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ВСТУП
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 нормативноправового регулювання у сфері мовлення, що дає можливість державним
органам влади створити в Україні сучасну систему адміністративноправового 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,
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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

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
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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;
– 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
громадського мовлення;

в Україні міжнародного досвіду
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– 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

Формально-юридичний

метод

і радіомовлення (підрозділ 1.2).

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
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узагальнення

використано

щодо

міжнародного

досвіду

забезпечення

громадського (суспільного) мовлення та запровадження його в Україні
(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
законодавства

щодо
в

частині

дотримання

телерадіоорганізаціями

національного

аудіовізуального

вимог
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

9

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
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;

10

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

телерадіоінформаційного

Плану

простору

з

розвитку
метою

адаптації

національного
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
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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 адміністративноправового 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).
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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,
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.
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Розділ 1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
АДМІНІСТРАТИВНОГО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

1.1. Організаційно-правові засади забезпечення свободи слова в
Україні
Свобода слова є одним з головних чинників розвитку громадянського
суспільства

та

фундаментальною

засадою

конституційного

ладу

демократичної держави, що в цілому становить частину механізму
державного управління в демократичному суспільстві.
Уповноваженим Верховною Радою України з прав людини у своїй
доповіді зазначено, що світова практика демократичного державотворення
переконує в тому, що право на свободу думки і слова, вільне виявлення своїх
поглядів і переконань є одним з наріжних каменів розбудови демократичної,
правової держави і громадянського суспільства. Без свободи слова немає
демократії» [50, с. 250].
Свобода слова полягає в тому, що ніхто не може заборонити людині
дотримуватися своїх думок, певним чином відображати об'єктивну дійсність
у своїх уявленнях та публічно висловлювати ці матеріалізовані в мові
відображення, в тому числі погляди і переконання. Останні можуть при
цьому стосуватися будь-яких сфер: зовнішньої політики, державної влади,
економічних процесів, освіти і культури, розвитку законодавства тощо.
Свобода слова створює значну гарантію громадського контролю над
державною владою [173, с. 250].
Великий юридичний словник визначає свободу слова як «одне з
особистих політичних прав громадян», що є складовою частиною більш
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загального права, яке отримало назву «свобода інформації». Свобода слова,
на думку авторів словника Зорькіна В.Д., Крутських В.Є. та Сухарєва А.Я.,
«являє собою можливість публічно (усно, письмово, з використанням засобів
масової інформації) висловлювати свою думку (думки)». Також у словнику
зазначається, що «законодавство і судова практика в демократичних країнах
виробили систему обмежень свободи слова

з

метою недопущення

зловживань нею» [13, с. 562].
Законодавчо визначено, що свобода слова у друкованій формі означає
право кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати,
фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію
за допомогою друкованих засобів масової інформації [121].
Європейський суд з прав людини зазначає, що «свобода вираження є
однією з основних складових демократичного суспільства та необхідною
умовою його прогресу й розвитку кожної людини. Це стосується не лише
інформації та ідей, що сприймаються схвально або з байдужістю, й тих, які
ображають, шокують або дратують державу чи частину населення. Такими є
вимоги

плюралізму,

толерантності

та

широти

поглядів,

без

яких

демократичне суспільство неможливе» [86, с. 199].
Серед напрямків державної політики України в галузі прав людини
важливим виступає забезпечення верховенства прав і основних свобод
людини у відносинах з державою. Відтак, одним з пріоритетних прав і свобод
людини та громадянина виступає свобода слова.
У свою чергу, визнання свободи слова фундаментом розвитку
громадянського суспільства ще не гарантує дійсного забезпечення свободи
слова в державі. Для цього необхідно створити механізм організаційноправових заходів.
В Україні свободу слова закріплено у ст. 34 Конституції. Конституція
України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в
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інший спосіб – на свій вибір [63].
В Україні відповідальність за стан забезпечення свободи слова
покладено на Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації, який у своїй роботі з питань свободи слова співпрацює з
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Національною
радою України з питань телебачення і радіомовлення, Комітетом зв'язку та
інформатизації України, Міністерством інформаційної політики України,
діяльність якого пов’язана із діяльністю щодо заходів, які сприяють свободі
слова в Україні.
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
працює з Громадською радою з питань свободи слова та інформації як
консультативно-дорадчим органом, на який покладено такі завдання:
– попередній розгляд, фахова експертиза проектів законодавчих та
нормативно правових актів щодо свободи слова на відповідність вимогам
законодавства Європейського Союзу;
– відстеження та аналіз діяльності центральних і місцевих органів
державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування,

пов'язаної

з

дотриманням свободи слова та права на доступ до інформації;
– постійне інформування Комітету Верховної Ради України з питань
свободи слова та інформації про ситуацію в інформаційному просторі
України, її регіонах, діяльність центральних та місцевих органів державної
влади, пов'язану з дотриманням свободи слова та права на доступ до
інформації [98, с. 289].
З метою безумовного забезпечення свободи слова та інформаційної
діяльності в Україні, посилення її ролі в житті держави, економічному і
соціальному розвитку країни, задоволення духовно-культурних, професійних
та інших запитів громадян, виходячи зі стану чинного законодавства України
і враховуючи міжнародний досвід, 25 квітня 1997 року Верховною Радою
України було прийнято постанову щодо прийняття до відома рекомендацій
учасників парламентських слухань «Свобода слова в Україні: стан,
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проблеми, перспективи».
Відповідно до рекомендацій учасники парламентських слухань –
народні депутати України, представники органів державної виконавчої
влади, місцевого самоврядування, творчих спілок та інших громадських
організацій, працівники засобів масової інформації, науковці розглянули стан
справ, проблеми та подальші перспективи забезпечення свободи слова
в Україні і відповідно до Конституції та чинного законодавства зазначили,
що вважають за доцільне:
– запропонувати Верховній Раді України розглянути питання про
вдосконалення положень та норм, визначених статтею 34 Конституції
України, внесення відповідних змін до Основного Закону. При цьому
конституційні норми мають бути спрямовані на максимальне забезпечення
свободи слова та інформаційної діяльності, зведення до мінімуму обмежень
прав на свободу слова, вільне вираження поглядів і переконань;
– привести національне законодавство України про свободу слова та
інформаційну діяльність у більш повну відповідність до Європейської
Конвенції про права людини;
– рекомендувати Кабінету Міністрів України: вжити заходів щодо
забезпечення виконання законодавства України з питань свободи слова та
інформаційної діяльності, посилити контроль за дотриманням його органами
державної виконавчої влади; забезпечити розробку та представлення на
розгляд Верховної Ради України проектів концепції становлення і розвитку
національного інформаційного простору України, основ інформаційної
політики держави, проектів законів з питань розвитку телебачення і
радіомовлення, про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів, про задоволення інформаційних потреб
суспільства;
– Генеральній прокуратурі України посилити нагляд за додержанням і
застосуванням законодавства України про свободу слова та інформаційну
діяльність;
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– звернути увагу Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України на те, що забезпечення свободи діяльності засобів масової
інформації та журналістів, захист їх від морального терору, актів насильства,
іншого переслідування розглядаються учасниками цих парламентських
слухань як складова національної безпеки;
– комісії Верховної Ради України щодо законодавчого забезпечення
свободи слова та засобів масової інформації посилити взаємодію з
громадськими організаціями, створеними з метою захисту свободи слова та
інформаційної діяльності [158].
Вважаючи на той факт, що Кабінет Міністрів України, інші органи
виконавчої влади належним чином не забезпечували реалізацію державної
інформаційної політики, спрямованої на утвердження свободи слова,
плюралізму і демократичних засад інформаційної діяльності, інформаційного
суверенітету та інформаційної безпеки України, Верховна Рада України
16 лютого 1999 року ухвалила постанову «Про діяльність Кабінету Міністрів
України, інших органів державної влади щодо забезпечення свободи слова,
задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної
сфери в Україні», відповідно до якої пропонує:
– Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з
питань свободи слова та інформації спільно з іншими суб'єктами права
законодавчої ініціативи організувати розробку проектів законів основ
державної інформаційної політики, законів про інформаційний суверенітет та
інформаційну безпеку України, про використання радіочастотного ресурсу
України, про національну таблицю радіочастот, концепцій роздержавлення
засобів масової інформації, розвитку телерадіоінформаційного простору,
новітніх систем телебачення і радіомовлення. Приступити до розробки
проекту інформаційного кодексу України.
– Генеральній прокуратурі України, Верховному Суду України
звернути увагу на небезпечне розростання практики судового переслідування
засобів масової інформації за ініціативою органів прокуратури, в тому числі
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Генеральної прокуратури України, з використанням необґрунтованих,
надуманих обвинувачень та застосуванням надмірних штрафних санкцій;
– зажадати від органів прокуратури і судових органів України згідно з
законодавством України, Європейською конвенцією про права людини
перейти від переважно переслідування засобів масової інформації та
журналістів

до

правового

захисту

свободи

слова,

плюралізму

і

демократичних засад інформаційної діяльності, об'єктивного, цивілізованого
розв'язання конфліктів щодо публічної інформації між органами влади або їх
посадовими особами і засобами масової інформації та журналістами;
– Генеральній прокуратурі проаналізувати стан додержання вимоги
статті 15 Конституції України щодо заборони цензури та перевірити факти
відмови в публікації матеріалів, теле- і радіовиступах особам, яким це право
надано законодавством, та вжити відповідних заходів [118].
З часів незалежності Україна намагалася забезпечити повноцінну
свободу слова в Україні, що виражалася в постановах Верховної Ради
України, таких як «Про підсумки парламентських слухань «Проблеми
інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану
інформаційної

безпеки

України»

від 07.06.2001,

«Про

підсумки

парламентських слухань «Суспільство, засоби масової інформації, влада:
свобода слова і цензура в Україні» від 16.01.2003.
Учасники таких парламентських слухань зазначали, що стан справ та
стан забезпечення свободи слова в Україні свідчить про серйозну кризу і
значні відхилення від демократичного розвитку країни. Зокрема, поширено
практику використання найвпливовіших засобів масової інформації для
дезорієнтації населення щодо ситуації в країні, нав'язування політичних
оцінок, маніпулювання громадською думкою. З цією метою Верховна Рада
України рекомендувала Кабінету Міністрів, Генеральній прокуратурі,
Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення,
Національній раді з питань телебачення і радіомовлення вжити рішучих
заходів із забезпечення свободи слова, отримання та розповсюдження
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інформації, а також забезпечення виконання норм законів України, що
регулюють інформаційну діяльність в державі.
Для забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки України
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
спільно з Кабінетом Міністрів, Радою національної безпеки і оборони,
Державним комітетом телебачення і радіомовлення, Національною радою з
питань телебачення і радіомовлення завершити підготовку і внести на
розгляд

Верховної

Ради

України

проекти

Концепції

розвитку

телерадіоінформаційного простору України, Концепції розвитку в Україні
глобальних інформаційних мереж, Концепції інформаційної безпеки України,
Інформаційного кодексу України [58, с. 256].
З огляду на виклики та загрози свободі слова, дбаючи про
подолання кризових явищ у галузі, посилення ролі регіональних засобів
масової інформації у розбудові демократичної правової держави та
громадянського

суспільства,

учасники

парламентських

слухань

рекомендували Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації:
– посилити співпрацю з регіональними та місцевими громадськими
організаціями, створеними з метою захисту свободи слова та інформаційних
прав громадян;
– забезпечити
загальнонаціональне

підготовку
та

законопроектів

громадське

–

про

регіональне

суспільне

–

телебачення

і

радіомовлення;
– продовжити
інформаційного

роботу

з

законодавства

удосконалення
України

та

та

систематизації

адаптації

його

до

законодавства Європейського Союзу та норм міжнародно-правових актів,
ратифікованих Україною;
– організувати круглі столи та конференції з питань впровадження
суспільного

телебачення

і

радіомовлення

та

цифрових

стандартів

телерадіомовлення. За їх результатами забезпечити підготовку відповідних
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проектів рішень Верховної Ради України [159].
З метою забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в
Україні та вільне вираження своїх поглядів і переконань, створення
належних умов для розвитку телебачення та радіомовлення необхідно:
– забезпечити неухильне проведення політики підтримки засобів
масової інформації та здійснювати розвиток інформаційної сфери;
– сприяти разом з Державним комітетом телебачення і радіомовлення
України розширенню подання у міжнародній інформаційній мережі
INTERNET об'єктивної політичної, економічної, правової, екологічної,
науково-технічної, культурної та іншої інформації про Україну, розширення
можливостей для доступу громадян через мережу INTERNET до інформації,
що подається в іноземних друкованих засобах масової інформації [119].
Забезпечення конституційного права на свободу слова є одним з
напрямків інформаційної політики України. Для здійснення інформаційної
політики України Верховна Рада України 03 квітня 2003 року винесла
постанову

«Про

Концепцію

національної

інформаційної

політики»,

відповідно до якої було прийнято за основу проект Закону України «Про
Концепцію національної інформаційної політики» та надано доручення
Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
доопрацювати зазначений законопроект та внести його на розгляд Верховної
Ради України [139].
Положення

законопроекту

«Про

Концепцію

національної

інформаційної політики» спрямовані на:
– забезпечення реалізації конституційних прав громадян на свободу
слова та інформаційної діяльності;
– забезпечення прав громадян реалізація свободи слова, прав громадян
на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і
вільне обговорення екологічних, культурно-освітніх та суспільно-політичних
питань;
– створення розвиненої інформаційної інфраструктури та новітніх
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засобів зв’язку для збирання, зберігання, використання і поширення
інформації;
– забезпечення

державної

підтримки

відновлення

проводового

мовлення в Україні;
– збереження вітчизняної інформаційної продукції, культурних і
духовних цінностей України, їх популяризація у світовому інформаційному
просторі;
– створення

умов

для

формування

в

Україні

розвинутого

інформаційного суспільства, посилення ролі масової інформації у розвитку
українського суспільства;
– збереження,

розвиток

та

ефективне

використання

об'єктів

національного інформаційного простору, які мають стратегічне значення для
економіки та безпеки України;
– створення умов для розвитку та захисту об'єктів національного
інформаційного простору всіх форм власності;
– забезпечення всебічної підтримки і захисту вітчизняного виробника
інформаційного продукту, сприяння розробленню і впровадженню новітніх
інформаційних технологій;
– дотримання принципів Європейської Конвенції про захист прав
людини та основних свобод, міжнародних договорів про співробітництво в
інформаційній сфері, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України;
– інтеграція України в міжнародний інформаційний простір, сприяння
створенню конкурентоспроможної інформаційної продукції [140].
Однак, незважаючи на доопрацювання вказаного проекту, Закон
України «Про Концепцію національної інформаційної політики» 18 травня
2004 року не був прийнятий, і наразі відсутні законодавчо закріплені
напрямки забезпечення свободи слова в Україні, а є лише окремі
нормативно-правові акти.
Так, 15 травня 2013 року Кабінетом Міністрів України схвалено
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Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні, метою якої є
реалізація формування сприятливих умов для розбудови інформаційного
суспільства, що керується європейськими політичними та економічними
цінностями, підвищення якості життя громадян, створення широких
можливостей для задоволення потреб і вільного розвитку особистості,
підвищення конкурентоспроможності України, вдосконалення системи
державного

управління

за

допомогою

інформаційно-комунікаційних

технологій.
Стратегія передбачає кілька етапів. На другому етапі (2016-2020 роки)
планується гармонізувати досягнення розвитку інформаційного суспільства в
Україні

із

загальносвітовими

та

досягти

розбудови

інформаційної

інфраструктури для забезпечення доступу громадян до інформаційних послуг
та

інформаційно-комунікаційних

інформаційної

інфраструктури

технологій.

включає

в

Формування

себе

створення

сучасної
системи

суспільного телебачення і радіомовлення України [166].
З метою остаточного закріплення демократії та перетворення України
на заможну та вільну державу, що відповідає європейським стандартам,
Президент України 23 квітня 2015 р. видав Указ № 238/2015 «Про
затвердження Річної національної програми співробітництва Україна –
НАТО на 2015 рік »
Відповідно до указу Президента України № 238/2015 пріоритетними
напрямами державної інформаційної політики є неухильне дотримання
принципів свободи слова, відкритості діяльності органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, недопущення цензури, невмотивованого
законодавством втручання у діяльність засобів масової інформації та
перешкоджання професійній діяльності журналістів.
Для досягнення поставлених завдань щодо свободи слова перед
Україною ставляться завдання:
а) створення належних умов функціонування суспільного мовлення,
громадських телерадіоорганізацій;
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б) реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації;
в) удосконалення законодавства щодо:
– захисту журналістів та посилення відповідальності за перешкоджання
їхній професійній діяльності;
– забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової
інформації;
– порядку висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування засобами масової інформації, реагування органів
влади на критику.
Пріоритетними завданнями на 2015 рік було визначено:
а) створення Суспільного телебачення і радіомовлення України;
б) супроводження у Верховній Раді України законопроектів:
– про реформування державних і комунальних друкованих засобів
масової інформації (реєстр. № 1123);
– про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів (реєстр.
№ 0924) та про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо
удосконалення захисту професійної діяльності журналістів) (реєстр. № 1630);
в) вжиття заходів щодо подолання кризових явищ в інформаційній
сфері та забезпечення державної підтримки засобів масової інформації
відповідно до стандартів Ради Європи;
г) вжиття заходів щодо розвитку іномовлення [132].
Для
розвитку

подальшого забезпечення
особливого

виконання

партнерства

пріоритетних завдань

України

з

організацією

Північноатлантичного договору 12 лютого 2016 р. Президент України
затвердив Річну національну програму співробітництва Україна – НАТО на
2016 рік.
Національна

програма

передбачає,

що

неухильне

дотримання

принципів свободи слова та відкритості діяльності органів державної влади,
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органів місцевого самоврядування, забезпечення доступу громадян до
інформації, недопущення цензури і перешкоджання професійній діяльності
журналістів є пріоритетними напрямами інформаційної політики України, що
реалізується у постійному конструктивному діалозі з громадськістю.
Для досягнення поставлених завдань щодо свободи слова перед
Україною ставляться завдання:
– створення належних умов функціонування Суспільного телебачення і
радіомовлення України;
– реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації;
– створення

умов

для

провадження

професійної

діяльності

журналістами, іншими працівниками засобів масової інформації;
– створення належних умов функціонування системи державного
інфомовлення України.
Пріоритетними завданнями на 2016 рік Україна виділяє такі:
– забезпечення

функціонування

Національної

суспільної

телерадіокомпанії України;
– сприяння

діяльності

інститутів

громадянського

суспільства

у

проведенні аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та
захист професійної діяльності журналістів;
– сприяння проведенню першого етапу реформування державних і
комунальних засобів масової інформації.
Для виконання поставлених завдань Україна ставить перед собою
вжиття таких заходів, як підтримка діяльності Національної суспільної
телерадіокомпанії України відповідно до Закону України «Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України» та постанови Кабінету Міністрів
України від 7 листопада 2014 року № 693 «Про утворення публічного
акціонерного

товариства

«Національна

суспільна

телерадіокомпанія

України» [133].
З метою вдосконалення діяльності щодо утвердження та забезпечення
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прав і свобод людини і громадянина в Україні, забезпечення використання
інформації, відповідно до ч. 2 ст. 102 Конституції була затверджена
Національна стратегія у сфері прав людини.
Національна стратегія у сфері прав людини щодо свободи слова
передбачала:
– зменшення втручання держави в професійну діяльність журналістів
(свобода редакційної політики, прозорість інформації стосовно власності і
джерел фінансування засобів масової інформації, захист професійної
діяльності та безпеку журналістів, захист професійної діяльності та безпеку
журналістів);
– унормування

питання

створення

Суспільного

телебачення

і

радіомовлення України [127];
– додержання принципу ідеологічної багатоманітності, впровадження
інформаційної політики захисту і протидії інформаційній війні, недопущення
мови ворожнечі;
– обмеження до мінімуму державного регулювання діяльності засобів
масової інформації;
– гарантування права на свободу думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань; обмеження здійснення цих прав встановлюється
виключно законом і є необхідними в демократичному суспільстві для
забезпечення інтересів національної безпеки, територіальної цілісності,
громадського порядку, запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров'я населення, захисту репутації або прав інших людей, запобігання
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або підтримання
авторитету і неупередженості правосуддя [127].
Основою правових засад свободи слова в Україні є ст. 34 Конституції
України. Офіційне тлумачення положень ст. 34 Основного Закону було
надано Рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20 січня
2012 р.

