалежність і звітність. 

Громадське мовлення різних країн світу має свої особливості, однак 
його концепція в усіх країнах є єдиною та спрямована на забезпечення 
незалежності телебачення від держави, свободи вираження поглядів, 
доступу до інформації, свободи прийому та необмеження ретрансляції. 

Розділ 3 “Громадське телебачення та особливості його правового 
регулювання” містить два підрозділи. 

У підрозділі 3.1 “Особливості запровадження в Україні громадського 
телебачення в сучасних реаліях” визначено основні напрями, завдання та 
принципи суспільного (громадського) телебачення в Україні. 

Наголошено, що метою суспільного (громадського) телебачення 
України є розвиток національної свідомості та ідентичності громадян, 
становлення національної самобутності й виховання патріотизму, 
попередження антисоціальної поведінки.  

Щоб суспільне (громадське) телебачення запрацювало в медіапросторі 
України, необхідно привести нормативно-правові акти у відповідність до 
Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення в Україні», 
створити механізм фінансування суспільного (громадського) мовлення, 
визначити алгоритм та тарифи сплати абонентської сплати, реформувати 
систему управління суспільним мовленням таким чином, щоб орган 
управління суспільного мовлення не мав можливості здійснювати вплив на 
управління інформаційного наповнення суспільного (громадського) 
телебачення, або такий вплив повинен бути мінімальним. 

Наразі першочерговими діями є затвердження програмної концепції 
суспільного (громадського) телебачення в України та її законодавче 
закріплення, повноцінна й ефективна робота Наглядової ради Національної 
суспільної телерадіокомпанії України, виконання всіх зобов’язань, взятих 
Україною перед Радою Європи. Тільки за таких умов суспільне 
(громадське) телебачення України зможе інтегруватися у сучасний світ. 

У підрозділі 3.2 “Адміністративно-правовий механізм захисту сфери 
телебачення і радіомовлення в умовах інформаційної війни” наголошено, що 
механізм захисту від інформаційної війни у сфері телебачення та 
радіомовлення України повинен бути постійним, системним, мати відповідну 
нормативно-правовому базу щодо протидії інформаційним війнам. 

Наголошено, що Україна гарантує захищеність інформаційного 
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простору, бере на себе зобов’язання перед громадськістю про доступ до 
інформації, яка відповідає таким вимогам, як: об’єктивність, всебічність, 
змістовність, достовірність, актуальність. 

Одним із способів протидії інформаційній війні у сфері телебачення і 
радіомовлення України є процес інформатизації як суспільства в цілому, так 
і окремого громадянина. Процес інформатизації суспільства покладено на 
Міністерство інформаційної політики України, що являється головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади у сфері 
забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань 
поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами. 

В умовах ведення інформаційної війни у сфері телерадіомовлення 
України суспільно важливим стає питання безпеки інформаційної сфери та 
вжиття заходів щодо її захисту. До таких заходів можна віднести: виявлення 
телерадіоорганізацій, які передають інформаційний продукт антиукраїнського 
змісту, зневажливе ставлення до українського народу, та вживати відповідні 
заходи реагування; розвивати в країні почуття патріотизму, спонукати до 
вивчення історії України, поваги до української мови, традицій та культури, 
шанування державних символів та гімну України, державних свят, що у 
сукупності стає запорукою безпеки в інформаційній сфері та зростання 
свідомого патріотичного українського покоління. 

Україна, обираючи європейський курс своєї політики, повинна 
зосередити увагу на реалізації таких пріоритетних напрямків в 
інформаційній сфері щодо протидії інформаційній війні, як затвердження 
державної Концепції щодо подальшого розвитку інформаційної політики; 
удосконалення законодавства про інформацію з урахуванням військової 
агресії в окремих районах Донецької і Луганської областей та наявності 
тимчасово окупованих частин території України в умовах ведення 
інформаційної війни проти України; збільшення державної підтримки 
виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної продукції у сфері 
телебачення і радіомовлення. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 
наукового завдання – визначення сутності та особливостей адміністративно-
правового регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України. У 
результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, 
пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 
Основні з них наведено нижче. 