Як зазначив Суд,

«згідно з

частинами першою,

другою

ст. 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і
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слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; кожен має право
вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Цим конституційним
положенням відповідають приписи Цивільного кодексу України, якими
встановлено, що фізична особа має право вільно збирати, зберігати,
використовувати і поширювати інформацію (абзац перший частини першої
ст. 302)» [175].
Основним принципом інформаційних відносин у сфері телебачення та
радіомовлення в Україні являється свобода вираження поглядів і переконань,
що закріплено в Законі України «Про інформацію» [135].
Закони України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення» та «Про телебачення і радіомовлення» визначають, що
держава гарантує реалізацію прав на інформацію, на вільне і відкрите
обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення і
радіомовлення [41; 167].
З метою належного забезпечення свободи слова в Україні у сфері
телебачення і радіомовлення, здійснення цілей, завдань і принципів
зовнішньої політики України, закріплених у Конституції та законодавстві
України, наша держава дотримується міжнародного законодавства шляхом
укладання міжнародних угод. Чинні міжнародні договори України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для
норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України,
який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то
застосовуються правила міжнародного договору [143].
Метою України є розвиток як європейської сучасної демократичної
держави, дотримання міжнародного законодавства у сфері свободи слова та її
інтеграція до Європейського Союзу. Першим кроком розвитку України як
європейської держави стало набуття в 1995 році статусу держави – члена
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Ради Європи та прийняття зобов’язання дотримуватись в документах Ради
Європи норм та правил, особливо що стосується свободи слова.
Стаючи повноправним членом ради Європи, Україна визнає, що:
– принципи справжньої демократії, верховенства права й поваги прав
людини становлять підвалини їхнього співробітництва і що свобода
вираження поглядів та інформації є основоположним елементом цих
принципів;
– свобода вираження поглядів та інформації необхідна для соціального,
економічного, культурного й політичного розвитку кожної людини та є
умовою гармонійного прогресу соціальних і культурних груп, націй та
міжнародної спільноти;
– постійний розвиток інформаційних і комунікативних технологій має
допомогти, незалежно від кордонів, здійснювати право на висловлення,
пошук, одержання й поширення інформації та ідей з будь-якого джерела;
– держави зобов'язані захищати від порушень право на свободу
вираження поглядів та інформації, а також дотримуватися політик,
спрямованих на найбільше заохочення різноманітності засобів масової
інформації та плюралізму інформаційних джерел, сприяючи таким чином
плюралізму ідей та думок;
– вільний обіг і безперешкодне поширення будь-якої інформації через
кордони є важливим фактором міжнародного розуміння, яке сприяє єднанню
людей та взаємному збагаченню культур;
– підтверджує свою тверду відданість принципам свободи вираження
поглядів та інформації як основоположному елементу демократичного й
плюралістичного суспільства, та повинна посилити своє співробітництво з
метою: захисту права кожного на здійснення свободи вираження поглядів та
інформації; сприяння, завдяки підготовці та освіті, ефективному здійсненню
права на свободу вираження поглядів та інформації; заохочення вільного
обігу інформації, сприяючи, таким чином, міжнародному розумінню,
кращому

ознайомленню

з

поглядами

та

традиціями,

повазі

до
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різноманітності думок, а також взаємному збагаченню культур; забезпечення
ефективного використання, де це потрібно, нових інформаційних і
комунікативних технологій та служб з метою збільшення можливостей
свободи вираження поглядів та інформації [160].
Свобода слова, як складова частина демократичного суспільства,
повинна мати ефективний механізм свого захисту, який передбачає Загальна
декларація прав людини прийнятою Генеральною Асамблею від 10 грудня
1948 року та Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод,
прийнята Радою Європи 4 листопада 1950 р.
Будучи членом Ради Європи, Україна взяла на себе всі зобов’язання,
які приймаються цією міжнародною організацією з питань дотримання та
розвитку свободи слова. Отже, правовим підґрунтям свободи слова стала
Загальна декларація прав людини прийнята 10 грудня 1948 р. та Конвенція
про захист прав людини та основоположних свобод.
Загальна декларація прав людини визначає зміст свободи слова як
безперешкодне дотримання своїх переконань та свободу шукати, одержувати
і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від
державних кордонів [41].
Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод визначає
стандарти свободи слова та гарантує свободу вираження поглядів (стаття 10),
тобто кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає
свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію
та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця
стаття

не

перешкоджає

державам

вимагати ліцензування

діяльності

радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств [63].
Україна, ратифікувавши в 1997 році Конвенцію про захист прав
людини та основоположних свобод, зобов’язалася не обмежувати свободу
слова без належних підстав, відкрила доступ до Європейського суду з прав
людини, можливість здійснювати захист свободи слова в Україні та
спрямувала свою політику:
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– в напрямку недопущення звуження змісту та обсягу існуючих свобод
людини, проголошених Конституцією України, законами України та
підзаконними нормативними актами;
– удосконалення
конституційних

парламентського

свобод

людини

і

контролю

за

громадянина

дотриманням

через

інститут

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [126].
Генеральна Асамблея ООН для подальшого забезпечення свободи
слова 16 грудня 1966 року прийняла Міжнародний пакт про громадянські та
політичні права, який проголошує право кожного на свободу думки та визнає
за кожним право безперешкодно дотримуватись та вільно виражати свої
погляди. Україна, ратифікувавши Міжнародний пакт про громадянські та
політичні права 19 жовтня 1973 р., взяла на себе зобов’язання забезпечувати
та дотримуватись свободи слова, яка закріплена в пакті [77].
Для здійснення захисту права на свободу слова та свободи вираження
поглядів створюються міжнародні організації, однією з яких є Міжнародна
організації «ARTICLE 19».
Міжнародна організації «ARTICLE 19» займається розробленням
принципів регулювання у сфері свободи слова та вираження поглядів. У
чинному

українському

законодавстві

вже

імплементовано

окремі

рекомендації «ARTICLE 19», зокрема у Законі України «Про інформацію»
подано

дефініцію

поняття

«оціночне

судження»,

що

запозичене

з

«Визначення дифамації: принципи свободи вираження поглядів і захисту
репутації».
Свобода слова створює значну гарантію громадського контролю над
державною владою. Саме тому обмеження вказаного права завжди
зосереджує на собі увагу суспільства. Це питання є актуальним ще й тому,
що Україна обрала курс на вступ до Європейського Союзу, у якому захист
права на свободу слова являється пріоритетними.
З метою недопущення зловживань та маніпулюванням свободою слова
встановлюється обмеження свободи слова, але за певних умов та обставин.

30

До таких умов та обставин обмежень свободи слова можна віднести
запобігання розголошенню державної таємниці. Країни Європейського
співтовариства обмеження у здійсненні свободи поширення інформації
допускають тільки в разі «настійної соціальної необхідності», «абсолютної
впевненості», що це не призведе «до несприятливих наслідків для держави»
[51, с. 229].
Обмеження в Україні права громадянина на свободу слова закріплено в
ч.2 ст. 34 Конституції України і визначено, що обмеження можливо лише
щодо

інтересів

національної

безпеки,

територіальної

цілісності

або

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя [63].
У статті 34 Конституції України чітко не сформульовано підстави для
застосування обмеження свободи слова, що дає можливість для узаконення
свавільних, небезпечних для суспільства рішень під прикриттям нібито
інтересів громадського порядку, необхідності запобігання заворушенням чи
злочинам. Про це також говорилося з трибуни Верховної Ради під час
парламентських слухань «Свобода слова в Україні: стан, проблеми,
перспективи» 10 квітня 1997 року [51, с. 232].
Свобода слова може бути обмежена державою лише на законних
підставах і лише при дотримані умов, визначених у ч.2 ст. 10 Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод: «Здійснення свобод,
оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати
таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені
законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для
захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності
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суду» [61].
Тобто необхідність обмеження свободи слова, вважає Європейський
суд з прав людини, мусить бути переконливо обґрунтованою; в разі ж якщо
ці умови не задоволені, втручання з боку органів державної влади на свободу
слова являється порушенням Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод. Випадки обмеження свободи слова та вираження
поглядів мають бути закріплені в законі та мають бути визнані як необхідні в
демократичному суспільстві.
Вважаємо, що застосування обмеження слова в демократичній державі
можливо лише за умови наявності закону, що регулює підстави та умови
обмеження свободи слова.
З цього приводу Європейський суд з прав людини зазначає, що
необхідно дотримуватись двох основних вимог:
– закон має бути загальнодоступним для того, щоб громадянин знав,
що за певних обставин застосовується саме цей закон;
– норма не є нормою закону, доки вона не сформульована достатньо
чітко, щоб громадянин був спроможний регулювати свою поведінку, а також
міг

у

випадку

надання

йому

кваліфікованої

консультації

розумно

передбачити наслідки, до яких призведе його певна дія («Справа Санді Таймз
проти Сполученого Королівства») [178].
Таке втручання повинно переслідувати законну мету, що визначена у
ч. 2 ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і є
виключною у тому розумінні, що жодна інша мета не вважається законною
підставою для обмеження свободи самовираження. З цього приводу
Європейський Суд з прав людини зазначає, що норма ч.2 ст. 10 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод має тлумачитися вузько, а
необхідність будь-яких обмежень має бути переконливо доведена («Справа
Обсервер і Гардіан проти Сполученого Королівства») [178].
Обмеження являється необхідним та виправданим.
Тому міжнародна організація «ARTICLE 19» відповідно до норм
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міжнародного права, загальних стандартів захисту прав людини, що
регулюють свободу слова в Європейському Союзі, розробила низку
міжнародних принципів, відповідно до яких держава може здійснити
обмеження свободи слова.
Отже, «ARTICLE 19» визначив такі принципи застосування обмеження
свободи слова:
– захист особистої думки: нікого не можна піддавати жодним
обмеженням, обтяженням або санкціям на підставі особистих думок чи
переконань;
– висловлювання, що можуть становити загрозу національній безпеці:
особа може бути покарана за висловлювання як таке, що загрожує інтересам
національної безпеки, тільки якщо уряд спроможеться довести, що:
а) висловлювання прямо спрямоване на підбурення до насильства;
б) висловлювання,

імовірно,

матиме

наслідком

спалахи

такого

насильства;
в) існує прямий і негайний причинний зв'язок між висловлюванням та
імовірністю спалаху такого насильства або дійсним спалахом.
– захист свободи висловлювань:
а) мирне користування правом на свободу висловлювань не повинно
вважатися загрозою для національної безпеки або піддаватися будь-яким
обмеженням чи покаранням. Висловлювання, які не повинні вважатися
такими, що становлять загрозу для національної безпеки, включають, але не
обмежуються, висловлюваннями, що:
(1) обстоюють ненасильницькі зміни політики уряду або самого уряду;
(2) містять критичні або образливі зауваження щодо нації, держави або
її символів, уряду, його установ, або окремих урядовців, або іноземної нації,
держави або її символів, уряду, його установ або окремих урядовців;
(3) містять заперечення або обстоюють заперечення – на підставі
релігії, сумління або переконань – щодо військової мобілізації або служби,
певного конфлікту, або застосування чи загрози застосування сили у
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розв'язанні міжнародних конфліктів;
(4) спрямовані на поширення інформації про гадані порушення
міжнародних

стандартів

з

прав

людини

або

норм

міжнародного

гуманітарного права;
б) жодна особа не повинна бути покараною за критичні або образливі
зауваження щодо нації, держави або її символів, уряду, його установ, або
окремих урядовців, або іноземної нації, держави або її символів, уряду, його
установ або окремих урядовців, хіба що такі зауваження прямо спрямовані та
матимуть імовірним наслідком спалахи насильства;
– оприлюднення дій, що можуть становити загрозу національній
безпеці: заборонено заважати висловлюванню або карати за висловлювання
лише тому, що воно містить інформацію, створену організацією або про
організацію, яку уряд оголосив такою, що загрожує інтересам національної
безпеки або спорідненим інтересам;
– використання

мов

національних

меншин

та

інших

мов:

висловлювання, письмові або усні, в жодному разі не підлягають забороні на
підставі того, що їх подано певною мовою, зокрема мовою національної
меншини;
– незаконне обмеження свободи висловлювань третіми особами: уряди
повинні вживати належних заходів задля перешкоджання окремим особам
або групам осіб незаконно заважати мирному здійсненню свободи
висловлювань, навіть коли висловлювання засуджують уряд або політику
уряду. Зокрема, уряди повинні засудити незаконні дії, спрямовані на
обмеження свободи висловлювань, а також розслідувати такі справи і
віддавати винних осіб під суд [78, с. 161-164].
Законодавство України містить окремі норми, що

визначають

обмеження свободи слова та містяться у законах України «Про інформаційні
агентства», «Про телебачення і радіомовлення», але, на наш погляд, всі
підстави для цих обмежень мають бути уніфіковані і передбачатися в
єдиному акті законодавства [170, с. 345].
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В Україні в 2015 році зафіксовано 301 випадок порушення свободи
слова. Порівняно з 2014 роком кількість порушень скоротилася в три рази.
Серед найбільш частих порушень називають обмеження доступу до
інформації. Такими є дані щорічного дослідження Інституту масової
інформації «Барометр свободи слова». У 2015 році регіонами-лідерами
порушень (окрім окупованих територій) стали: Київ (60), Київщина (5) – 65,
Миколаївщина – 21, Одещина - 20, Чернівецька обл. – 16, Херсонщина – 16,
Донеччина – 16, Запоріжжя – 15, Волинь – 14, Харківщина – 11, Рівненщина
– 10, Тернопільщина – 10. Для порівняння, у 2014 році більшість випадків
сталася у Києві (256), на Сході (Луганська область – 91, Донецька – 197) та у
Криму (148) [174].
Забезпечення свободи слова в сфері телебачення та радіомовлення
України можливо лише за умов демократизації українського суспільства,
дотримання міжнародного права у сфері свободи слова та здійснення
контролю за її дотримання з метою подальшого розвитку і функціонування
національного законодавства.
Для вдосконалення діяльності щодо утвердження та забезпечення прав
і свобод людини і громадянина в Україні Президент України 5 серпня 2015 р.
затвердив Національну стратегію у сфері прав людини.
Відповідно до мети Національної стратегії у сфері прав людини щодо
свободи слова у сфері телебачення і радіомовлення України зазначається, що
в Україні запроваджено суспільне телерадіомовлення та урегульовано процес
встановлення власника засобів масової інформації. Однак залишається
відкритим

питання

щодо впливу

держави на

інформаційну сферу,

недосконалість законодавства щодо реалізації права кожного на доступ
інформації та інформаційних ресурсів.
Для забезпечення прав людини, в тому числі свободи слова, держава
має на меті вжити заходи щодо забезпечення вільного обміну інформацією та
свободи вираження поглядів і переконань.
Реалізація Національної стратегії у сфері прав людини передбачає:
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– діяльність суспільного телебачення і радіомовлення; державну
інформаційну політику щодо захисту інформаційного простору і протидії
інформаційній війні, недопущення мови ворожнечі;
– гарантування права на свободу думки і слова, вільне вираження своїх
поглядів і переконань, крім визначених законом випадків обмеження цих
прав;
– доступ до інформації, у тому числі публічної [127].
Для забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова,
налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та засобів
масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства з цих
питань Президентом України 23 лютого 2016 року створено Раду з питань
захисту

професійної

діяльності

журналістів

та

свободи

слова

як

консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
Основними завданнями Ради з питань захисту професійної діяльності
журналістів та свободи слова є:
– моніторинг стану забезпечення захисту професійної діяльності
журналістів та свободи слова в Україні;
– аналіз законодавства з питань захисту професійної діяльності
журналістів та свободи слова і підготовка пропозицій щодо його
вдосконалення

та

приведення

у

відповідність

до

європейських

демократичних стандартів, напрацювання узгоджених пропозицій щодо
першочергових заходів з цих питань;
– сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних
органів та інститутів громадянського суспільства, зокрема засобів масової
інформації, з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи
слова [156].
Забезпечення свободи слова України можливо лише за умов
демократизації українського суспільства, дотримання міжнародного права у
сфері свободи слова та здійснення контролю за їх дотриманням з метою
подальшого розвитку та функціонування національного законодавства.
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Свобода слова в сфері телебачення і радіомовлення в Україні необхідна
громадянському суспільству, таким чином даючи можливість розвитку
держави та бути ефективним інструментом захисту прав людини.
Ефективність

забезпечення

свободи

слова

в

Україні

в

сфері

телебачення і радіомовлення можлива лише за умови відображення
міжнародних

норм

в

українському

законодавстві;

запровадження

європейських стандартів свободи слова; розробки законодавчої бази щодо
обмеження свободи слова, із чітким визначенням підстав та приводів такого
обмеження;

формування

сучасної

інформаційної

інфраструктури

та

створення Суспільного телебачення і радіомовлення України.

1.2. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання у
сфері телебачення і радіомовлення
В умовах євроінтеграції в Україні одне із провідних місць посідає
адміністративно-правове

регулювання

суспільних

відносин

у

сфері

телебачення і радіомовлення.
Історично процес формування адміністративно-правового регулювання
розпочався з появи нормативної адміністративно-правової регламентації,
адміністративного законодавства та освіти адміністративного права як
відносно

самостійної

правової

галузі.

Корінні

соціально-економічні

перетворення в країні за останнє десятиліття XX століття знайшли своє
відображення в організації інститутів публічної влади та адміністративноправовому регулюванні [66].
Очікуваний державою, виконавчими органами державної влади від
адміністративно-правового регулювання результат полягає у досягненні
певного і передбаченого в адміністративному праві порядку в сфері такого
регулювання. Він виражається у встановленні порядку організації, діяльності
як суб'єктів адміністративної влади, так і суб'єктів, які не мають
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адміністративної влади (зокрема, громадян, юридичних осіб). Результат
адміністративно-правового регулювання досягається з допомогою складного
арсеналу

юридичних

правозастосовного
регулюванні

засобів

нормативного

характеру.

виділяють

дві

Тому
його

в

й

індивідуального

або

адміністративно-правовому

найважливіші

структурні

частини:

нормативне регулювання та індивідуальне регулювання [64, с. 123].
Поняття «правове регулювання» (від лат. regulare – «спрямування,
впорядкування») – один з основних засобів державного впливу на суспільні
відносини з метою впорядкування їх в інтересах людини, суспільства і
держави [198, с. 40].
На думку О.М. Мельник, правове регулювання – це здійснюваний
всією системою юридичних засобів державно-владний вплив на суспільні
відносини з метою їх впорядкування, закріплення, охорони та розвитку
[75, с. 54]. Аналогічну думку має В.І. Теремецький, визначаючи, що
адміністративно-правове регулювання, як кожна соціальна категорія, має
відповідні ознаки, що вирізняють його з-поміж інших видів регулювання, і
такі складові, як:
– дія (вплив) держави на суспільні відносини, що виникають між їх
суб’єктами, та впорядкування державно-владних відносин;
– встановлення

юридичних

прав

та

обов’язків

учасників

адміністративно-правових відносин, що упорядковуються;
– здійснення за допомогою відповідних правових засобів, які в цілому
представляють собою механізм адміністративно-правового регулювання
[190, с. 52].
До сфери адміністративно-правового регулювання входять відносини:
1) які відображають індивідуальні публічні потреби фізичних і
юридичних осіб; третіх осіб, права та свободи яких порушуються першими;
загальний публічний інтерес держави й Українського народу в цілому;
2) які

реалізують

імперативно-владну

компетенцію

публічної

адміністрації та взаємні публічні інтереси всіх невладних учасників
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адміністративно-правих відносин, кожний з яких має йти на певний утиск
своїх інтересів задля задоволення інтересів іншого;
3) які потребують дотримання певних установлених державою в
адміністративно-правових нормах правил [197].
Можна

погодитися

з

тим,

що

більшість

науковців

у

галузі

адміністративного права вважають, що механізм адміністративно-правового
регулювання утворює система адміністративно-правових засобів (елементів),
за допомогою яких здійснюється правове регулювання та впорядкування
суспільних відносин у сфері управління [4, с. 51].
Загальним питанням адміністративно-правового регулювання окремих
сфер і галузей присвячено багато праць, зокрема таких фахівців, як
В. Авер’янов, О. Андрійко, Ю. Битяк, В. Гаращук, І. Ігнатченко, Н. Ільченко,
С. Ківалов,

В.

Колпаков,

А.

Комзюк,

О.

Мельничук,

Н.

Ракша,

В. Теремецький, Н. Фесенко та ін.
Проте питання адміністративно-правового регулювання у сфері
телебачення та радіомовлення не отримали належного висвітлення.
Процеси державотворення в Україні вимагають підвищення якості й
ефективності управлінської діяльності у сфері телебачення та радіомовлення
на території України, бо саме телерадіомовлення є одним з чинників, які
спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної,
достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення
суспільних питань.
Адміністративно-правове

регулювання

у

сфері

телебачення

і

радіомовлення залежить від адміністративно-правових засад діяльності
телебачення і радіомовлення, що включають в себе засади державної та
інформаційної політики в сфері телерадіомовлення, які в сукупності
забезпечують функціонування телерадіомовлення і відповідно до яких
реалізуються правові норми.
Виходячи з вимог чинного законодавства, основними принципами
державної політики у сфері телебачення і радіомовлення можемо назвати
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такі:
– держава гарантує реалізацію прав на інформацію, на вільне і відкрите
обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення і
радіомовлення;
– держава

створює

умови

для

забезпечення

засобами

телерадіомовлення культурних та інформаційних потреб громадян України, а
також потреб етнічних українців, які проживають за межами України;
– держава підтримує об'єднання суб'єктів інформаційної діяльності в
галузі телебачення і радіомовлення телерадіоорганізацій та провайдерів
програмної послуги) у самоврядні організації;
– держава не чинить перепон прямому прийому телевізійних і
радіопрограм та передач з

інших країн, які транслюються мовою

національної меншини або подібною до неї регіональною мовою;
– держава

встановлює

дієві

обмеження

щодо

монополізації

телерадіоорганізацій промислово-фінансовими, політичними та іншими
групами чи окремими особами, а також гарантує захист телерадіоорганізацій
від фінансового і політичного тиску з боку фінансово-політичних груп та
органів державної влади і органів місцевого самоврядування;
– держава всіма можливими законними засобами не допускає в
інформаційних

та

інших

телерадіопрограмах

систематичного

цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і
жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або
позитивного їх подання (трактування), а також забезпечує ідеологічний і
політичний плюралізм у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації;
– забороняється подвійне ліцензування одного й того ж виду діяльності
у сфері телебачення і радіомовлення,
– держава

підтримує

поширення

інформаційного

продукту

вітчизняного виробництва [167].
До основних напрямків державної інформаційної політики відносяться:
– забезпечення доступу кожного до інформації;
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– забезпечення
одержання,

рівних можливостей

зберігання,

використання,

щодо

створення,

поширення,

охорони,

збирання,
захисту

інформації;
– створення

умов

для

формування

в

Україні

інформаційного

суспільства;
– забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних
повноважень;
– створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток
електронного урядування;
– постійне

оновлення,

збагачення

та

зберігання

національних

інформаційних ресурсів;
– забезпечення інформаційної безпеки України;
– сприяння міжнародній співпраці в інформаційній сфері та входженню
України до світового інформаційного простору [135].
Конституція України передбачає, що держава сприяє консолідації та
розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а
також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх
корінних народів і національних меншин України [63].
Одним із пріоритетних завдань розвитку держави є забезпечення
свободи слова, права громадян на отримання повної, достовірної та
оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань.
Для

реалізації

поставлених завдань

державою

створюється

система

державних органів, діяльність яких пов'язана із адміністративно-правовим
регулюванням у сфері телебачення і радіомовлення в Україні.
Державні органи, діяльність яких пов'язана із адмініструванням у сфері
телебачення та радіомовлення, класифікуються як:
– центральний орган виконавчої влади в інформаційній та видавничій
сферах в Україні – Державний комітет телебачення і радіомовлення України;
– спеціальний

наглядовий

та регулюючий

державний

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

орган

–

41

Державний комітет телебачення і радіомовлення України є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади із спеціальним
статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України очолює
Голова, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України
та звільняється з посади Верховною Радою України. Для погодженого
вирішення питань, що належать до компетенції Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України
може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом
видання

відповідного

наказу

Державним

комітетом

телебачення

і

радіомовлення України.
Для

розгляду

наукових

рекомендацій

та

проведення

фахових

консультацій з основних питань діяльності у Державного комітету
телебачення і радіомовлення України можуть утворюватись інші постійні або
тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або
тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх
кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються
Головою.
Адміністративно-правове регулювання Державний комітет телебачення
і радіомовлення України здійснює у таких напрямках:
– організаційно-аналітичне забезпечення роботи Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення України та зв’язків з громадськістю;
– розвиток інформаційної сфери та європейської інтеграції, що включає
в себе забезпечення свободи слова та доступ до публічної інформації; аналіз
та розвиток інформаційного простору; законопроектну роботу; міжнародне
співробітництво;
– координація виробництва телерадіопрограм для державних потреб;
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організація телерадіомовлення; координація та аналіз висвітлення суспільно
важливих заходів; технічна політика телерадіомовлення;
– контроль та перевірка виконання актів і доручень Президента
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України з метою
організації своєї діяльності:
– забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення
заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті
Державного

комітету

телебачення

і

радіомовлення

України,

на

підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його
управління;
– контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери його управління;
– організовує планово-фінансову роботу в апараті Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за
використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію
та вдосконалення бухгалтерського обліку;
– забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
– забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію
державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з
обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх
збереженням в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення
України;
– забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання
завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
– забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення
громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію
з

інститутами

громадянського

суспільства,

здійснення

громадського

контролю за діяльністю Державного комітету телебачення і радіомовлення
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України, врахування громадської думки під час формування та реалізації
державної політики у сферах, що належать до компетенції Державного
комітету телебачення і радіомовлення України;
–

організовує

ведення

діловодства

та

архіву

відповідно

до

встановлених правил [94].
Основними

завданнями

Державного

комітету

телебачення

і

радіомовлення України є:
– участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики в
інформаційній сфері;
– міжгалузева координація та функціональне регулювання з питань
діяльності інформаційної політики;
– здійснення управління в інформаційній сфері;
– сприяння реалізації конституційного права на свободу слова,
забезпечення розвитку інформаційної сфери, розширення національного
інформаційного простору [98, с. 289].
До

нагальних

завдань

Державного

комітету

телебачення

і

радіомовлення України належить:
– забезпечення реалізації конституційних прав громадян на отримання
інформації та свободу слова;
– впровадження Концепції національної інформаційної політики;
– удосконалення законодавства, що регулює відносини в інформаційній
сфері;
– розробка Інформаційного кодексу;
– удосконалення механізму управління інформаційною сферою у
напрямі оптимізації розподілу повноважень між органами державної влади;
– кардинальне

поліпшення

технічного

стану

державних

телерадіоорганізацій;
– відновлення і збереження мережі проводового мовлення, яке
переважно обслуговує інформаційні потреби найменш соціально захищених
верств населення;
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– розширення

інформаційної присутності України за кордоном,

зокрема через розвиток супутникового іномовлення;
– налагодження ефективної та системної роботи щодо інформування
громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України,
створення позитивного міжнародного іміджу України;
– підтримка україномовних засобів масової інформації;
– стимулювання розвитку та підтримки національного книговидання.
Також Державний комітет телебачення і радіомовлення України має на
меті: прискорити технічне переоснащення державних телерадіокомпаній,
забезпечити перехід на цифрову технологію державного телебачення і
радіомовлення; створити відеофонд програм, вироблених за державним
замовленням, налагодити систему обміну відеопродукцією між державними
телерадіокомпаніями [98, с. 289].
Пріоритетними завданнями у сфері телебачення і радіомовлення
Державний комітет телебачення і радіомовлення України у 2016 році
визначив:
– захист національного інформаційного простору шляхом запобігання
внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, зокрема з боку
Російської Федерації, який загрожує інформаційній безпеці держави,
суспільства, особи;
– сприяння забезпеченню конституційних прав громадян на свободу
слова та інформацію;
– організаційно-правове

забезпечення

створення

Суспільного

телебачення і радіомовлення України;
– адаптація

вітчизняного

законодавства

у сфері телебачення

і

радіомовлення до норм та стандартів законодавства Європейського Союзу;
– сприяння переходу українського телебачення і радіо на мовлення у
цифровому форматі [150].
Державний комітет телебачення і радіомовлення України у процесі
виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з

45

іншими державними органами, допоміжними органами і службами,
утвореними

Президентом

України,

тимчасовими

консультативними,

дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом
Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями
громадян,

громадськими

спілками,

профспілками

та

організаціями

роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних
організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.
Для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами,
здійснення громадського контролю за діяльністю Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, налагодження ефективної взаємодії
Державного комітету телебачення і радіомовлення України з громадськістю,
врахування громадської думки під час формування та реалізації державної
політики, на громадських засадах здійснює свою діяльність Громадська рада
при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України.
Громадська
радіомовлення

рада

України

при
є

Державному

постійно

діючим

комітеті

телебачення

колегіальним

і

виборним

консультативно-дорадчим органом, метою створення якого є здійснення
координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері
телебачення і радіомовлення, для врахування громадської думки в процесі
підготовки

та

реалізації

рішень Державного

комітету

телебачення

і

радіомовлення України.
До складу Громадської ради при Державному комітеті телебачення і
радіомовлення України можуть бути обрані представники громадських,
релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань,
творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів
масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ,
легалізованих відповідно до законодавства України. Членство в Громадській
раді при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України є
індивідуальним.
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Державний комітет телебачення і радіомовлення України затверджує
склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів. Включення
до затвердженого складу громадської ради нових членів здійснюється згідно
з наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України за
поданням голови громадської ради. До складу громадської ради при
Державному комітеті телебачення і радіомовлення України може бути
обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту
громадянського суспільства.
Основними завданнями Громадської ради при Державному комітеті
телебачення і радіомовлення України є:
– створення умов для реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами;
– здійснення

громадського

контролю

за

діяльністю Державного

комітеті телебачення і радіомовлення України;
– сприяння

врахуванню

Державному

комітету

телебачення

і

радіомовлення України громадської думки під час формування та реалізації
державної політики;
– підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з
питань забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян,
розробником яких є Державний комітет телебачення і радіомовлення
України;
– участь за пропозицією керівників Державного комітету телебачення і
радіомовлення України у підготовці найважливіших рішень з основних
напрямів його діяльності та, у разі схвалення в установленому порядку цих
рішень, проведення моніторингу їх реалізації;
– подання пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій
з громадськістю із зазначенням строків проведення публічних громадських
обговорень;
– підготовка

пропозицій

щодо

форм

і

способів

проведення

консультацій з громадськістю, які вносяться на розгляд та погодження
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Державному комітеті телебачення і радіомовлення України.
Громадська
радіомовлення

рада

при

України

Державному

інформує

комітеті

Державний

комітет

телебачення
телебачення

і
і

радіомовлення України та громадськість про свою роботу шляхом
розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці
«Громадська

рада»

на

офіційному веб-сайті

Державного

комітету

телебачення і радіомовлення України та оприлюднення в інший прийнятний
спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад,
прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу [92].
На здійснення нагляду за дотриманням законів України у сфері
телерадіомовлення,

а

також

здійснення

регуляторних

повноважень,

передбачених законодавством, уповноважена Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення, яка являється конституційним, постійно
діючим колегіальним органом.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
створюється з метою забезпечення свободи слова і масової інформації, прав
та законних інтересів споживачів (телеглядачів і радіослухачів), виробників і
розповсюджувачів масової звукової, візуальної, аудіовізуальної інформації і
даних,

розробки

і

здійснення

державної

політики

ліцензування

телерадіомовлення, раціонального використання природно обмеженого
радіочастотного ресурсу держави, реалізації та контролю за додержанням
законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення. Національна
рада України з питань телебачення і радіомовлення діє в інтересах
суспільства і є самостійною в межах повноважень, визначених Конституцією
України та законами України [98, с. 293].
Діяльність Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення

базується

на

принципах

законності,

незалежності,

об'єктивності, прозорості, доступності для громадськості,

врахування

культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві,
врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі
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телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості
прийнятих рішень.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не
може делегувати свої повноваження третім особам. Крім того, член
Національної ради не може одноосібно здійснювати функції, покладені на
Національну раду.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
складається з восьми осіб. З них чотири члени Національної ради
призначаються Верховною Радою України і чотири члени Національної ради
призначаються Президентом України. Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення є повноважною при призначенні не менше
шести її членів. Повноваження члена Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення починаються з дня його призначення і тривають
п'ять років, за винятком випадків, передбачених законодавством [144].
Одним із головних пріоритетів діяльності Національної ради є розвиток
телебачення та радіомовлення до світових стандартів, захист інформаційного
простору, забезпечення безперебійного доступу громадян до телерадіоефіру,
зростання професійного, художнього, морально-етичного, освітнього рівня
програм і передач телерадіоорганізацій.
Адміністративно-правове

регулювання

Національної

ради

здійснюється у декількох напрямків, таких як:
– радіочастотний ресурс та технічний контроль, що включає в себе
технічний контроль каналів та регулювання телерадіомовлення; міжвідомча
координація радіочастотного ресурсу; впровадження нових технологій та
науково - технічного розвитку;
– ліцензування, що включає в себе: ліцензування телерадіомовлення та
провайдерів програмної послуги; державну реєстрацію; первинний розгляд та
реєстрація заяв телерадіоорганізацій;
– контроль та аналіз телерадіомовлення, що передбачає контроль в
сфері

телерадіомовлення;

моніторинг

та

аналіз

телерадіомовлення;
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забезпечення проведення перевірок;
– представництво Національної ради в областях та регіонах;
– міжнародне співробітництво та євроінтеграція;
– робота з засобами масової інформації, громадськими організаціями,
діяльність суспільного мовлення;
– нормативно правове-забезпечення, представництво в судах та
супроводження судових проваджень.
Основними завданнями Національної ради є:
– захист прав громадян на свободу думки і слова, на вільне виявлення
своїх

поглядів

і

переконань,

передбачених

Конституцією

України,

законодавчими актами у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації;
– забезпечення виконання телерадіоорганізаціями вимог чинного
законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, реклами,
авторського права і суміжних прав та контроль за його додержанням;
– участь у реалізації державної політики у сфері телебачення і
радіомовлення;
– розробка

та

здійснення

державної

політики

ліцензування

телерадіомовлення;
– розміщення державного замовлення на висвітлення діяльності
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України
згідно із Законом України;
– контроль за формуванням та виконанням інших видів державного
замовлення

Національною

телекомпанією

України,

Національною

радіокомпанією України та іншими телерадіоорганізаціями;
– розгляд у встановленому порядку заяв телерадіоорганізацій на
отримання ліцензій; видача на конкурсній основі ліцензій на мовлення,
кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення; контроль
за дотриманням телерадіоорганізаціями умов ліцензії;
– гармонійний розподіл та контроль за ефективним використанням
радіочастотного ресурсу держави виходячи з інтересів суспільства, особи та
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національних телерадіоорганізацій;
– застосування в межах своїх повноважень заходів адміністративного
характеру щодо телерадіоорганізацій – порушників чинного законодавства
України;
– сприяння діяльності і розвитку національних телерадіовиробників і
організацій, які їх об'єднують, у їх становленні та розвитку, створенні
національної конкурентноздатної продукції та освоєнні нових ринків її
реалізації, входженню України у світовий інформаційний простір;
– здійснення державної реєстрації аудіовізуальних засобів масової
інформації (телерадіоорганізацій) як суб'єктів інформаційної діяльності;
– недопущення

монополізації

аудіовізуальних

засобів

масової

інформації;
– захист телерадіоорганізацій від тиску владних структур, а також
політичних, релігійних, фінансових та економічних кіл суспільства тощо
[98, с. 294].
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на
найближчий період визначає перед собою пріоритетними завданнями:
– сприяння ефективній та сталій конкуренції на ринку;
– поетапний перехід на цифрове мовлення;
– сприяння впровадженню суспільного мовлення;
– запобігання нераціональним обмеженням розвитку телерадіомовлення;
– сприяння розвитку національного телевізійного та радіо виробництва;
– сприяння

ефективному

використанню

обмеженого

державного

ресурсу;
– створення ефективного та прозорого регулювання галузі [182].
Діяльність і рішення Національної ради є відкритими. Засідання
Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше шести
членів

Національної

ради.

Рішення

Національної

ради

вважається

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше п'яти членів Національної
ради.
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Інформація про Національну раду та її діяльність, у тому числі звіти
Національної

ради,

проекти

нормативно-правових

актів

та

рішення

Національної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до
Закону України «Про доступ до публічної інформації». Виключно на
засіданнях Національної ради:
– обговорюються проекти законодавчих та інших нормативних актів і
пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері телерадіомовлення;
– затверджуються Регламент Національної ради, положення та інші
нормативні акти Національної ради;
– затверджуються

План

розвитку

національного

телерадіоінформаційного простору та зміни до нього;
– затверджується щорічний звіт про діяльність Національної ради;
– приймаються рішення щодо створення та розвитку каналів мовлення,
мереж

мовлення

і

телемереж,

які

передбачають

використання

радіочастотного ресурсу;
– приймаються рішення про оголошення конкурсів на отримання
ліцензій на телерадіомовлення та затверджуються конкурсні умови;
– приймаються рішення про видачу, продовження, переоформлення
ліцензій на телерадіомовлення та про внесення змін до ліцензій;
– затверджується штатний розпис апарату Національної ради;
– приймаються рішення про видачу та продовження ліцензій
провайдерів програмної послуги, про затвердження та внесення змін до
відповідних пакетів програм універсальної програмної послуги;
– призначаються і звільняються керівник апарату Національної ради та
керівники структурних підрозділів апарату Національної ради;
– призначаються і звільняються представники Національної ради в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
– приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до
суду із заявою про анулювання ліцензії;
– приймаються рішення про застосування санкцій та про звернення до
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суду із заявою про анулювання ліцензії на мовлення або про скасування
державної реєстрації провайдера програмної послуги;
– погоджуються стандарти і норми технічної якості телерадіопрограм;
– приймаються рішення про видачу довіреностей на представництво
Національної ради у суді;
– створюються робочі органи Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення (конкурсні комісії, робочі групи тощо);
– затверджуються

положення

щодо

формування,

обрання

та

припинення повноважень складу Наглядової ради публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а також
ухвалюються рішення щодо проведення відповідних конференцій [144].
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
входить до складу EPRA – Європейської платформи регуляторних органів у
сфері телерадіомовлення. Ця незалежна міжнародна структура об’єднує
аналогічні організації з 52 держав та спрямовує свої зусилля на дотримання
ними демократичних стандартів.
Налагоджено постійну співпрацю з такими відомими організаціями, як
Рада Європи, Місією Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ)
ОБСЄ, Форумом регуляторних органів з питань телерадіомовлення країн
Причорноморського регіону (BRAF) тощо.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення бере
активну участь впровадження новітніх технологій, регулювання діяльності
сучасних медіа та захисту свободи слова на численних міжнародних
форумах.
Український регуляторний орган у сфері телерадіомовлення не
наділений повноваженнями законодавчої ініціативи, однак він активно надає
пропозиції щодо удосконалення чинних законів та розробки нових, які
сприятимуть наближенню вітчизняного законодавства до європейських
правових норм [145].
Окремо слід наголосити, що здійснення адміністративно-правового
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регулювання в сфері телебачення та радіомовлення також здійснює
Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення,

яка

є

постійно

діючим

незалежним

колегіальним

консультативно-дорадчим органом.
Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення створена для реалізації конституційного права громадян на
участь в управлінні державними справами та консультацій з громадськістю.
До її складу входять медіа-фахівці, відомі журналісти, представники
громадських організацій сфери електронних медіа. Залучення громадськості
до обговорення найбільш резонансних питань галузі та врахування думки
незалежних експертів дозволили конституційному органу ухвалити низку
важливих регуляторних актів, спрямованих на дерегуляцію галузі.
До Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення можуть входити професійні некомерційні,
недержавні організації, які легалізовані у встановленому законодавством
порядку,

а

також

авторитетні

фахівці

цієї

сфери,

запропоновані

громадськістю (професійними організаціями журналістів). Організацію –
члена Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення
і радіомовлення представляє її керівник або інший уповноважений
представник, який має право одного голосу під час ухвалення рішень
Громадською радою при Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення.