1. Визначено, що в Україні конституційно закріплено право кожного 
громадянина на вираження своїх поглядів, свободу слова та думок. Стан 
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забезпечення свободи слова в Україні має вплив на життя держави, її 
економічний та соціальний розвиток, задоволення духовно-культурних, 
професійних та інших потреб громадян.  

З’ясовано, що організацію забезпечення свободи слова в Україні 
покладено на комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та 
інформації, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, Комітет 
зв'язку та інформатизації України, Міністерство інформаційної політики, 
Раду національної безпеки і оборони України, які у своїй роботі з питань 
свободи слова співпрацюють між собою.  

Визначено правові засади забезпечення свободи слова в Україні, які 
можна класифікувати за правовим статусом: Конституція України, що є 
основою засад забезпечення свободи слова; укази Президента України щодо 
прав людини; закони України, до яких відносяться закони «Про 
інформацію», «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», «Про 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про 
телебачення і радіомовлення»; міжнародні договори в сфері прав та свобод 
людини і громадянина, згоду на обов'язковість яких надано Україною, до 
яких відноситься Конвенція про захист прав людини та основоположних 
свобод, Загальна декларація прав людини; нормативно-правові акти, що 
регулюють телерадіоінформаційний простір України.  

2. Надано авторське визначення поняття адміністративно-правового 
регулювання у сфері телебачення і радіомовлення в Україні як діяльності 
уповноважених державою центральних та спеціальних органів, які 
здійснюють вплив на суспільні відносини за допомогою адміністративно-
правових засобів з метою забезпечення свободи слова, прав юридичних та 
фізичних осіб, що є забезпеченням розвитку громадянського суспільства та 
функціонування держави. 

Визначено, що адміністративно-правове регулювання у сфері 
телебачення та радіомовлення в Україні за своєю суттю і результатами 
повинно бути ефективним, що забезпечується відповідністю норм 
адміністративного права рівню соціально-економічного розвитку 
суспільства, економічним умовам, реальним потребам суспільства, рівню 
правосвідомості суб’єктів правозастосовної діяльності. 

Сформовано ознаки, які притаманні адміністративно-правовому 
регулюванню у сфері телебачення і радіомовлення, до яких відносимо: 

– закономірний характер, що координує суспільні відносини із 
застосуванням адміністративно-правових норм; 

– сферу правового впливу, визначену суб’єктами публічного 
адміністрування та суспільством, що має певне значення; 

– досягнення поставленої мети: забезпечення за допомогою 
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адміністративно-правових заходів прав, свобод і публічних законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб; 

– систематизований характер, який забезпечується правовими нормами. 
3. Сформовано склад адміністративно-правових відносин у сфері 

телебачення і радіомовлення, до яких відносяться державні органи 
публічного адміністрування, зокрема: а) Президент України та Верховна 
Рада України; б) Кабінет Міністрів України; в) центральний орган 
виконавчої влади – Держкомтелерадіо; г) спеціальний орган державного 
регулювання діяльності – Національна рада; д) інші органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування у сфері телебачення і радіомовлення; 
є) громадські формування, які в окремих випадках здійснюють від імені 
держави деякі її функції. 

З’ясовано, що повноваження органів публічного адміністрування в 
сфері телерадіомовлення дублюються Державним комітетом 
телерадіомовлення України та Національною радою України з питань 
телебачення і радіомовлення. Для усунення накладених повноважень в 
одній предметній сфері між Держкомтелерадіо та Національною радою 
вважаємо за доцільне розмежувати такі повноваження шляхом визначення 
компетенції Держкомтелерадіо щодо державного регулювання в сфері 
телебачення і радіомовлення тими повноваженнями, що не охоплюються 
мовленням; визначити Національну раду єдиним органом державного 
регулювання у сфері телерадіомовлення.  