Термін

повноважень

членів

Громадської

ради

при

Національній раді – 2 роки. Склад Громадської ради при Національній раді
України з питань телебачення і радіомовлення затверджується на відкритому
засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
шляхом рейтингового голосування. Загальна кількість Громадської ради при
Національній

раді

України

з

питань

телебачення

і

радіомовлення

встановлюється рішенням Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення. Кількість індивідуальних членів Громадської ради при
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення становить
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не більше 15 осіб. Член Громадської ради при Національній раді України з
питань телебачення і радіомовлення не може виступати від її імені (робити
будь-які заяви,

надавати коментарі тощо),

крім

випадку наявності

відповідного рішення Громадської ради при Національній раді України з
питань телебачення

і радіомовлення. Члени Громадської ради при

Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення працюють
на громадських засадах.
Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення створює ефективні організаційні та правові умови реалізації
конституційного права громадян України на участь в управлінні державними
справами; координує заходи, пов’язані із забезпеченням проведення
консультацій з громадськістю, з метою врахування громадської думки в
процесі підготовки та реалізації рішень Національної ради в Україні.
Діяльність Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення

і

радіомовлення

базується

на

принципах

відкритості,

колегіальності та рівноправності її членів.
Основні напрями діяльності Громадської ради при Національній раді
України з питань телебачення і радіомовлення є такими:
– прийняття консультативних рішень за результатами громадських
експертиз проектів нормативно-правових рішень Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення;
– підготовка та подання пропозицій до орієнтовного плану роботи
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
– розробка та подання на розгляд Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення пропозицій до плану проведення консультацій з
громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань,
термінів, етапів та порядку оприлюднення інформації про проведення
консультацій та врахування їх результатів;
– формування банку даних з найактуальніших проблем розвитку
телерадіопростору України;
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– внесення пропозицій щодо покращення стану дотримання та
виконання міжнародних зобов’язань України у сфері інформаційних
відносин;
– здійснення співробітництва з питань телебачення і радіомовлення з
міжнародними організаціями та неурядовими організаціями інших країн.
Виходячи з напрямків діяльності Громадської ради при Національній
раді України з питань телебачення і радіомовлення, основними її завданнями
можна назвати:
– сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в
управлінні державними справами;
– забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та
виконання рішень Національної ради;
– здійснення заходів щодо організації та проведення консультацій з
громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики;
– забезпечення реалізації права на свободу слова та права на
інформацію;
– проведення моніторингу порушень прав і свобод громадян у
телерадіопросторі України, поширення відповідної інформації;
– сприяння практичній реалізації в Україні прав на інтелектуальну
власність, авторських та суміжних прав у сфері телерадіопростору;
– підготовка публікацій у засобах масової інформації з різних аспектів
впливу телерадіомовлення на соціально-економічний розвиток країни;
– проведення

семінарів

та

науково-практичних

конференцій,

дослідження громадської думки щодо телерадіомовлення та його впливу на
соціально-економічний розвиток;
– вивчення, аналіз та систематизація міжнародного досвіду.
Громадська рада при Національні раді України з питань телебачення і
радіомовлення здійснює діяльність відповідно до затверджених нею планів
роботи, які надаються Національній раді України з питань телебачення і
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радіомовлення і є складовою частиною планів роботи Національної ради.
Основною формою роботи Громадської ради при Національній раді України
з питань телебачення і радіомовлення є чергові та позачергові засідання.
Чергові засідання Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення скликаються правлінням Громадської ради при
Національній

раді

України з

питань

телебачення

і радіомовлення.

Позачергові засідання Громадської ради при Національній раді України з
питань телебачення і радіомовлення скликаються правлінням Громадської
ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення за
ініціативи одного або кількох членів ради за умови підтримки цієї ініціативи
третиною складу Громадської ради при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення, висловленої у результаті голосування за
допомогою електронної пошти чи в інший обумовлений Громадською радою
при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення спосіб,
або не менше ніж двох членів Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення.
З власної ініціативи Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення може достроково припинити повноваження всієї Громадської
ради при Національній раді, якщо вона є бездіяльною чи приймає завідомо
неправові рішення, а також може припинити повноваження окремого члена
Громадської ради при Національній раді, якщо він систематично порушує
норми законодавства та положення «Про Громадську раду при Національній
раді України з питань телебачення і радіомовлення», а також у випадках
невідповідності його статусу статті 7 вказаного Положення [91].
Правовими засадами регулювання у сфері телебачення і радіомовлення
України є ряд законодавчих актів, що включає в себе сукупність правових
засобів впливу на суспільні відносини з метою їх впорядкування в інтересах
держави, суспільства та розвитку.
Державний

комітет

телебачення

і

радіомовлення

України

та

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення у своїй
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діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента
та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими
актами законодавства.
Правовим підґрунтям діяльності Державного комітету телебачення і
радіомовлення України та Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення

є Конституція – Основний Закон України, що зобов’язує

органи державної влади, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України,
з метою утвердження і забезпечення прав і свобод людини [63].
Державний

комітет

телебачення

і

радіомовлення

України

та

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення регулюють
відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання,
поширення, охорони, захисту будь-яких відомостей та/або дані, які можуть
бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному
вигляді тобто інформацію, що визначено в законі України «Про інформацію».
Крім того, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зобов’язані
гарантувати право на інформацію, що забезпечується шляхом: створенням
механізму реалізації права на інформацію; створенням можливостей для
вільного доступу до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних
фондів, інших інформаційних банків, баз даних, інформаційних ресурсів;
обов'язком суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість та
засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення;
обов'язком суб'єктів владних повноважень визначити спеціальні підрозділи
або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;
здійсненням
законодавства

державного
про

і

громадського

інформацію;

контролю

встановленням

за

додержанням

відповідальності

за

порушення законодавства про інформацію [135].
Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993
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регулює відносини, що виникають у сфері телевізійного та радіомовлення на
території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні
умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав
громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на
відкрите і вільне обговорення суспільних питань.
Дія Закону України «Про телебачення і радіомовлення» поширюється
на відносини між суб'єктами діяльності в галузі телебачення і радіомовлення
незалежно від їхньої форми власності, мети створення, виду статутної
діяльності, а також від способу розповсюдження телерадіопрограм та
передач, розрахованих на масове приймання споживачами. Дія Закону
України «Про телебачення і радіомовлення» не поширюється на відносини,
що регулюють засади створення і діяльності технологічних телемереж і
проводових мереж закритого типу та спеціального призначення, не
розрахованих на масове приймання їхніх передач.
Стосовно організацій, які знаходяться за межами країни і діють
відповідно до законодавства інших держав, цей Закон застосовується
виключно в частині регулювання порядку розповсюдження їх програм і
передач на території України, якщо інше не передбачається міжнародними
угодами,

згода

на

обов'язковість

яких

надана

Верховною

Радою

України [167].
Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до
інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень,
інших розпорядників

публічної

інформації,

визначених законом,

та

інформації, що становить суспільний інтерес, визначає Закон України «Про
доступ до публічної інформацію». Метою цього Закону є забезпечення
прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення
механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації [120].
Правові засади діяльності Національної ради як конституційного,
постійно діючого, колегіального, наглядового та регулюючого державного
органу в галузі телерадіомовлення визначає Закон України «Про Національну
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раду України з питань телебачення і радіомовлення» [144].
Правову основу адміністрування щодо користування радіочастотним
ресурсом

України,

користування

визначення

радіочастотним

повноважень

ресурсом

держави

України,

прав,

щодо

умов

обов'язків

і

відповідальності органів державної влади, що здійснюють управління і
регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються
та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України,
встановлює Закон «Про радіочастотний ресурс України». Метою цього
Закону є створення правових засад для ефективного та раціонального
використання

радіочастотного

ресурсу

України

для

забезпечення

економічного, соціального, інформаційного та культурного розвитку,
державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов'язань.
Дія цього Закону поширюється на відносини між органами державної влади
України, фізичними та юридичними особами щодо розподілу, виділення смуг
радіочастот,

присвоєння

радіочастот

радіоелектронним

засобам,

користування радіочастотним ресурсом України, забезпечення конверсії
радіочастотного ресурсу України, електромагнітної сумісності [155].
Правову основу діяльності у сфері телекомунікацій встановлює закон
України «Про телекомунікації» від 18.11.2003, оскільки телекомунікації є
невід'ємною частиною виробничої та соціальної інфраструктури України і
призначені для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, органів
державної влади в телекомунікаційних послугах. Законом визначено
повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної
діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і
юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються
телекомунікаційними послугами. Метою цього Закону є забезпечення
повсюдного надання телекомунікаційних послуг достатніх асортименту,
обсягу та якості шляхом обмеженого регулювання ринкових відносин для
сприяння

ефективному

функціонуванню

відкритого

і

справедливого

конкурентного ринку. Закон визначає засади захисту прав споживачів та
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контролю за ринком телекомунікацій з боку держави [168].
Не менш важливим є функціонування системи запобігання корупції в
сфері телебачення

і радіомовлення, зміст та порядок застосування

превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків
корупційних правопорушень, що регулюється Законом України «Про
запобігання

корупції»,

який

визначає

формування

та

реалізацію

антикорупційної політики, запобігання корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, фінансовий контроль, в тому числі у сфері телебачення та
радіомовлення [124].
Правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що
негативно впливає на суспільну мораль встановлює Закон України «Про
захист суспільної моралі». Дія Закону поширюється на діяльність органів
державної влади, органів місцевого самоврядування у частині державного
регулювання і контролю за обігом продукції сексуального чи еротичного
характеру, на діяльність установ та організацій усіх форм власності,
юридичних осіб та громадян у сфері обігу відповідної продукції на території
України, а також за її межами, якщо суб'єктами правовідносин є громадяни
України

та

юридичні

особи,

зареєстровані

відповідно

до

чинного

законодавства України [134].
Організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів
виконавчої влади України визначає Закон України «Про центральні органи
виконавчої влади» яким визначено завдання щодо здійснення державного
нагляду (контролю); управління об'єктами державної власності; внесення
пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд
міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність [171].
Частиною національного законодавства являються чинні міжнародні
договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного
законодавства.
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Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в
установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у
відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила
міжнародного договору [180, с. 345].
17 грудня 2008 р. Україна ратифікувала Європейську конвенцію про
транскордонне

телебачення

[157].

Враховуючи

важливість

радіо-

й

телемовлення для розвитку культури й вільного формування думок в умовах
забезпечення плюралізму та рівних можливостей для всіх демократичних
груп і політичних партій, ця Конвенція стосується програмних послуг, які
здійснюються через трансляції. Її метою є спрощення серед сторін
транскордонної

трансляції

та

ретрансляції

телевізійних

програмних

послуг [36].
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод має на
меті

забезпечити

загальне

та

ефективне

визнання

і

додержання

проголошених у ній прав; визначає, що кожен має право на свободу думки,
совісті та релігії. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає
лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в
демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони
публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших
осіб. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає
свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію
та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця
стаття

не

перешкоджає

державам

вимагати ліцензування

діяльності

радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств [61].
Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України»
Кабінет Міністрів України затвердив Національну таблицю розподілу смуг
радіочастот України. Даним нормативно-правовим актом регламентується
розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначаються смуги
радіочастот спеціального та загального користування [128].
Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» Кабінет
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Міністрів затвердив правила надання та отримання телекомунікаційних
послуг,

які

регулюють

відносини

між

операторами,

провайдерами

телекомунікацій та споживачами послуг [131].
Державний комітет телебачення і радіомовлення України являється
генеральним державним замовником на виробництво і розповсюдження телета радіопрограм. З цією метою Кабінетом Міністрів України затверджено
Положення про державне замовлення на виробництво і розповсюдження
теле- та радіопрограм. Вказане положення визначає порядок формування,
розміщення

і виконання державного замовлення

на виробництво

і

розповсюдження теле- та радіопрограм і взаємодії державних замовників та
виконавців державного замовлення.
Державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та
радіопрограм є засобом державного регулювання діяльності у сфері теле- та
радіомовлення, яке виконується шляхом формування на контрактній
(договірній) основі показників та обсягів виробництва і розповсюдження
теле- та радіопрограм, а також розміщення державних контрактів на
виробництво і розповсюдження зазначених програм [130].
Здійснення

адміністративно-правового

регулювання

у

сфері

телебачення та радіомовлення в Україні за своєю суттю і результатами
повинно бути ефективним – у цьому полягає його призначення. Критерієм
оцінювання

ефективності

адміністративно-правового

регулювання

є

співвідношення його мети та реальних результатів.
До

чинників,

які

забезпечують

ефективності

адміністративно-

правового регулювання, належать такі: відповідність норм адміністративного
права рівню соціально-економічного розвитку суспільства, економічним
умовам, реальним потребам суспільства; рівень правосвідомості суб’єктів
правозастосовної діяльності.
Визначають

такі

рівні

ефективності

адміністративно-правового

регулювання:
– вимогливий, коли виникають системні порушення прав, свобод і
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законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
– достатній, коли закладені в нормативно-правових актах завдання
щодо забезпечення публічних прав та свобод людини і громадянина,
нормального функціонування громадянського суспільства та держави
виконуються, причому можуть бути поодинокі випадки порушення, але вони
знаходять дієву негативну реакцію з боку публічних органів та негативний
відгук від суспільства;
– недостатній,

що

характеризується

неодинокими

випадками

порушення публічних прав та свобод людини і громадянина, нормального
функціонування громадянського суспільства та держави, але такими, що ще
не характеризуються системністю;
– неефективний, коли права і свободи та законні інтереси фізичних і
юридичних осіб постійно нехтуються, а корупція пронизує все суспільство,
при цьому норми адміністративного права змінюють свою гуманну і
справедливу сутність, не впливають на стан забезпечення прав і свобод
людини та громадянина або навпаки – стають чинником його порушення.
Провідним

чинником

виявлення

ефективності

адміністративно-

правових норм і практичної діяльності суб’єктів публічної адміністрації є
громадська думка. Вона постає як вияв суспільної свідомості у формі
надіндивідуальних суджень і установок, пов’язаних з оцінками певних
суспільно значущих подій та явищ дійсності, пропозиціями вирішення або й
вирішенням найрізноманітніших соціальних проблем.
Ефективність адміністративного законодавства полягає у з’ясуванні
співвідношення фактичного результату дії законодавства й тих соціальних
цілей, для досягнення яких це законодавство було прийнято [23, с. 230-231].
Отже, ефективність адміністративно-правового регулювання у сфері
телебачення та радіомовлення в Україні залежить від виконання завдань та
основних

заходів,

що

визначає

Державний

комітет

телебачення

і

радіомовлення України та Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення, від їх вміння забезпечити свободу слова, законні інтереси
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фізичних та юридичних осіб та доступ кожного до інформації.
Адміністративно-правове регулювання має державний характер, тому
виконання, використання, дотримання і застосування правил, визначених
нормами адміністративного права, гарантуються в разі потреби заходами
державного

примусу.

Творча

роль

норм

адміністративного

права

проявляється не тільки в самому регулюванні суспільний відносин, але і в
його виховному впливі на людей, у формуванні в них правосвідомості. Однак
виховне значення норм адміністративного права не є його специфічною
функцією, бо засобами виховання є і мораль, і моральність, і мистецтво.
Виходячи з загального поняття правового регулювання, можна дійти
висновку, що зміст адміністративно-правового регулювання у сфері
телебачення і радіомовлення полягає в:
– упорядкуванні й закріпленні найбільш доцільних суспільних відносин
у сфері управління ;
– охороні врегульованих правом управлінських відносин;
– породженні і розвитку нових суспільних взаємин, відповідних
вимогам об'єктивних законів розвитку нашого суспільства;
– витісненні зі сфери управління суспільних відносин, що не
відповідають сучасним умовам.
Отже, адміністративно-правове регулювання сприяє інтенсифікації й
упорядкуванню діяльності органів державного управління. Державою
намічений і реалізується комплекс заходів щодо подальшого вдосконалення
організаційної структури органів виконавчої влади, форм і методів їх
діяльності,

зміцнення

кадрів,

комп'ютеризації

управлінської

праці,

зміцненню державної дисципліни і законності в усіх ланках, розвитку
самоврядування. У вирішенні цих завдань важливу роль виконують норми
адміністративного

права,

які

безпосередньо

забезпечують

юридичне

оформлення процесів удосконалювання організації і діяльності органів
виконавчої влади, адміністрації [65, с. 45, 46].
На наш погляд, поняття адміністративно-правового регулювання у
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сфері телебачення і радіомовлення в Україні слід визначити як діяльність
уповноважених

державою

центральних

та

спеціальних

органів,

які

контролюють і 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.
Також можна дійти висновку, що усе вищенаведене дає можливість
виділити ознаки, притаманні адміністративно-правовому регулюванню у
сфері телебачення і радіомовлення. А саме до таких ознак пропонуємо
віднести:
– має цілеспрямований характер, оскільки виступає регулятором
суспільних відносин у сфері телерадіомовлення, запровадження яких
здійснюється за допомогою адміністративно-правових норм;
– має сферу правового впливу, що визначені суб’єктами публічного
адміністрування та суспільством, що має певне значення для сфери
телерадіомовлення;
– досягає

поставленої

мети:

забезпечення

за

допомогою

адміністративно-правових заходів прав, свобод і публічних законних
інтересів фізичних та юридичних осіб;
– має організаційний та упорядкований характер, що здійснюється за
допомогою певних правових елементів;
Таким

чином,

адміністративно-правове

регулювання

у

сфері

телебачення і радіомовлення в Україні постійно потребує переформовування,
з урахуванням того, що безперервно відбувається розвиток інформаційних
технологій,

здійснюються

соціально-економічні

та

правові

зміни

в

суспільстві.
Ефективність

адміністративно-правового

регулювання

в

сфері

телебачення і радіомовлення полягає у досягненні поставлених завдань, які є
одними із чинників розвитку громадянського суспільства, забезпечення прав
та свобод людини, взаємодії громадськості та держави.
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1.3. Становлення та розвиток законодавства у сфері телебачення та
радіомовлення України
Телебачення в незалежній Україні не виникло на пустому місці: воно
має більш ніж п'ятдесятирічну історію, багаті традиції та висококласні кадри.
Саме

це

допомогло

українському

телебаченню

поступово

досягти,

незважаючи на економічну та політичну кризу, доволі високого рівня і не
втратити аудиторію [74, с. 123].
Початок розвитку українського телебачення слід відраховувати з
лютого 1939 року – саме в цей період були здійснені перші спроби виходу в
телевізійний простір зі студії, що була розташована в приміщенні
радіомовлення в м. Київ [26, с. 28].
Процес

цілеспрямованого становлення

українського телебачення

розпочинається в 1950-х роках – у цей період увага саме змістовному
наповненню

інформації,

що

подається

в

ефір,

не

приділяється.