4. Визначено, що розповсюдження програм, пакетів, передач та 
програм становить собою мовлення, що повинно відповідати 
загальновизначеним засадам мовлення. До основних засад мовлення можна 
віднести те, що: а) ідеологія та стратегія громадських мовників повинні 
формуватися відповідно до норм міжнародного права щодо прав та свобод 
людини і громадянина, свободи слова; б) демонструватися населенню 
мають лише ті події та обставини, інформація про які відповідає дійсності, є 
перевіреною, об’єктивною та всебічною; в) забороняється введення 
населення в оману шляхом подання в ефір інформації, яка не перевірена, не 
відповідає дійсності або сфабрикована; г) мають дотримуватися повага до 
особистого життя громадянина та заборона втручання в його приватне 
життя без згоди. 

З’ясовано, що система мовлення в Україні на законодавчому рівні не 
систематизована, відсутній процес саморегуляції, який би дозволив 
застосовувати та/або тлумачити дану норму закону однаково. Тому виникає 
необхідність в доопрацюванні правового регулювання системи мовлення в 
Україні шляхом прийняття Кодексу мовлення та Закону України «Про 
мовлення», перейнявши таким чином досвід європейських країн.  

5. Визначено суть державного контролю у сфері телебачення та 
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радіомовлення, що виражається у спостереженні уповноважених органів за 
діяльністю телерадіокомпаній та здійснюється з метою попередження 
порушень умов мовлення і засад їхньої діяльності шляхом встановлення 
обставин таких порушень, вжиття заходів, спрямованих на дотримання 
телерадіорганізаціями умов чинного законодавства в сфері телерадіомовлення, 
що таким чином сприяє розвитку інформаційного простору України. 

Встановлено, що головними суб’єктами, уповноваженими на 
здійснення державного контролю у сфері телерадіомовлення, є Державний 
комітет телебачення і радіомовлення України та Національна рада України з 
питань телебачення і радіомовлення, які наділені владними 
повноваженнями і таким чином мають можливість здійснювати вплив на 
розвиток інформаційного суспільства в державі. 

Визначено, що зміст державного контролю у сфері телебачення і 
радіомовлення України містить такі форми, як: перевірка; моніторинг; 
спостереження, що проводиться Національною радою. Здійснення контролю 
щодо реалізації державної політики в сфері телебачення і радіомовлення 
покладено на Держкомтелерадіо, оскільки одним із напрямків розвитку 
громадянського суспільства в Україні є реалізація державної політики в 
інформаційній сфері, в тому числі через телерадіоорганізації.  

З’ясовано, що Держкомтелерадіо здійснює державний контроль 
шляхом проведення моніторингу щодо змістовного наповнення теле- та 
радіопрограм, поліпшення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, 
захисту суспільної моралі від негативного впливу низькопробної аудіо- та 
відеопродукції, виробленої державними телерадіоорганізаціями. Тому 
виникає необхідність в доопрацюванні законодавства щодо надання 
Держкомтелерадіо права здійснювати контроль щодо змістовного 
наповнення також і приватних телерадіоорганізацій. 

6. Встановлено, що частиною інформаційної політики європейських 
країн виступає громадське мовлення як ознака розвитку демократії та 
забезпечення свободи слова в країні. Загальними принципами громадського 
мовлення, що визнані розвинутими країнами світу, є: а) сприяння 
вдосконаленню організації діяльності громадського мовлення, що 
обумовлюється конкуренцією з комерційним телебаченням та стрімким 
зростом інформаційно-комунікаційних технологій; б) забезпечення вільного 
доступу всіх верств населення країни до мовлення, що включає в себе обсяг 
інформаційного продукту з наповненням освітньо-культурними та 
інформаційно-розважальними програмами, з можливістю паралельного 
мовлення на громадському телебаченні, з урахуванням потреб 
громадськості, додаткового інформаційного продукту тематичного 
характеру; в) додержання зобов’язань міжнародного права, взятих на себе 
Україною, окреслення поставлених задач громадського телерадіомовлення, 
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гарантії безпеки редакційної самостійності щодо захисту від впливу 
державних органів влади; г) гарантії громадському мовленню щодо 
забезпечення безпеки його діяльності та належних умов роботи для 
здійснення поставлених завдань. 