Найважливішим на той час завданням було створення мережі телемовлення
по всій Україні, формування студій та спорудження телецентрів в Україні.
Оскільки українське телебачення почало свій процес становлення в
період Радянського Союзу, то основою метою телебачення керівництво
країни вважало обмеження поширюваної інформації та популяризацію
комуністичної

ідеології.

Для

здійснення

постійного

контролю

за

телебаченням СРСР утворює в 1957 році Державний комітет з радіомовлення
і телебачення при Раді Міністрів СРСР.
Створення Державного комітету з радіомовлення і телебачення при
Раді Міністрів СРСР дає більшу змогу за допомого українського телебачення
проводити ідеологічну пропаганду населення, але це, водночас, дало змогу
розвивати програми українського телебачення.
Для утвердження телебачення як засобу пропаганди та подачі
інформації ЦК КПСС виносить постанови «Про завдання партійної
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пропаганди в сучасних умовах» від 9 січня 1960 р. та «Про подальший
розвиток радянського телебачення» від 29 січня 1960 р., що були спрямовані
на посилення використання телебачення як інструмента пропагандистської,
агітаційної й організаторської роботи партії.
Процес структуризації системи вітчизняного телебачення позначився
дальшим освоєнням українського простору. В 1962 р. була заснована
Міжнародна телеорганізація «Інтербачення», до складу якої, разом з СРСР,
увійшли телеорганізації ряду союзних республік, в тому й УРСР [190, с. 17].
На початку 90-х років починається політична криза, і телебачення бере
в цьому безпосередньо участь, виступаючи як одна зі сторін носія політичних
сил, що таким чином втягнуло телебачення в політичне протиборство в
суспільстві. З метою зменшення тиску політичної ситуації на українському
телебаченні та

надання

більше

самостійності

Державному комітету

телебачення і радіомовлення України 8 серпня 1991 року Кабінетом
Міністрів прийнято постанову повноважень про «Питання Державної
телерадіомовної

компанії»

№

132,

відповідно

до

якої

Державній

телерадіомовній компанії України передаються основні фонди та інше
державне майно, що перебувало за станом на 1 липня 1991 р. у віданні
колишнього Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню та
підвідомчих йому обласних комітетів, підприємств і організацій [194].
Крім того, за Державною телерадіомовною компанією України
зберігаються функції, права і обов'язки Державного комітету УРСР по
телебаченню і радіомовленню та на неї покладаються завдання з розробки й
реалізації разом з Державним комітетом УРСР по зв'язку програми розвитку
телебачення і радіомовлення на Україні, здійснення державної політики в цій
галузі [89].
Після оголошення Акта про проголошення незалежності України
українська влада надала телебаченню можливість бути самостійним та
незалежним, і відтепер головним завданням телебачення та радіомовлення в
Україні стає розбудова незалежної демократичної держави у сфері
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інформаційного простору. Таким чином, радянська система телебачення та
радіомовлення була переформатована у незалежне українське телебачення.
Для здійснення правового регулювання 21 грудня 1993 року
Верховною Радою України приймається Закон «Про телебачення і
радіомовлення», що поширюється на суб'єктів господарювання в галузі
телебачення і радіомовлення незалежно від їхньої форми власності, мети
створення, виду статутної діяльності, а також способу розповсюдження
телерадіопрограм

та

передач,

розрахованих

на

масове

приймання

споживачами [167].
Закон України «Про телебачення і радіомовлення» був введений в дію
постановою Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону
України «Про телебачення і радіомовлення»» від 21.12.1993. Крім того, дана
постанова передбачала створення Національної ради у січні 1994 року,
проекту Положення про Національну раду та приведення законодавства
України у сфері телебачення і радіомовлення у відповідність до вказаного
закону [152].
Загалом ситуація в телерадіоінформаційному просторі України перших
років її незалежності відображала події в суспільстві у цілому в період
переходу від керованої до саморегулюючої системи, зокрема переділу
власності теле- і радіокомпаній [195, с. 18].
Однією з головних проблем в телебаченні та радіомовленні України
став розвиток телеінформаційного простору України, що полягав у
впорядкуванні умов та правил користуванні мовленням. Для вирішення
поставлених завдань, з метою реалізації та контролю за додержанням
законодавства України в галузі телебачення і радіомовлення, забезпечення
свободи слова і права громадян на інформацію, захисту прав споживачів,
абонентів,

виробників

і

розповсюджувачів

масової

аудіовізуальної

інформації, раціонального та ефективного використання ресурсу частот,
участі в розробці та здійсненні державної політики в галузі телебачення і
радіомовлення Верховною Радою України була створена Національна рада
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України з питань телебачення і радіомовлення [154].
З метою вдосконалення системи управління державним телебаченням і
радіомовленням України та надання повної незалежності телерадіомовленню
Президент України 03 січня 1995 р. видає Указ «Про вдосконалення системи
управління державним телебаченням і радіомовленням України» № 12/95,
відповідно до якого створює Державний комітет телебачення і радіомовлення
України та ліквідує Державну телерадіомовну компанію України, на базі якої
створює Національну телекомпанію України, Національну радіокомпанію
України, державну телерадіокомпанію "Крим", Київську та Севастопольську
державні регіональні телерадіокомпанії, обласні державні телерадіокомпанії,
підпорядкувавши їх Держтелерадіо України [100; 34].
З прийняттям 28 червня 1996 р.

Конституції України Державний

комітет телебачення і радіомовлення України та Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення стають конституційними органами. Крім
того, Конституція України визначала, що цензура заборонена та кожному
гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх
поглядів і переконань, і таким чином було забезпечено подальший розвиток
телебачення і радіомовлення [63].
З метою врегулювання та визначення засад діяльності Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення як конституційного,
наглядового та регулюючого державного органу в галузі телерадіомовлення
Верховною Радою України 23 вересня 1997 року приймається Закон «Про
національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Даним
Законом визначено загальні положення про Національну раду, її склад,
порядок формування, організацію діяльності [144].
Лише 03 березня 2005 р. Верховною Радою України внесені зміни до
Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення», що призвело до фактично прийнятого законопроекту в новій
редакції. Прийнятими змінами до закону було визначено правові засади
діяльності Національної ради як спеціального наглядового та регулюючого
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державного органу в галузі телерадіомовлення [108].
Введений в дію 22 лютого 1994 року Закон України «Про телебачення і
радіомовлення» з того часу і дотепер постійно змінювався та доповнювався в
урахуванням змін в суспільстві, потреб громадян та політичної ситуації в
Україні.
Перші зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
були внесені 02 червня 1995 року шляхом прийняття Закону «Про внесення
змін і доповнень до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
№ 198/95-ВР, відповідно до якого були визначені повноваження державних
органів щодо телебачення і радіомовлення в Україні; вперше закріплено
статус Національної ради на законодавчому рівні; визначено структуру
національного телебачення і радіомовлення України, статус державних
телерадіомовних

організацій

України,

право

на

заснування

телерадіоорганізацій та ліцензування каналів мовлення [113].
З одночасним розвитком незалежності України здійснюється розвиток
незалежного телебачення і радіомовлення, а суспільство потребує більш
дієвого, якісного телебачення, у зв’язку з чим виникає потреба у створенні
суспільного телебачення.
З метою всебічного задоволення потреб суспільства в оперативній
інформації, забезпечення плюралістичного характеру мовлення, зважаючи на
національні традиції, морально-етичні принципи Українського народу,
створюється система Суспільного телебачення і радіомовлення України.
У зв’язку із появою у сфері телебачення і радіомовлення України
суспільного телебачення 22 жовтня 1997 року Верховною Радою України
вносяться зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і
вперше в законодавстві закріплюються такі поняття, як громадське
телерадіомовлення та суспільне телерадіомовлення, які включені до
структури національного телебачення і радіомовлення України [114].
На засіданні Верховної Ради України 21 листопада 1997 р. було
затверджено Програмну концепцію Суспільного телерадіомовлення та
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Положення

про

телерадіоорганізацію

Суспільного

мовлення

України

«Громадське Українське радіо і телебачення (ГУРТ)», яка мала силу Статуту.
Відтепер телерадіоорганізація Суспільного мовлення України (акціонерне
товариство) «Громадське Українське радіо і телебачення (ГУРТ)» мала статус
телерадіоорганізації громадського мовлення України як невід'ємної складової
частини системи Суспільного телебачення і радіомовлення та виділення їй для
телерадіомовлення загальнонаціональні канали УТ-2 та УТ-3.
Мета концепції суспільного телерадіомовлення – це реалізація системи
суспільного мовлення в Україні як інформаційного гаранта забезпечення
прав людини на доступ до плюралістичної інформації та забезпечення
існування незалежних засобів інформації, підконтрольних суспільству на
підставі надання відповідного статусу недержавним телерадіоорганізаціям
[163].
15 січня 1998 р. було створено Громадську раду – телерадіоорганізацію
Суспільного мовлення України, в цей же день затверджено склад Ради та
перелік творчих і громадських організацій, представники яких входили до
складу Громадської ради телеорганізації Суспільного мовлення України.
Було

надано

доручення

Комітету

Верховної

Ради

України

щодо

законодавчого забезпечення свободи слова та засобів масової інформації
підготувати проект статуту Суспільного телебачення і радіомовлення
України і подати на розгляд дев'ятої сесії Верховної Ради України, але до
теперішнього часу доручення Верховної Ради так і не виконано [162].
За результатами парламентських слухань «Проблеми інформаційної
діяльності, свободи слова, дотримання законності та стан інформаційної
безпеки України» Верховною Радою України були внесені зміни до Закону
України «Про телебачення і радіомовлення» щодо ліцензування каналів
мовлення [101].
Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 2 лютого 2002 р.
№ 91

«Про

надання

Національній

телекомпанії

України

статусу

національного закладу» Кабінет Міністрів України мав затвердити Статут
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Національної телекомпанії України. 22 вересня 2004 р. Кабінет Міністрів
України затвердив Статут Національної радіокомпанії України, яким
визначено,

що

Національна

радіокомпанія

України

є

державною

радіоорганізацією, що веде радіотрансляцію на загальнонаціональних
каналах мовлення. Радіокомпанія утворена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 лютого 1995 р. № 129 «Питання Державного
комітету

телебачення

і

радіомовлення».

Функції

з

управління

Радіокомпанією здійснює Державний комітет телебачення і радіомовлення
України.
Головною метою діяльності Радіокомпанії є забезпечення права
громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, вільне
обговорення суспільних питань, реалізація програмної політики, що
відповідає

національним

інтересам

України,

створення

конкурентоспроможної інформаційної продукції та забезпечення входження
України у світовий інформаційний простір [30].
6 вересня 2005 року було визнано, що державні телерадіоорганізації
поряд із Суспільним телебаченням і радіомовленням становлять основу
національного телебачення

і радіомовлення України

і забезпечують

телерадіотрансляцію на всю територію чи відповідний регіон України і на
зарубіжну аудиторію. Державні телерадіоорганізації утримуються за рахунок
коштів державного бюджету, коштів, отриманих за виконання державних
замовлень, а також за рахунок коштів, що надійшли з інших джерел, не
заборонених законодавством України.
Крім того, було визнано, що щорічні грошові надходження на рахунки
державних телерадіоорганізацій від реклами, інших видів діяльності, не
заборонених законом, спонсорства та меценатства використовуються на
виконання статутних завдань, у тому числі на розвиток телерадіомереж,
поліпшення умов праці та підвищення розмірів оплати праці їх працівників
[112].
Відносини

між

суб'єктами

діяльності

в

галузі

телебачення

і
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радіомовлення визначають правові, економічні, соціальні, організаційні
умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав
громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на
відкрите і вільне обговорення суспільних питань. У зв’язку з цим
законодавство у сфері телебачення і радіомовлення постійно змінюється та
доповнюється.
В 2006 році у Закон України «Про телебачення і радіомовлення» з
урахуванням розвитку телерадіоінформаційного простору України було
внесено зміни, які стосувалися всіх положень даного Закону. Фактично
Верховна Рада України ухвалила нову редакцію Закону України «Про
телебачення і радіомовлення», що містив основні принципи державної
політики у сфері телебачення і радіомовлення; гарантії свободи діяльності
телерадіоорганізацій;

умови

неприпустимості

зловживання

свободою

діяльності телерадіоорганізацій та державне управління та регулювання у
сфері

телерадіомовлення;

телерадіомовлення

та

захист

вживання

економічної
мов

в

конкуренції

інформаційній

у

сфері

діяльності

телерадіоорганізацій.
У Законі «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення та
радіомовлення» було визначено структуру Національного телебачення і
радіомовлення; закріплено фінансування та матеріально-технічну базу
телерадіостанцій;

визначено

телерадіоінформаційного

напрямки

простору,

умови

розвитку
ліцензування

національного
мовлення

та

державної реєстрації суб’єктів інформаційної діяльності в галузі телебачення
і радіомовлення; визначено обсяг прав та обов’язків як телеорганізацій та їх
працівників, так і права телеглядачів і радіослухачів.
На нашу думку, суттєвим досягненням у розвитку телебачення і
радіомовлення було закріплення на законодавчому рівні міжнародного
співробітництва в галузі телебачення і радіомовлення та відповідальності за
порушення законодавства про телебачення і радіомовлення [109].
9 листопада 2006 р. Національна рада України з питань телебачення і
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радіомовлення

ухвалила

телерадіоінформаційного

План

простору

розвитку

України.

Більшість

національного
цього

тексту

присвячена планам розвитку телевізійної галузі у зв’язку з переходом на
цифрове мовлення. Документ достатньо детально визначає порядок переходу
на цифрове мовлення телекомпаній, які мають статус загальнонаціональних
на

момент

ухвалення

Плану

розвитку

національного

телерадіоінформаційного простору України. Також документ визначає сім
етапів, виконання яких мало забезпечити перехід України на цифрове ефірне
мовлення вже до грудня 2012 року.
11 вересня 2009 р. на засіданні Ради Національної безпеки України
було ухвалено рішення «Про концепцію створення суспільного телебачення і
радіомовлення України та хід упровадження цифрового телерадіомовлення»,
яким постановлено визнати незадовільним стан здійснення Кабінетом
Міністрів України заходів щодо створення системи Суспільного телебачення
і радіомовлення України, роботу Кабінету Міністрів щодо впровадження в
Україні цифрового телерадіомовлення визнати такою, що недостатньою
мірою відповідає національним інтересам України в інформаційній сфері та
ставить під загрозу забезпечення конституційного права громадян на доступ
до інформації та виконання міжнародних зобов'язань України у зазначеній
сфері. У зв’язку з цим Кабінету Міністрів України було доручено:
– подати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України
проект

концепції

радіомовлення

створення

України,

в

системи
якому

Суспільного

передбачити,

телебачення

зокрема,

і

подальше

функціонування державного телебачення та радіомовлення;
– розробити та затвердити після схвалення Радою національної безпеки
і оборони України Концепції створення системи Суспільного телебачення і
радіомовлення України план заходів щодо реалізації Концепції, в якому
передбачити, зокрема, утворення Координаційної ради з питань створення
системи Суспільного телебачення і радіомовлення України на чолі з Віцепрем'єр-міністром України та залучення до її складу представників
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Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
Антимонопольного комітету України, Національної телекомпанії України,
Національної

радіокомпанії

України,

творчих

спілок,

громадських

організацій, учених;
– внести зміни до Державної програми впровадження цифрового
телерадіомовлення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
26 листопада 2008 року, зокрема щодо уточнення технічних умов переходу
від аналогового до цифрового телерадіомовлення, визначення порядку
забезпечення

населення

телерадіомовлення,

засобами

визначення

приймання

комплексу

сигналів

заходів,

цифрового

необхідних

для

завершення до1 червня 2012 року переходу до цифрового способу наземного
ефірного розповсюдження теле- та радіопрограм у прикордонних областях та
Автономній Республіці Крим;
– розробити за участю Національної ради та внести на розгляд
Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо ліцензування мовлення з використанням
цифрових технологій;
– забезпечити підготовку пропозицій щодо внесення в установленому
порядку поправок до міжнародних договорів України у сфері впровадження
цифрового телерадіомовлення з метою коригування технічних умов
гармонізованого переходу від аналогового до цифрового способу наземного
ефірного розповсюдження в Україні теле- і радіопрограм та започаткування
відповідного переговорного процесу [142].
На засіданні Національної ради 01 грудня 2010 року постановили
рішення № 1684 «Про затвердження Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору», до якого були внесені зміни 18 лютого
2015 р. Цей План розвитку є основою для прийняття Національною радою
рішень щодо створення та розвитку каналів мовлення й телемереж, які
передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначення
конкурсних умов та оголошення конкурсів на отримання ліцензій на
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мовлення, визначення умов ліцензій на мовлення, яке ліцензується за
реєстраційним принципом. План включає в себе порядок створення
Національної

суспільної

телерадіокомпанії

України;

процедуру

запровадження проекту єдиної ФМ-мережі державного радіо та порядок
створення і розвитку мереж радіомовлення; принципи та порядок переходу
до цифрового телевізійного мовлення; порядок створення і розвитку ефірних
багатоканальних телемереж (“МІТРІС”, “Телесело”); порядок створення і
розвитку супутникових каналів мовлення та введення в дію Національної
супутникової системи зв’язку та мовлення; спрощення регулювання
діяльності провайдерів програмної послуги та основні вимоги щодо
змістового наповнення і співвідношення форматів мовлення у кожному з
територіальних сегментів телерадіоінформаційного простору [111; 129].
Для вдосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення
Верховною Радою України було внесено зміни до таких законів:
–

«Про

розроблення

радіочастотний
висновків

ресурс

щодо

України»

можливості

та

–

передбачено,

умов

що

користування

радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення, висновок
щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України
для потреб телерадіомовлення надаються за замовленням Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення;
– «Про

Національну

радіомовлення»

–

раду

України

з

питань

телебачення

і

передбачено замовлення розроблення висновків щодо

можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для
потреб телерадіомовлення;
– «Про телебачення і радіомовлення» – доповнено, що визначення
можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для
потреб телерадіомовлення здійснюється лише за замовленням Національної
ради.
На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі мовлення
або

багатоканальної

телемережі,

яка

передбачає

використання
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радіочастотного ресурсу України, Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення звертається із замовленням про розроблення
висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом
України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом
України «Про радіочастотний ресурс України». Після отримання таких
висновків Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на
мовлення [106].
З 04 липня 2013 р. визначено, що контроль за засновником
(співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації – це
безпосереднє або через пов’язаних осіб володіння частками (паями, акціями),
що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі
юридичної особи,

яка

є

засновником

(співзасновником),

власником

(співвласником) телерадіоорганізації. Також забороняються створення та
діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником
(співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній
з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України [102].
В Україні державна мова закріплена законодавством, її вживання є
обов'язковим в органах державного управління та діловодства, установах та
організаціях, на підприємствах, у сферах зв'язку та інформатики. Державна
мовна політика в Україні, в тому числі у сфері телебачення і радіомовлення,
має своїм завданням регулювання суспільних відносин у сфері всебічного
розвитку і вживання української як державної, регіональних мов або мов
меншин та інших мов, якими користується населення країни в державному,
економічному, політичному і громадському житті, міжособовому та
міжнародному спілкуванні, охорону конституційних прав громадян у цій
сфері, виховання шанобливого ставлення до національної гідності людини, її
мови і культури, зміцнення єдності українського суспільства. Тому
телерадіоорганізації України можуть на власний розсуд вести мовлення
державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин, мовами
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міжнародного спілкування та іншими мовами – як однією, так і кількома
мовами. Обсяги загальнодержавного, регіонального і місцевого мовлення
державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин, мають
відповідати чисельності мовних груп і визначаються самими мовниками.
Трансляція аудіовізуальних творів здійснюється мовою оригіналу або із
дублюванням,

озвученням

чи

субтитруванням

державною

мовою,

регіональними мовами або мовами меншин на розсуд телерадіоорганізацій.
За наявності технічних можливостей телерадіоорганізації здійснюють
трансляцію аудіовізуальних творів кількома мовами із забезпеченням
вільного вибору споживачами мови цих творів.
Держава гарантує свободу прямого прийому радіо- і телепередач із
сусідніх країн, які транслюються такими самими або схожими до державної
мови або до регіональних мов і мов меншин України мовами, і не
перешкоджає ретрансляції радіо- і телепередач із сусідніх країн, які
випускаються в ефір такими мовами, а також забезпечує свободу виявлення
поглядів і вільне поширення інформації друкованих засобів інформації
такими мовами. Здійснення зазначених свобод може мати обмеження, які
встановлені законом [125].
Після 09.02.2012 було врегульовано питання в сфері телебачення і
радіомовлення

щодо

трансляції

програм

і

передач

з

платними

інтерактивними конкурсами. Тобто законом забороняється трансляція
програм та передач з інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами),
умови яких прямо чи опосередковано передбачають оплатне набуття особою
статусу її учасника та/або в яких телеглядачам і радіослухачам з метою
отримання виграшу у грошовій або майновій формі за особисту перемогу
пропонується звернутися до телерадіоорганізації у будь-який спосіб
(здійснити телефонний дзвінок, відправити смс-повідомлення тощо), що
передбачає стягнення коштів за з'єднання та/або телефонну розмову за
ціною, що не відповідає обраному абонентом тарифному плану, або
отримання додаткової послуги оператора телекомунікацій, не включеної до
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переліку послуг, передбачених договором (тарифним планом).
Ця заборона не поширюється на:
– канали з обмеженим доступом (канали мовлення, на яких за
допомогою

використання

кодувальних

пристроїв

та/чи

програмного

забезпечення обмежено вільний доступ абонентів до перегляду певних
телепрограм таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без
декодувального пристрою);
– трансляцію програм та/або передач з проведення розіграшів лотерей;
– трансляцію програм та/або передач з проведення творчих конкурсів,
спортивних змагань тощо, незважаючи на те, передбачається чи не
передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш;
– трансляцію програм та/або передач з проведення розіграшів на
безоплатній основі з рекламуванням (популяризацією) окремого товару,
послуги, торговельної марки (знака для товарів і послуг), найменування або
напрямів діяльності суб'єктів господарювання, комерційної програми з
видачею виграшів у грошовій або майновій формі;
– трансляцію програм та/або передач з проведення конкурсів (ігор,
вікторин), умови яких передбачають безоплатне набуття особою статусу її
учасника та отримання учасником, який виявив кращі особисті знання та
вміння, виграшів у грошовій або майновій формі за особисту перемогу;
– трансляцію програм та/або передач з проведення розіграшів на
безоплатній основі для розважальних, благодійних або пізнавальних цілей.
Крім того, були визначені особливості розповсюдження програм та
передач з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) на
каналах з обмеженим доступом [110].
Значним досягненням України в становленні та розвитку телебачення і
радіомовлення стала ратифікація 17.12.2008 Верховною Радою України
Європейської конвенції про транскордонне телебачення, вчиненої 5 травня
1989 року у м. Страсбурзі, зі змінами, внесеними Протоколом про внесення
змін до Європейської конвенції про транскордонне телебачення від 9 вересня
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1998 року. Але дана Конвенція була ратифікована із застереженням, що
органом, на який покладаються повноваження згідно зі ст. 19 Конвенції, є
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Крім того,
Україна відповідно до пункту 1 статті 32 Конвенції залишає за собою право
обмежувати на своїй території ретрансляцію програм, що містять рекламу
алкогольних

напоїв,

у

частині,

що

не

відповідає

національному

законодавству [157].
Європейська конвенція про транскордонне телебачення стосується
програмних послуг, які здійснюються через трансляції. Її метою є спрощення
серед сторін транскордонної трансляції та ретрансляції телевізійних
програмних послуг, тим самим Україна повною мірою інтегрувалася у
європейський інформаційний простір та зобов’язувалася дотримуватися
правил державного регулювання мовлення та ретрансляції, визначених
Конвенцією про транскордонне телебачення. Зокрема, Україна повинна
забезпечити свободу самовираження й інформації відповідно до ст. 10
Конвенції про захист прав людини та основоположні свободи, що Сторони
забезпечують свободу самовираження й інформації відповідно до ст. 10
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантують
свободу прийому й не обмежують ретрансляцію на своїх територіях
програмних послуг, які відповідають умовам цієї Конвенції [36].
Україна у телерадіомовленні повинна запобігати будь-яким діям, що
перешкоджають вільному руху та продажу телевізійних програм, або
сприяти створенню ринкових переваг, що може призвести до обмеження
плюралізму та свободи інформації на телебаченні та в інформаційному
секторі в цілому [169].
Для захисту населення та інформаційного простору від негативного
впливу з 12.01.2012 не допускається використання телерадіоорганізацій для
трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам
надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері
народної та/або нетрадиційної медицини [105].
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В лютому 2015 року Кабінетом Міністрів України схвалив план
імплементації

деяких

актів

законодавства

Європейського

Союзу,

розроблений Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.
Зокрема, це стосувалося Європейської конвенції про транскордонне
телебачення від 5 травня 1989 р. та Директиви 2007/65/ЄС Європейського
Парламенту і Ради від 11 грудня 2007 р., що вносить зміни до Директиви
Ради 89/552/ЄЕС про координацію певних положень, встановлених законами,
правилами чи адміністративними заходами у державах-членах щодо
здійснення діяльності з телевізійного мовлення [165].
З вересня 2015 року для реалізації принципів державної політики у
сфері телебачення і радіомовлення в Україні забороняється засновувати та
брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги:
– органам державної влади та органам місцевого самоврядування,
юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння
корпоративними правами телерадіоорганізації, якщо рішення про їх
створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати
телерадіоорганізації;
–

юридичним

особам

та

фізичним

особам

–

підприємцям,

зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом
Міністрів України, а також особам без громадянства;
– фізичним і юридичним особам, які є резидентами країни, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а
також юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні
або фізичні особи, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними
правами телерадіоорганізації і кінцевим вигодоодержувачам;
– політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та
юридичним особам, які вони заснували, на всіх рівнях ланцюга володіння
корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної
послуги;
– громадянам, які за вироком суду відбувають покарання у місцях
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позбавлення волі або визнані судом недієздатними [103].
З метою захисту національних інтересів України за кордоном,
формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом
оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну
внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів
державної

влади

та

органів

місцевого

самоврядування

шляхом

телерадіомовлення в Україні з 08 грудня 2015 року діє система іномовлення
України.
Систему державного іномовлення України складають державне
підприємство

«Мультимедійна

Українське

національне

платформа

інформаційне

іномовлення
агентство

України»

та

«Укрінформ».

Мультимедійна платформа іномовлення України утворюється у формі
державного підприємства на базі державної телерадіокомпанії «Всесвітня
служба «Українське телебачення і радіомовлення» і підпорядковується
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує

державну

політику

у

сфері

забезпечення

інформаційного

суверенітету України.
Основними завданнями державного іномовлення України є:
– об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене, всебічне і збалансоване
інформування про суспільно значущі події в Україні, офіційну внутрішню і
зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади
та органів місцевого самоврядування;
– забезпечення платформи для дискусій стосовно офіційної позиції
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з важливих
питань політики, культури, спорту, освіти, науки та економіки, обміну ідеями
між різними культурами і народами світу;
–

забезпечення

збалансованого

і

прозорого

доступу

суб’єктів

суспільно-політичного, культурного та економічного життя до програм
(передач) дискусійного формату, зокрема у формі дебатів;
– забезпечення достатнього, всебічного інформаційного супроводу
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процесу інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних
структур колективної безпеки;
– популяризація української культури, сприяння розвитку мов і культур
національних меншин;
– сприяння задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб
іноземної аудиторії, у тому числі шляхом створення та поширення
економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчальнопізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та
молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, інших соціальних
груп;
– сприяння консолідації українського та іноземного суспільства
шляхом поширення через міжнародні засоби масової інформації та
інформаційні агенції матеріалів (програм) виробництва Мультимедійна
платформа іномовлення України;
–

сприяння

зміцненню

міжнародного

авторитету

України

та

підвищенню інвестиційної привабливості [161].
Для задоволення інформаційних потреб суспільства, залучення
громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних
питань,

забезпечення

національного

діалогу,

сприяння

формуванню

громадянського суспільства 17 квітня 2014 р. було створено Суспільне
телебачення і радіомовлення України [164]. Зі створенням суспільного
телебачення і радіомовлення 07 листопада 2014 р. утворено публічне
акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України”,
100% акцій якого належить державі, шляхом перетворення Національної
телекомпанії [170].
Становлення та розвиток телебачення і радіомовлення в Україні
фактично почалися з проголошення України незалежною державою, була
збудована

нова

система

державного

телебачення

і

радіомовлення.

Телерадіоінформаційний простір України був спрямований на користь
національних інтересів, і українське телебачення стало цілком самостійною
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суверенною телесистемою.
Хоча становлення телебачення і радіомовлення в Україні відбувалося
поетапно, сьогодні телерадіомовлення в Україні – це самоврегульована
система, яка перебуває тісному взаємозв’язку з подальшим розвитком
української державності та демократії, економічними і духовними змінами в
суспільстві.
Перший етап становлення телерадіомовлення припадає на 90-ті роки,
коли зростала кількість телерадіоорганізацій, було прийнято головні закони
України: «Про телебачення і радіомовлення», «Про систему суспільного
телебачення і радіомовлення України» та «Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення». Другий етап – це 2000-і роки –
відзначився якісними змінами в національному телерадіопросторі, із
визначенням

напрямків

інформаційного

простору,

переходом

телерадіоорганізацій на цифрове мовлення та поширенням власного
продукту.

Висновки до розділу 1
Одним з головних чинників розвитку громадянського суспільства та
однією з основоположних засад конституційного ладу демократичної
держави є свобода слова, що також виступає як частина механізму
адміністративно-правового регулювання в сфері телебачення і радіомовлення
в Україні. Свобода слова полягає в тому, що ніхто не може заборонити
людині дотримуватися своїх думок, відображати об'єктивну дійсність у своїх
уявленнях та публічно висловлювати свої погляди та переконання.
Європейський суд з прав людини зазначає, що свобода вираження є однією з
основних складових демократичного суспільства та необхідною умовою його
прогресу й розвитку кожної людини. Однак наявність самої свободи слова в
країні не може гарантувати його забезпечення, в тому числі в сфері
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телебачення і радіомовлення. Для виконання поставлених завдань виникає
необхідність

у

створенні

організаційно-правових

засад

у

сфері

телерадіомовлення України. Забезпечення свободи слова в Україні входить
до компетенції діяльності Комітету з питань свободи слова та інформації,
який співпрацює з Державним комітетом
України,

Національною

радою

України

телебачення і радіомовлення
з

питань

телебачення

і

радіомовлення, Державним комітетом зв'язку та інформатизації України.
З часів незалежності Україна намагається забезпечити повноцінну
свободу слова в Україні, але сфера телебачення і радіомовлення сьогодні з
точки зору стану свободи слова залишається актуальною, оскільки в
законодавчому полі з даного питання зберігається недосконале нормативноправове підґрунтя. Враховуючи стан свободи слова в Україні, виникає
необхідність внесення на розгляд Верховної Ради України, з метою
вдосконалення сфери телебачення і радіомовлення, та в подальшому їх
прийняття

таких

важливих

документів,

як

Концепція

розвитку

телерадіоінформаційного простору України, Концепція розвитку в Україні
глобальних

інформаційних

мереж,

Концепція

інформаційної

безпеки

України, Інформаційний кодекс України.
Свобода слова в сфері телебачення і радіомовлення в Україні необхідна
громадянському суспільству, оскільки дає можливість розвиватися державі
та бути ефективним інструментом захисту прав людини.
Становлення та розвиток телебачення і радіомовлення в Україні
фактично почалося з проголошення України незалежною державою, із
будуванням нової системи державного телебачення і радіомовлення.
Телерадіоінформаційний простір України був спрямований на користь
національних інтересів, і українське телебачення стало цілком самостійною
суверенною телесистемою.
Перший етап становлення телерадіомовлення припадає на 90-ті роки,
коли зростала кількість телерадіоорганізацій, було прийнято головні закони
України: «Про телебачення і радіомовлення», «Про систему суспільного
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телебачення і радіомовлення України» та «Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення». Другий етап – це 2000-і роки –
відзначився якісними змінами в національному телерадіопросторі із
визначенням

напрямків

інформаційного

простору,

переходом

телерадіоорганізацій на цифрове мовлення та поширенням власного
продукту.
Значним досягненням України в становленні та розвитку телебачення і
радіомовлення стала ратифікація 17 грудня 2008 р. Верховною Радою
України Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Тим самим
Україна повною мірою інтегрувалася у європейський інформаційний простір
та зобов’язувалася дотримуватися правил державного регулювання мовлення
та ретрансляції, визначених Конвенцією про транскордонне телебачення.
Зокрема, Україна повинна забезпечити свободу самовираження й інформації
відповідно до ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположні
свободи.
Беручи до уваги, що Україна перебуває в умовах євроінтеграції,
важливий вплив на суспільні відносини у сфері телебачення і радіомовлення
має адміністративно-правове регулювання. Виходячи з загального поняття
правового регулювання, можна дійти висновку, що зміст адміністративноправового регулювання у сфері телебачення і радіомовлення полягає у:
– впорядкуванні й закріпленні найбільш доцільних суспільних відносин
у сфері управління;
– охороні врегульованих правом управлінських відносин;
– породженні і розвитку нових суспільних взаємин, відповідних
вимогам об'єктивних законів розвитку нашого суспільства;
– витісненні зі сфери управління суспільних відносин, що не
відповідають сучасним умовам.
Здійсненням

адміністративно-правового

регулювання

у

сфері

телебачення та радіомовлення займаються :
– Державний комітет телебачення і радіомовлення України як
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центральний орган виконавчої влади, покликаний забезпечувати свободу
слова та здійснювати розвиток інформаційної сфери;
–

спеціальний

наглядовий

та регулюючий

державний

орган

–

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, основним
завданням якого являється захист прав громадян на свободу думки і слова, на
вільне виявлення своїх поглядів і переконань, розвиток телерадіомовлення
відповідно до світових стандартів, захист інформаційного простору,
забезпечення

безперебійного

доступу

громадян

до

телерадіоефіру,

підвищення рівня змістовності контенту телерадіоефіру.
За діяльністю адміністративно-правового регулювання державних
органів здійснюється громадський контроль у вигляді Громадської ради при
Державному комітеті телебачення і радіомовлення України та Громадської
ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення,
які

функціонують відповідно до покладених на них завдань, а саме

врахування громадської думки під час формування та реалізації державної
політики, а також реалізація конституційного права громадян на участь в
управлінні державними справами та консультацій з громадськістю. Оскільки
громадські ради виконують функції від імені держави, вважаємо за потрібне
надати громадським радам при Державному комітеті телебачення і
радіомовлення України та Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення правового статусу, закріпленого на законодавчому рівні,
шляхом

внесення

змін

до

законів

України

«Про

телебачення

і

радіомовлення» та «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення».
З

урахуванням

здійснення

постійного

соціально-економічних

розвитку
та

інформаційних технологій,

правових

змін

у

суспільстві

адміністративно-правове регулювання у сфері телебачення і радіомовлення в
Україні постійно потребує переформування.
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Розділ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

2.1. Правові засади формування національних систем мовлення
Після набуття Україною незалежності одним з головних її пріоритетів
стало прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх
і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би
створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний
доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній
людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і
особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.
До основних стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства в
Україні відноситься розвиток національної інформаційної інфраструктури та
її інтеграція із світовою інфраструктурою; вдосконалення законодавства з
регулювання

інформаційних

відносин.

З

цією

метою

розвиток

інформаційного суспільства в Україні здійснюється у таких напрямах, як:
– всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури
на засадах сприяння вітчизняному виробництву новітніх інформаційнокомунікаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем,
подолання технічної і технологічної залежності від зарубіжних виробників;
– забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних
послуг,

зокрема

до

мережі

Інтернет,

інформаційно-комунікаційних

технологій та інформаційних ресурсів;
– збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу,
що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
– створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів
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на основі врахування національних, світоглядних, політичних, економічних,
культурних та інших аспектів розвитку України [149].
Частиною

національної

інформаційної

інфраструктури

також

є

телерадіоінформаційний простір, що володіє спеціальними способами
побудови та поширення інформації за допомогою мовлення.
Закон України «Про телебачення і радіомовлення» визначає мовлення
(телерадіомовлення) як створення (комплектування та/або пакетування) і
розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням
технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою
побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату
на договірних засадах [ 167].
Зміст мовлення включає в себе забезпечення вільного доступу до
загальнонаціональних каналів мовлення широкого загалу місцевих, в тому
числі регіональних телерадіоорганізацій незалежно від форм власності,
представників політичних партій, громадських і релігійних об'єднань;
збереження та пропаганда кращих зразків національного культурного і
мистецького здобутку, інформаційний захист національних інтересів та
національної духовності, виховання поваги до загальнолюдських цінностей
та загальносуспільних інтересів; реалізація широкої інформаційної підтримки
різноманітних політичних і суспільних течій та політичних лідерів, які стоять
на позиції розвитку української державності [115].
Відомо, що Україна 9 листопада 1995 року стала членом Ради Європи,
а отже мовлення в Україні повинно відповідати стандартам Ради Європи. У
свою чергу, Рада Європи сприяє соціально-правовому розвитку нашої
держави в наближенні правових стандартів України до стандартів Ради у
галузі прав людини та верховенства права шляхом приєднання України до
конвенцій, які складають договірну базу Ради Європи. Наша країна є
стороною 83 юридично зобов’язуючих інструментів РЄ (станом на серпень
2014 р.); ще 20 підписаних, але не ратифікованих документів очікують на
завершення відповідних внутрішньодержавних процедур [182].
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Парламентська асамблея Ради Європи, вважаючи обов'язком уряду
гарантувати, щоб засоби мовлення забезпечували широкий спектр послуг для
населення в області інформації, культури і освіти, дискусій і художньої
творчості, та констатуючи, що засоби мовлення активно й у великих
масштабах

проникають

в

життя

суспільства,

запропонувала

проект

«Мінімальних вимог до теле- і радіомовлення», що були викладені в
рекомендаціях Парламентської асамблеї Ради Європи 748 (1975) «Щодо ролі
національного мовлення та управління ним».
У

своїх

рекомендаціях

Парламентська

асамблея

Ради

Європи

визначила мінімальні вимоги до національного мовлення, до яких віднесла,
зокрема:
а) всебічне обслуговування всього населення за наявності:
– різноманіття програм з належним урахуванням інтересів регіонів та
меншин, хоча воно не обов'язково повинно забезпечуватися на якомусь
одному каналі;
– насиченості мовлення просвітницькими і культурними програмами;
– боротьби шляхом збалансованого складання програм з культурним,
комерційним і інформаційним забрудненнями;
– високого рівня координації та обміну з іншими європейськими теле- і
радіомовними компаніями;
б) свобода

вираження

думки

без

попередньої

урядової

і

інституціоналізованої цензури, але при забезпеченні таких умов:
– права на відповідь;
– публічної відповідальності продюсерів за їх програми перед певною
організацією, в першу чергу і перш за все перед парламентською,
демократично представляє суспільство;
– відповідальність самих продюсерів за їх програми, а не теле- і
радіомовних установ перед чинними в кожній конкретній державі законами;
в) право індивіда мати доступ до теле- і радіомовлення в принципі,
однак за умови збереження контролю за якістю та за наявності ефірного часу;
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г) визнання асоціацій телеглядачів і радіослухачів та забезпечення
належних

можливостей

для

того,

щоб

їх

думки

могли

публічно

обговорюватися;
д) навчання на всіх рівнях освіти і за допомогою самих засобів масової
інформації розумінню матеріалів мовлення (включаючи рекламні методи і
політичну пропаганду);
е) дослідження