Визначено, що забезпечення громадського мовлення в сучасних 
країнах світу має такі складові: а) утримання громадського мовлення за 
рахунок державних субвенцій, оплати за ліцензію, виробництва власного 
інформаційного продукту та його реалізації (продажу); благодійних внесків, 
прибутків від реклами; б) господарська діяльність, що також включає в себе 
і консолідацію майна засобів масової інформації; придбання авторських 
прав та контроль за їх поширенням; в) повна самостійність у виборі способу 
адміністрування громадським телебаченням, обранні напрямку редакційної 
політики, позбавлення можливості державних органів влади здійснювати 
вплив на мовлення; г) звітування про діяльність громадського мовлення 
виключно лише перед громадськістю. 

7. Встановлено, що головними завданнями запровадження 
громадського телебачення в Україні є:  

– вчасне і всебічне надання соціально важливої інформації населенню 
про події та факти, що відбуваються як всередині країні, так і в інших 
державах; 

– популяризація української культури, пріоритетність української 
мови, підтримка та сприяння поширенню культури інших народів, що 
проживають на території України; 

– вжиття заходів, спрямованих на єднання, згуртованість української 
громадськості;  

– створення умов для забезпечення духовними потребами всіх верст 
суспільства шляхом розповсюдження інформації культурного, історичного, 
пізнавального, розважального характеру.  

– своєчасність сповіщення громадськості про надзвичайні події, що 
можуть бути небезпечними для населення; 

– вжиття заходів для зростання впливу України за кордоном. 
Сформовано загальну концепцію громадського телебачення України, 

яка передбачає власне виробництво та якісне змістове наповнення для всіх 
мовників. Окрім значної підтримки щодо розбудови в Україні громадського 
телебачення наша держава отримує від Європи значну підтримку у вигляді 
спільних проектів з Національною радою України з питань телебачення і 
радіомовлення.  

Запропоновано внести зміни до Закону України «Про Суспільне 
телебачення і радіомовлення України» щодо визначення механізму 
фінансування суспільного (громадського) телебачення, тарифів сплати 
абонентської сплати, що, таким чином, сприятиме подальшому розвитку 
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суспільного (громадського) мовлення в країні. 
8. Встановлено, що наразі Україна перебуває в умовах інформаційної 

війни, метою якої є спроба керувати світоглядом населення за допомогою 
розповсюдження сумнівних, спотворених, неповних та необ’єктивних фактів 
у сфері телебачення і радіомовлення; вжиття заходів, спрямованих на 
послаблення національної безпеки та інформаційного суверенітету держави, 
перешкоджання проведенню внутрішньої та зовнішньої політики України.  

Однією з причин такої обстановки стала незахищеність 
інформаційного простору України та ведення інформаційних війн з 
використанням телерадіопростору. 

З’ясовано, що система захисту інформаційного простору в умовах 
ведення інформаційної війни складається з таких складових частин, як: 
інформатизація суспільства; збільшення державної підтримки виробництва і 
розповсюдження вітчизняної інформаційної продукції у сфері телебачення і 
радіомовлення; недопущення поширення та показу телерадіопродукту, який 
пропагує конфлікти, боротьбу, нелюдяність та спрямований на знищення 
українського народу, України як держави, створює міжнаціональні та 
етнічні протистояння, висвітлює неповагу до національних символів 
держави; а також вжиття заходів щодо недопущення для показу витворів, 
які прославляють агресора та його діяльність, спрямовану на підвищення 
його авторитету та визнання правомірності щодо тимчасово окупованих 
територій України; трансляція українського телебачення і радіомовлення на 
всій території України, а особливо на тимчасово окупованих територіях, 
окремих районах Донецької і Луганської областей, Автономній республіки 
Крим та м. Севастополь. 