технологічних

і

соціальних

аспектів

теле-

і

радіомовлення;
ж) гнучкий підхід до впровадження нових методів (наприклад, вибір
телеглядачами титрів, що накладаються на зображення);
з) спеціальна політика найму для роботи в засобах масової інформації,
в рамках якої визнається особлива відповідальність цієї категорії працівників
за забезпечення обслуговування населення та виконання обов'язків, які
виникають внаслідок цієї відповідальності;
і) розмежування комерційних інтересів з вмістом і плануванням
програм;
к) відповідальний контроль за радіомовленням, або безпосередньо
урядом, або за посередництвом уповноважених установ [84].
Вважаємо, що вимоги, запропоновані Парламентською асамблеєю Ради
Європи до теле- і радіомовлення, являються одними з тих правових засад, на
яких повинна формуватися система мовлення в Україні, що, таким чином,
буде сприяти розвитку телерадіоінформаційному простору.
Одним із головних завдань для України є формування національної
системи мовлення України відповідно до стандартів Європейського Союзу,
оскільки

основним

напрямком

діяльності

Європейського

Союзу

є

формування засад щодо незалежності засобів масової інформації та
мовлення, що необхідно перейняти Україні та застосовувати [81].
З огляду на трансформації, які відбуваються в телерадіомовленні (ріст
кількості

телерадіоорганізацій,

програм

та

каналів,

технологічне

переозброєння тощо), для України вкрай актуальним стає вироблення
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концептуальних пропозицій щодо зміни підходів до правових засад
формування мовлення, розвитку механізмів правового регулювання – як
доступу до ринку мовлення, так і діяльності мовників.
При цьому важливо забезпечити відповідне виважене регулювання
сектору мовлення таким чином, щоб, з одного боку, гарантувати свободу
діяльності засобів масової інформації, а з іншого – знайти баланс цієї
свободи із законними правами та інтересами інших суб'єктів суспільного і
політичного життя суспільства [10].
За цей час сформовано правові засади побудови системи мовлення,
серед

яких

важливе

значення

має

План

розвитку

національного

телерадіоінформаційного простору, що являється нормативно-правовим
документом, який розробляється Національною радою і затверджується її
рішенням відповідно до вимог закону України «Про телебачення і
радіомовлення».
Формування правових засад системи мовлення повинно відповідати
принципам мовлення, до яких ми відносимо такі:
– телерадіоорганізація формує свою програмну концепцію і редакційну
політику з урахуванням основоположних конституційних прав і свобод
людини та громадянина, з повагою до їхньої честі, гідності та принципів
свободи слова і висловлювань (вираження поглядів) [90], але у загальному
обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50% має становити
національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських
авторів чи виконавців [167];
– програмна концепція телерадіоорганізації повинна формуватися за
принципом точності та об’єктивності. Факти, які подаються глядачу/слухачу
телерадіоорганізацією, повинні точно відповідати реальним подіям і даним;
– телерадіоорганізація не наводить у програмі/передачі даних, про які
відомо, що вони неправдиві або недостовірні;
– важливою засадою діяльності телерадіоорганізації є безумовне
шанування права на недоторканність приватного життя і справедливе
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трактування цього права [90].
Не допускається використання мовлення телерадіоорганізаціями для:
– поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої
інформації, яка охороняється законом;
– закликів до насильницької зміни конституційного ладу України;
– закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди;
– необґрунтованого показу насильства;
– пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за
ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої
нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
– трансляції програм та

передач, у яких телеглядачам та/або

радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні
послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини;
– трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди
фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо
вони мають змогу їх дивитися;
– трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що
містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх
окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію
території України (для цілей застосування цієї норми використовуються
визначення

та

критерії,

встановлені

Законом

України

«Про

телепередач,

крім

кінематографію»);
– трансляції аудіовізуальних
інформаційних

та

творів

(фільмів,

інформаційно-аналітичних

телепередач),

одним

із

учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу
національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах
культури та мистецтв. При цьому учасником аудіовізуального твору
вважається фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним
ім’ям (псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного
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твору, що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або
текстів чи діалогів, режисер-постановник, продюсер;
– розповсюдження реклами порнографічних матеріалів та предметів;
– пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою
метою їх застосування;
– поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси
фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи;
– здійснення

інших

вчинків,

за

якими

настає

кримінальна

відповідальність.
Крім того, при передачі та поширенні телевізійного продукту
споживачам мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, у
яких заперечується або виправдовується злочинний характер комуністичного
тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, пропаганда комуністичної
партії та діяльність працівників радянських органів державної безпеки,
виправдовується

діяльність

радянських

органів

державної

безпеки,

встановлення радянської влади на території України або в окремих
адміністративно-територіальних

одиницях,

переслідування

учасників

боротьби за незалежність України у XX столітті [153].
В телерадіоінформаційному просторі України виділяють такі види
мовлення:
– супутникове мовлення – це передача через космічний супутникретранслятор телевізійного зображення і звукового супроводу від наземних
передавальних станцій до прийомних. У поєднанні з кабельними мережами
супутникова телевізійна ретрансляція сьогодні являється основним засобом
забезпечення багатопрограмного високоякісного телевізійного мовлення;
– ефірне мовлення – це передача на відстань звукової або зорової
інформації за допомогою електромагнітних хвиль, що розповсюджуються
передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю теле- та
радіоприймачів [167; 176, c. 47].
– кабельне мовлення – розповсюдження телесигналу за допомогою
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високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю [167];
– проводове мовлення – система звукового мовлення, звук (мова,
музика), що передається великому числу слухачів (абонентам) за допомогою
електричних коливань, які поширюються по дротових мережах (автономним
мовним або телефонним) [167; 12, с. 345].
– багатоканальне мовлення, що передбачає кабельне та ефірнокабельне мовлення [167].
Станом на грудень 2015 року, за даними Державного реєстру
телеорганізацій України, розподіл телевізійних мовників за типами мовлення
становить: ефірне мовлення – 42%, супутникове мовлення – 16%, кабельне
мовлення – 24%, багатоканальне мовлення – 18%.
Основними типами прийому телевізійного сигналу станом на початок
2015 року

відповідно

до

установчих

досліджень

Індустріального

телевізійного комітету є: супутниковий – 34%, ефірний – 32,3%, кабельний –
36,3% [42].
Мовлення за своїми властивостями залежно від території поширення
передачі може бути територіальною категорією мовлення та територіальною
категорією каналу мовлення або багатоканальної телемережею. Отже,
мовлення можна поділити на:
– загальнонаціональне мовлення – мовлення не менше ніж на дві
третини населення кожної з областей України;
– регіональне мовлення – мовлення на регіон (область, декілька
суміжних областей), але менше ніж на половину областей України;
– місцеве мовлення – мовлення на один чи кілька суміжних населених
пунктів, яке охоплює не більше половини території області;
– закордонне мовлення – мовлення на територію поза межами
державного кордону України, тобто мовлення скеровано, насамперед, на
інформування громадян інших країн та української діаспори про події в
Україні [167; 177].
Наразі

в

Україні

16

телерадіоорганізацій

здійснюють
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загальнонаціональне ефірне радіомовлення, 60 – регіональне ефірне
радіомовлення, 207 – місцеве ефірне радіомовлення.
Сьогодні питання мовлення в Україні в законодавчому просторі не
врегульовано, а є лише окремі його правові норми, які відображені в законах
України, та регуляторних актах. 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 Національна
рада України з питань телебачення і радіомовлення розробила проект
Кодексу мовлення.
Кодекс мовлення існує в таких країнах, як Велика Британія, Норвегія,
Польща та Швеція. Враховуючи досвід європейських країн, Національна
рада України з питань телебачення і радіомовлення спробувала розробити
основні

принципи

і

стандарти

телерадіомовлення

відповідно

до

законодавства України, міжнародного права й етичних стандартів мовлення у
сфері телебачення і радіомовлення, що відобразилися у проекті Кодексу
мовлення.
Так, 17 листопада 2015 року Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення прийняла рішення розмістити на своєму
офіційному веб-сайті проект Кодексу мовлення та звернутися до суб’єктів
інформаційної діяльності з пропозицією підтримати ініціативу Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо необхідності
реалізації активних та результативних кроків саморегулювання діяльності у
сфері телебачення і радіомовлення, а також розглянути можливість його
підписання.
Окремо слід виділити зазначені в проекті Кодексу мовлення загальні
принципи мовлення та правила їх застосування. Зокрема, до таких принципів
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення віднесла:
– забезпечення захисту від всіх видів висловлювань у програмах і
передачах, які поширюють, розпалюють, підтримують або виправдовують
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расову ненависть, ксенофобію, антисемітизм та інші види ненависті,
викликані нетерпимістю;
– забезпечення застосування телерадіоорганізаціями загальноприйнятих
стандартів до змісту програм/передач, щоб запобігти або уникнути трансляції
упередженої і перекрученої інформації;
– забезпечення уникнення розповсюдження телерадіоорганізаціями
неправдивої та недостовірної інформації в програмах і передачах;
– запобігання розповсюдженню телерадіоорганізацією інформації (у
програмах/передачах, а також під час збору матеріалів), що містить відомості
про фізичну або юридичну особу і викликає певні застереження;
– забезпечення захисту від неправдивої інформації, в тому числі фактів
і думок, які можуть стати інструментом втручання у приватне життя або
зазіхання на гідність, честь чи репутацію;
– забезпечення непоширення телерадіоорганізаціями програм/передач,
які можуть виправдати або спонукати до скоєння злочину/чинення
насильства;
– забезпечення дотримання телерадіоорганізаціями єдиних підходів до
трансляції порнографії та еротики;
– забезпечення поширення телерадіоорганізаціями програм/передач із
дотриманням норм правил повідомлення глядачів/слухачів про обмеження
глядацької аудиторії через використання спеціальних застережень і позначок.
Спеціальними принципами мовлення Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення визначила такі:
– забезпечення поширення телерадіоорганізаціями програм/передач із
повагою до днів трауру, скорботи і жалоби;
– забезпечення

відповідальності

телерадіоорганізацій

за

зміст

релігійних програм/передач, зокрема щодо нетрансляції в них будь-якого
образливого ставлення до релігійних поглядів і переконань осіб різних
віросповідань;
– забезпечення

відповідальності телерадіоорганізацій

за

належне
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висвітлення судових процесів;
– забезпечення формування телерадіоорганізаціями своїх програмних
концепцій та створення програм/передач з урахуванням інтересів та прав
дітей і молоді;
– запобігання неналежному спонсорству програм/передач шляхом
забезпечення його прозорості, відокремленості від інших програм/передач,
реклами зі збереженням при цьому редакційної незалежності [57].
Проект Кодексу мовлення був представлений 23 лютого 2016 року
членами Національної ради топ-менеджерам телеканалів та індустріальним
організаціям. Однак у процесі обговорення даного проекту переважно всі
топ-менеджери критикували документ та запропонували Національній раді
України з питань телебачення і радіомовлення прийняти документ як проект
рекомендацій Національної ради до мовників і дати час на громадське
обговорення, щоб мовники не мали можливість надати свої пропозиції, та
домовилися обрати одну-дві теми з проекту Кодексу мовлення, опрацювати
їх і прийняти спільні правила по цих темах, а в подальшому просуватися
поступово й у саморегулюванні інших аспектів Кодексу мовлення [189].
Зазначимо, що і дотепер проект Кодексу мовлення знаходиться на стадії
вивчення та обговорення.
Правовою засадою діяльності мовлення в Україні є ліцензування, що
здійснюється Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення. Ліцензія на мовлення являється єдиним і достатнім
документом дозвільного характеру, що надає 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.
Із 1563 виданих ліцензій співвідношення за формою власності
розподіляється таким чином: 36 – державних, 298 – комунальної власності,
1229 – інших форм власності, з яких деякі компанії мають по кілька ліцензій
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на мовлення. Станом на 1 січня 2015 року до Державного реєстру внесено
1707 телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги, а саме:
телекомпанії – 470, радіостанції – 522, провайдери програмної послуги –
715 [42].
Видача ліцензій на мовлення здійснюється на конкурсних засадах (за
результатами відкритих конкурсів) або без конкурсів (за заявковим
принципом) у випадках, передбачених законодавством.
Конкурс на отримання ліцензії проводиться за власною ініціативою
Національної ради або за відповідним зверненням телерадіоорганізації, за
умові наявності вільних каналів мовлення, мереж мовлення, вільного часу на
каналах (мережах) мовлення, а також у випадках, якщо:
– отримано висновки щодо можливості та

умов користування

радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення;
– попередній ліцензіат за 180 днів до закінчення строку дії ліцензії не
подав заяву до Національної ради на її продовження або Національна рада
України з питань телебачення і радіомовлення відмовила цьому ліцензіату у
продовженні ліцензії в порядку, визначеному законом;
– ліцензію попереднього ліцензіата анульовано згідно з вимогами
закону;
– ліцензія переможця попереднього конкурсу не набула чинності у
зв'язку з несплатою ним у визначений термін ліцензійного збору відповідно
до вимог закону.
При проведенні конкурсів на видачу ліцензії на мовлення Національна
рада України з питань телебачення і радіомовлення керується необхідністю
забезпечення інформаційних потреб громадян, захисту інтересів держави,
національних

мовників,

розвитку

національної

бази

телебачення

радіомовлення.
На конкурсних засадах здійснюється видача ліцензій на:
– ефірне мовлення;
– багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу.

і
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Без конкурсів здійснюється видача ліцензій на:
– супутникове мовлення;
– кабельне мовлення;
– проводове мовлення;
– ефірне мовлення на каналі мовлення багатоканальної ефірної
телемережі. У випадку, якщо ліцензіат протягом двох місяців з моменту
готовності каналу або мережі до впровадження цифрового мовлення не подав
до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
відповідну заяву про переоформлення ліцензії, Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення оголошує конкурс на отримання ліцензії
на багатоканальне мовлення. При цьому за чинним ліцензіатом залишається
право мовлення на одному з каналів нової цифрової багатоканальної
телемережі;
– мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України в
обсязі, не менше ніж на двох загальнонаціональних каналах мовлення
багатоканальної ефірної телемережі (суспільно-політичному та культурноосвітньому), на регіональних каналах мовлення багатоканальної ефірної
телемережі та не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних
радіоканалах (суспільно-політичному, культурно-освітньому, молодіжному)
[167; 164].
Власник технічних засобів мовлення або організація, що їх експлуатує,
не

має

права

надавати технічні

засоби мовлення

в користування

телерадіоорганізаціям, які не мають відповідної ліцензії або якщо відповідна
ліцензія втратила чинність. Ліцензіат не має права передавати канал
мовлення в суборенду іншим організаціям.
Оскільки єдиною законною підставою на право мовлення являється
ліцензія, закон вимагає обов'язково додавати пакет документів (додатки) до
ліцензії на мовлення, а саме:
– програмну концепцію мовлення, яка включає в себе частку програм
власного виробництва, мінімальну частку аудіовізуального продукту,
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максимальну частку аудіовізуального продукту іноземного виробництва,
максимальні обсяги ретрансляції та орієнтовний перелік (за жанрами)
програм та передач, які передбачається ретранслювати, жанровий розподіл
програм та передач;
– організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні зобов'язання, взяті
організацією-ліцензіатом під час конкурсного відбору або під час розгляду її
заяви Національною радою при отриманні ліцензії на позаконкурсних
засадах;
– докладні
багатоканальної

характеристики
телемережі:

каналу

частота

мовлення,

(частоти),

мережі мовлення,

місцезнаходження

та

потужність передавача (передавачів), територія розповсюдження програм,
місцезнаходження головної станції багатоканальної телемережі, максимальна
кількість

каналів

(ресурс)

багатоканальної

телемережі,

територія

розташування (прийому) багатоканальної мережі;
– відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників)
телерадіоорганізації-ліцензіата та пов’язаних осіб, які були зазначені у заяві
про видачу (продовження строку дії) ліцензії на мовлення;
– відомості про склад управлінських та/або наглядових органів
телерадіоорганізації-ліцензіата: керівника організації, склад ради директорів,
склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб – прізвище, ім’я, по батькові,
дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
Ліцензія на мовлення видається на строк, визначений Національною
радою відповідно до заяви про видачу ліцензії, але не менш як: для ефірного
мовлення та багатопрограмного мовлення в багатоканальних телемережах –
на 7 років; для супутникового, проводового, кабельного мовлення – на
10 років.
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Після закінчення строку дії ліцензія на мовлення втрачає чинність, за
винятком випадків, коли вчасно подана ліцензіатом заява про продовження
дії ліцензії на мовлення не була розглянута Національною радою у визначені
цим законом строки. У цих випадках ліцензія залишається чинною до
прийняття Національною радою рішення про продовження дії ліцензії або
про відмову у продовженні дії ліцензії відповідно до вимог цього
законодавства.
Однак дія ліцензії на мовлення може бути анульована Національною
радою України з питань телебачення і радіомовлення на підставі:
– клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії;
– рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата;
– несплати ліцензіатом ліцензійного збору у строки, встановлені
відповідно до вимог цього Закону;
– відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня
видачі ліцензії;
– рішення суду про втрату чинності ліцензії на мовлення [167].
У сфері телебачення і радіомовлення України актуальним питанням
залишається розвиток супутникове мовлення, оскільки останнє є частиною
інформаційного простору держави та вибору напрямку політичної діяльності
нашої країни. Актуальними питаннями щодо супутникового мовлення є
встановлення

стандартів

безпеки;

правові

засади

розвитку

системи

національного супутникового мовлення тощо.
Ми розуміємо, що національна система мовлення становить цілісну,
створену з окремих частин та елементів, пов’язаних і взаємодіючих між
собою,

призначених

для

цілеспрямованої

діяльності.

В

сучасному

законодавстві правовими засадами формування системи мовлення в Україні
виступає Конституція України, закони України: «Про інформацію», «Про
телебачення і радіомовлення», «Про систему Суспільного телебачення і
радіомовлення України», «Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення», «Про телекомунікації», нормативно-правові
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акти

центральних

органів

влади,

міжнародні

договори,

згода

на

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Але в системі
мовлення відсутній процес саморегуляції, тобто процеси, які стосуються
мовлення, не відображені чи частково відображені в законодавчому полі
телерадіомовлення. Для подолання цієї проблеми необхідно перейняти
досвід європейських країн, наприклад такої, як Велика Британія, що стрімко
здійснює розвиток телевізійної індустрії в Європі.
Відповідно до законодавства Великої Британії мовлення в країні
піддано суворому державному регулюванню. Законодавчою основою
мовлення виступають закони «Про мовлення», прийняті в 1990 р. та 1996 р.,
якими особливу увагу приділено органам, які регулюють мовлення в Великій
Британії, звернуто на ліцензування послуг, а також на зміст самого мовлення.
Особливістю є той факт, що у Великій Британії встановлено стандарти
мовлення, а їх виконання контролюють громадська та наглядова ради.
Основу регулювання мовлення покладено в забезпечення відповідальності
перед глядачем. З цією метою створюється комісія стандартів мовлення, яка
відслідковує факти надходження в ефір матеріалів, які не відповідають
загальним нормам закону та моралі.
Отже, в українському законодавстві для врегулювання процесу
систематизації мовлення в одному законодавчому акті необхідно розробити
та прийняти Закон «Про мовлення», який усунув би прогалин мовлення та
зобов’язав однаково застосовувати та/або тлумачити дану норму закону.