Запропоновано з метою захисту національної безпеки України в 
інформаційній сфері прийняти Закон України «Про Концепцію 
національної інформаційної політики», удосконалити законодавство 
України про інформацію з урахуванням військової агресії Російської 
Федерації в окремих районах Донецької і Луганської областей та наявності 
тимчасово окупованих частин території України в умовах ведення 
інформаційної війни проти України; за демонстрацію передач та витворів, 
які містять антиукраїнську спрямованість та ображають національні 
почуття і символи народу України, вживати заходи щодо притягнення до 
відповідальності; розвивати в країні почуття патріотизму, вивчення історії 
України, повагу до української мови, традицій та культури, шанування 
державних символів та гімну України, державних свят, що у сукупності стає 
запорукою безпеки в інформаційній сфері та зростання свідомого 
патріотичного українського покоління. 
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справ. – Дніпро, 2016. 
Дисертацію присвячено розгляду адміністративно-правового регулювання 

у сфері телебачення і радіомовлення в Україні. Проаналізовано сучасний стан 
забезпечення свободи слова в Україні, узагальнено принципи, завдання, 
функції та повноваження державних органів публічного адміністрування 
телерадіомовлення в Україні, охарактеризовано державний контроль та форми 
його здійснення, досліджено міжнародний досвід забезпечення громадського 
мовлення та запровадження громадського мовлення в Україні, визначено 
механізм захисту у сфері телебачення і радіомовлення в умовах інформаційної 
війни. 

Визначено та охарактеризовано поняття «адміністративно-правове 
регулювання у сфері телебачення і радіомовлення в Україні», ознаки, 
притаманні адміністративно-правовому регулюванню у сфері телебачення і 
радіомовлення України. У дисертації запропоновано систему органів 
державного публічного адміністрування у сфері телебачення і радіомовлення 
України, форми ведення державного контролю у сфері телерадіомовлення, 
запровадження суспільного (громадського) мовлення в Україні та механізм 
захисту телерадіопростору України в умовах ведення інформаційної війни. 
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Диссертация посвящена рассмотрению административно-правового 
регулирования в сфере телевидения и радиовещания в Украине. В работе 
рассмотрено административно-правовое регулирование в сфере телевидения и 
радиовещания в Украине. Проанализировано современное состояние 
обеспечения свободы слова в Украине, определены принципы, задачи, 
функции и полномочия государственных органов публичного 
администрирования в сфере телерадиовещания в Украине, охарактеризован 
государственный контроль и формы его осуществления, исследован 
международный опыт обеспечения общественного вещания и внедрения 
общественного вещания в Украине. 

Определено и охарактеризовано понятие «административно-правовое 
регулирование в сфере телевидения и радиовещания в Украине», признаки, 
присущие административно-правовому регулированию в сфере телевидения и 
радиовещания Украины. В диссертации предложена система органов 
государственного публичного администрирования в сфере телевидения и 
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радиовещания Украины, формы ведения государственного контроля в сфере 
телерадиовещания, функционирования общественного вещания в Украине и 
механизм защиты телерадиопространства Украины в условиях ведения 
информационной войны. Проведен анализ деятельности общественного 
вещания в современных европейских странах, охарактеризованы задачи, цель 
и принципы построения общественного вещания в современных европейских 
странах; определено, что общественное вещание является своеобразным 
стандартом демократического развития любого государства и становится 
общеобязательным правилом для современных европейских стран. 

Внесены конкретные предложения и рекомендации по 
совершенствованию законодательства, регламентирующего телевидение и 
радиовещание Украины. 

Ключевые слова: свобода слова, телевидение и радиовещание Украины, 
государственное публичное администрирование, вещание, государственный 
контроль, общественное телевидение, информационная война. 
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