2.2. Система та повноваження органів державного публічного
адміністрування телебачення і радіомовлення України
У

період

незалежності

України

вітчизняні

науковці

почали

досліджували становлення та розвиток телебачення та радіомовлення
України, але система органів державного публічного адміністрування у сфері
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телебачення і радіомовлення не була достатньо висвітлена. Дослідження
сутності системи органів державного публічного адміністрування у сфері
телебачення і радіомовлення сьогодні являється актуальним та необхідним
для визначення оптимальної діяльності системи органів державного
управління

в

регулювання,

цій

галузі,

створення

вдосконалення
ефективних

адміністративно-правового

організаційно-правових

засад

управління у сфері телерадіомовлення, а також забезпечення свободи слова
та вільного розвитку держави в цілому.
Так, Г.О. Пономаренко зазначила, що система управління є досить
складним поняттям, зміст якого охоплює такі складові, як:
– суб’єкти управління, тобто органи, що виконують завдання та функції
із адміністративно-правового регулювання певної сфери;
– об’єкти управління, тобто сфери суспільного життя, що перебувають
під організуючим впливом суб’єктів управління;
– управлінська діяльність, тобто певні суспільні відносини, через які
реалізуються численні прямі та зворотні зв’язки між суб’єктами і об’єктами
управління [53, с. 238].
Державна регуляторна політика України у сфері телебачення і
радіомовлення спрямована на досягнення оптимального регулювання
державою цієї сфери та усунення правових, економічних, адміністративних
та політичних перешкод.
Її метою являється вдосконалення адміністративно-правового процесу
регулювання, підвищення ефективності та якості нормативно-правових актів,
які

видаються

державними

регуляторними

органами,

залучення

громадськості до обговорення проектів цих актів.
Сама ж ефективність діяльності органів державного публічного
адміністрування залежить, насамперед, від їх незалежності, законодавчо
закріпленого статусу, структурної стабільності, наданих повноважень та
механізмів їх застосування, закріплених за регуляторними органами чинним
законодавством, наявності матеріальних ресурсів, засобів контролю та
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впливу, узгодженості самої нормативно-правової бази та відповідності її
положень міжнародним стандартам [72].
Державне

публічне

адміністрування

сприяє

інтенсифікації

й

упорядкуванню діяльності органів державного управління. Державою
намічений і реалізується комплекс заходів щодо подальшого вдосконалення
організаційної структури органів виконавчої влади, форм і методів їх
діяльності, зміцнення кадрів, комп'ютеризації управлінської праці, зміцнення
державної дисципліни і законності в усіх ланках, розвитку самоврядування.
У

вирішенні

адміністративного

цих
права,

завдань
які

важливу

безпосередньо

роль

виконують

забезпечують

норми

юридичне

оформлення процесів удосконалювання організації і діяльності органів
виконавчої влади, адміністрації.
Таким чином, державне публічне адміністрування служить інтересам
суспільства у всіх сферах управлінської, виконавчої діяльності держави.
Норми адміністративного права породжують нові управлінські правові
відносини, викликані сучасними внутрішніми і зовнішніми умовами
розвитку суспільства, сприяють вдосконаленню існуючих суспільних
відносин [65, с. 109].
Правові аспекти здійснення публічного адміністрування у сфері
телебачення і радіомовлення, яке пов’язане з державним управлінням
інформаційною сферою, досліджували та вивчали, зокрема, такі відомі
автори, як І.В. Арістова [7], І.К. Бєляков [11], В.К. Колпаков [60],
І.Ю. Онопчук [82] та інші. Втім, у наукових джерелах поки що бракує
загальноправових досліджень, що стосуються публічного адміністрування
інформаційною сферою.
Щодо державних органів публічного адміністрування

у

сфері

телебачення та радіомовлення, то, зокрема, такі науковці, як І.В. Арістова
[7, с. 131-146], Й.У. Мастяниця, О.В. Соснін, Л.Є. Шиманський [47, с. 103104], зазначають, що керуючу підсистему публічного адміністрування в
зазначеній сфері, як правило, прийнято повністю ототожнювати із системою
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органів державного управління в цій сфері.
Вважаємо, що з таким твердженням можна не погодитися, оскільки
система суб’єктів публічного адміністрування може включати не тільки
державні органи, а й громадські формування, які теж в окремих випадках
здійснюють від імені держави деякі її функції [60, с. 18], що підтверджує
саме система суб’єктів публічного адміністрування в сфері телебачення та
радіомовлення.
На нашу думку, слід зазначити, що центральне місце в керуючій
підсистемі

публічного

адміністрування

сферою

телебачення

та

радіомовлення належить саме системі органів державного управління. Під
цими органами, як зазначає В.Б. Авер’янов, слід розуміти такі, що мають
організаційно-правову самостійність, елементи управлінського апарату,
створені у встановленому законодавством порядку, які здійснюють за
допомогою специфічних методів і форм свою профілюючу – управлінську –
діяльність від імені держави, на основі і в рамках закріпленої за ними
компетенції (тобто юридично оформлених завдань і повноважень), обсяг і
характер якої залежать від їх місця у всій системі органів управління
[29, с. 50]. Серед головних ознак органу публічного адміністрування
В.Б. Авер’янов також називає державно-розпорядницький порядок його
створення.
Сама система державного публічного адміністрування телебачення і
радіомовлення України призначена для задоволення соціальних потреб
шляхом координації та співпраці діяльності державних органів виконавчої
влади.
Таким чином, пропонуємо віднести до ознак органів державного
публічного адміністрування в сфері телебачення і радіомовлення України їх:
– суспільний характер;
– управлінський характер;
– нормативно-правовий характер;
– наполегливість, організованість та активність.
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Діяльність

державних

органів

публічного

адміністрування

здійснюється на підставі таких принципів:
– соціально-політичні:

демократизм;

участь

населення

в

адмініструванні; рівноправність осіб; рівність усіх перед законом; законність;
гласність; врахування громадської думки; об'єктивність;
– організаційні

принципи

побудови

апарату

публічного

адміністрування: галузевий, функціональний, територіальний;
– організаційні
адміністрування:

принципи

функціонування

нормативність

діяльності;

апарату

публічного

єдиноначальність

та

колегіальність; поділ адміністрування; відповідальність за свої рішення;
оперативна самостійність [5, с. 188].
У свою чергу, базові положення програми SIGMA «Європейські
принципи державного управління» визначають основні принципи концепції
належного управління, зокрема:
– верховенство права (означає правову сталість і передбачуваність
управлінських дій та рішень, які базуються на законі). Застосування
принципу верховенства права пов’язане з поняттям правової компетенції,
тобто органи влади можуть приймати рішення тільки з тих питань, які
перебувають у сфері їхньої юрисдикції. Принцип верховенства права не
заперечує можливості вияву адміністративної волі (свободи дій), адже вона
виражається тоді, коли в рамках закону особи, які приймають рішення,
володіють можливістю вибору. Адміністративні органи можуть одержати
офіційний дозвіл на ухвалення рішень на свій розсуд за умови, що рішення
будуть корисними для суспільства та можуть подаватись і як певні
рекомендації, і як обмеження;
– відкритість та прозорість (забезпечує можливість нагляду за
державною адміністративною діяльністю, її результатами на предмет їх
відповідності існуючим правовим нормам), тобто передбачає відкритість
управління для зовнішніх перевірок, а прозорість характеризує доступність
інформації про внутрішню діяльність органів влади. У той же час цей
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принцип забезпечує обов’язковість чіткого контролю за дотриманням
верховенства права, рівності всіх громадян перед законом та є необхідною
умовою діяльності службовців на всіх рівнях управління. Дотримання
принципу відкритості і прозорості забезпечує реалізацію двох важливих
функцій: захисту інтересів суспільства шляхом підвищення ефективності
управління і посилення боротьби з корупцією та є важливим інструментом
захисту головної конституційної норми, за якою людина – це основна
цінність суспільства і джерело влади;
– підзвітність органів державного управління судовим органам та
вищим адміністраціям (дотримання верховенства права в управлінській
діяльності) – передбачає те, що кожен орган управління чи посадова особа
несуть відповідальність за свої дії перед іншими адміністративними,
законодавчими або судовими органами, постійно звітуючи. Особливістю
звітності є те, що процес збору, обробки, узагальнення інформації та
підготовки

документів

формалізованих

відбувається

процедур,

які

шляхом

виконання

складних

правила

реалізації

конкретизують

повноважень органами управління, розкривають послідовність їх дій і
операцій, що зумовлює необхідність проведення постійного моніторингу,
перевірок та нагляду за діями посадових осіб. Принцип підзвітності сприяє
удосконаленню

процесу

прийняття

управлінських

рішень,

гарантує

законність та правову стабільність публічного управління;
– продуктивність у використанні державних ресурсів та ефективність
впровадження державної політики – передбачає необхідність підтримання
співвідношення між задіяними ресурсами та отриманими результатами,
забезпечення вирішення суспільних проблем та досягнення цілей, які було
поставлено

перед

публічними

адміністраціями,

потребує

здійснення

систематичного аналізу та оцінки державної політики на практиці, дозволяє
визначити, наскільки вдало ця політика впроваджується органами влади
[33, с. 83-85].
Наразі у науковій літературі розповсюдженою точкою зору на
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досліджуване питання є підхід, відповідно до якого у системі органів
публічного адміністрування у сфері телебачення та радіомовлення прийнято
виділяти три рівні. Так, наприклад, Й.У. Мастяниця, О.В. Соснін,
Л.Є. Шиманський,

характеризуючи

систему

органів

публічного

адміністрування у сфері національного телебачення та радіомовлення,
виділяють у ній такі три функціональні рівні.
Перший рівень – рівень прийняття політичних рішень, законодавчого і
нормативно-правового забезпечення державної політики щодо управління
телебаченням та радіомовленням України. До цього рівня автори відносять
Верховну Раду, Президента, Кабінет Міністрів України.
Другий рівень – рівень організаційного, нормативно-методичного
забезпечення

виконання

законодавчих

і

нормативно-правових

актів,

координації і контролю за формуванням, поширенням, використанням та
захистом інформаційних ресурсів України. До цього рівня відносять
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.
Третій рівень

–

виконавчий

рівень,

на

якому забезпечується

безпосереднє виконання законодавчих і нормативно-правових актів, порядку
та правил формування, використання та захисту інформаційних ресурсів
[185, с. 365], відомчий і територіальний контроль. До цього рівня, на думку
вказаних авторів, належать міністерства, місцеві державні адміністрації,
органи

місцевого

самоврядування,

а

також

підприємства,

установи

організації всіх форм власності [47, с.103-104].
Систему

державних

органів

публічного

адміністрування

та

регулювання у сфері телерадіомовлення складає:
– Президент України, Верховна Рада України – визначає державну
політику щодо телебачення і радіомовлення, законодавчі основи її реалізації,
гарантії соціального і правового захисту працівників цієї сфери;
– Кабінет Міністрів України – забезпечує проведення державної
політики щодо телебачення і радіомовлення, спрямовує і координує
діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади у цій сфері;
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– центральні органи виконавчої влади – забезпечують формування та
реалізацію державної політики у сфері телебачення і радіомовлення у цій
сфері (Державний комітет телебачення і радіомовлення України);
– Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення як
єдиний орган державного регулювання діяльності у сфері телебачення і
радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і
передач;
– інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування у
сфері телебачення і радіомовлення, що визначені законодавством України
про телебачення і радіомовлення [167].
Вважаємо,

що

до

системи

державних

органів

публічного

адміністрування та регулювання у сфері телерадіомовлення необхідно
віднести недержавні органи, на які державою покладено здійснення
публічного адміністрування в сфері телебачення і радіомовлення.
Склад недержавних органів формується з представників громадськості.
Метою створення таких недержавних органів являється участь громадськості
у розвитку інформаційного простору за допомогою мовлення, здійснення
контролю за діяльністю державних органів. Недержавні органи створюються
у формі громадських рад, діяльність яких спрямована на взаємодію держави
та суспільства, врахування думки громадськості в процесі розвитку
державної інформаційної політики.
Визначаючи роль Президента України у формуванні системи органів
державного адміністрування у сфері телебачення та радіомовлення, можемо
зазначити, що відповідно до Конституції Президент є главою держави,
гарантом прав і свобод людини та громадянина. Застосовуючи свої
повноваження, він згідно із Конституцією та законами України видає укази й
розпорядження, які є обов'язковими для виконання на всій території держави.
Важливе значення в сфері телебачення і радіомовлення відіграє
Президент України та його вплив на організацію діяльності державних
органів публічного адміністрування. Так, відповідно до п. 13 ст. 106
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Конституції Президент України призначає на посади та звільняє з посад
половину складу Національної ради телебачення і радіомовлення [63].
Президент України виконує свої повноваження шляхом видання указів,
розпоряджень

щодо

радіомовлення,

організації

визначає

діяльності

найважливіші

у

сфері

телебачення

напрямки

і

розвитку

телерадіомовлення, принципи та засади функціонування органів публічного
адміністрування.
Публічне адміністрування в сфері телерадіомовлення, крім Президента
України, також здійснює вищий орган виконавчої влади – Кабінет Міністрів
України. Відповідно до п. 3 ст. 2 Закону «Про Кабінет Міністрів України»
даний орган вживає заходи щодо забезпечення прав і свобод людини та
громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного
розвитку особистості; забезпечує проведення бюджетної, фінансової, цінової,
інвестиційної політики та політики у сфері культури, в тому числі у сфері
телебачення і радіомовлення; спрямовує та координує роботу міністерств,
інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю [136].
Повноваження
формувати

систему

Кабінету Міністрів
органів

України

публічного

дають йому право

адміністрування

у

сфері

телерадіомовлення. Зокрема, пунктами 9-1, 9-2 ст. 116 Конституції України
передбачено, що Кабінет Міністрів утворює, реорганізує та ліквідує
відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої
влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої
влади; призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра
України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до
складу Кабінету Міністрів України [63].
Хоча повноваження Кабінету Міністрів України та Президента України
з формування системи публічного адміністрування не є такими, що
безпосередньо спрямовані на реалізацію функцій і завдань держави в сфері
телебачення та радіомовлення, але їх все ж таки слід розглядати як необхідну
передумову для здійснення останніх.
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Центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України, являється Державний комітет телебачення і радіомовлення України,
який здійснює керівництво державним телебаченням і радіомовленням, несе
відповідальність за його розвиток, координує діяльність підприємств,
установ і організацій, що входять до сфери його управління.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України очолює
Голова, який має заступників, у тому числі першого, яких призначає на
посаду і звільняє з посади в установленому порядку Кабінет Міністрів
України.
Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України:
– очолює Державний комітет телебачення і радіомовлення України,
здійснює керівництво його діяльністю, представляє в установленому порядку
Комітет у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та
організаціями в Україні та за її межами;
– визначає пріоритети роботи Державного комітету телебачення і
радіомовлення України та шляхи виконання покладених на нього завдань,
затверджує плани роботи, звіти про їх виконання;
– подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів,
розробниками яких є Державний комітет телебачення і радіомовлення
України;
– організовує та контролює виконання Конституції та законів України,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України в апараті
Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
– представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях і під час укладання міжнародних договорів
України;
– затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату
Державного комітеті телебачення і радіомовлення України;
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– призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому
законодавством про державну службу, державних службовців апарату
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, присвоює їм
ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
– приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому
законодавством про працю, працівників апарату Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, приймає рішення щодо їх заохочення,
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
– вносить подання щодо представлення в установленому порядку
державних

службовців

і

працівників

апарату

Державного

комітеті

телебачення і радіомовлення України, підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери його управління, до відзначення державними
нагородами України;
– розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
– порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до
дисциплінарної відповідальності своїх заступників, приймає рішення про
притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління Державного
комітету телебачення і радіомовлення України;
– скликає та проводить наради з питань, що належать до його
компетенції;
– підписує накази Державного комітету телебачення і радіомовлення
України;
– організовує роботу колегії Державного комітету телебачення і
радіомовлення України і головує на її засіданнях;
– погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать
до компетенції Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
– приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Державний комітет телебачення і радіомовлення
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України.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України в межах
визначених чинним законодавством у сфері телебачення і радіомовлення
завдань уповноважений на:
– участь у формуванні єдиного інформаційного простору, сприянні
розвитку інформаційного суспільства;
– співпрацю з державними органами влади та вжиття заходів з метою
забезпечення інформаційної безпеки держави;
– підготовку пропозиції щодо вдосконалення системи державного
управління у сфері телебачення і радіомовлення;
– аналіз та прогнозування розвитку ринку у сфері телебачення і
радіомовлення, інформаційної сфери;
– сприяння розвитку вітчизняних засобів масової інформації;
– забезпечення дотримання державної мовної політики у сфері
телебачення і радіомовлення, інформаційної сфери;
– вживання разом з іншими органами державної влади заходів з
підвищення

художньої якості вітчизняних телерадіопрограм,

захисту

суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить
загрозу суспільній моралі;
– сприяння створенню та діяльності Суспільного телебачення і
радіомовлення,

впровадженню

ефірного

наземного

цифрового

телерадіомовлення;
– забезпечення

єдності

вимірювань,

здійснення

метрологічного

контролю та нагляду у сфері державного телебачення і радіомовлення;
– надання пропозицій та рекомендацій щодо захисту, ефективного
використання

і

розподілу

національного

радіочастотного

ресурсу,

призначеного для потреб телерадіомовлення, та подає їх в установленому
законодавством порядку;
– замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм,
проведення наукових досліджень у сфері засобів масової інформації;
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– здійснення методологічного забезпечення та координацію діяльності
державних телерадіоорганізацій, інформаційних агентств, що належать до
сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення
України;
– забезпечення

впровадження

сучасних

цифрових

технологій

у

державних телерадіоорганізаціях;
– проведення моніторингу щодо змісту теле- та радіопрограм,
вироблених державними телерадіоорганізаціями;
– внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення
за

кордоном

мережі

кореспондентських

пунктів

державних

телерадіоорганізацій та інформаційних агентств;
– міжнародне співробітництво та участь у підготуванні проектів та
укладенні міжнародних договорів України, забезпечує їх виконання;
– узагальнення інформації органів виконавчої влади про інформування
громадськості з питань європейської інтеграції України [94].
У системі Державного комітету телебачення і радіомовлення України
України функціонують 24 обласні державні телерадіокомпанії, державна
телерадіокомпанія «Крим», а також регіональні телерадіокомпанії в містах
Київ і Севастополь.
До сфери публічного адміністрування належать Українська студія
телевізійних фільмів «Укртелефільм»; Національна телекомпанія України,
Національна

радіокомпанія

України,

Державна

телерадіокомпанія

«Культура», Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське
телебачення

і

радіомовлення»,

Державна

міська

телерадіокомпанія

«Сіверська» (м. Новгород-Сіверський Чернігівської області) та Криворізьке
міське державне об’єднання телебачення і радіомовлення [49].
До системи державних органів публічного адміністрування відноситься
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, яка
являється спеціально наглядовим та регулюючим державним органом у сфері
телебачення і радіомовлення України. Національна рада України з питань
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телебачення і радіомовлення працює колегіально, без права надання третім
особам

можливості

виконувати

їх

повноваження.

Повноваження

Національної ради можна поділити на види:
– наглядові повноваження;
– регуляторні повноваження;
– повноваження

щодо

організації

та

перспектив

розвитку

телерадіомовлення.
Таким чином, Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення

в

межах

своїх

повноважень,

визначених

чинним

законодавством у сфері телерадіомовлення, повинна здійснювати нагляд за:
– дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної
послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення;
– дотриманням ліцензіатами вимог законодавства України щодо
реклами та спонсорства у сфері телерадіомовлення;
– дотриманням стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм;
– дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства України у сфері
кінематографії та захисту суспільної моралі;
– дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства України
щодо частки вітчизняного продукту у їх програмах (передачах) та щодо
вживання мов при здійсненні телерадіомовлення;
– дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо
складу їх засновників (власників), а також частки іноземних інвестицій у їх
статутному капіталі [144].
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення,
здійснюючи

свої

наглядові

телерадіоорганізаціями

вимог

повноваження,
чинного

в

разі

законодавства

порушення
у

сфері

телерадіомовлення вправі застосувати заходи реагування у вигляді санкцій в
межах, визначених законом. Одним із способів виявлення порушень
законодавства в сфері телебачення і радіомовлення являється моніторинг, на
проведення якого офіційно уповноважена тільки Національна рада України з
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питань телебачення і радіомовлення.
До наглядових повноважень Національної ради також відноситься
нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної
послуги вимог чинного законодавства з надання доступу до відомостей про
кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), в разі їх відсутності – про
всіх власників та учасників телерадіоорганізації або провайдера програмної
послуги і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на всіх
етапах

володіння

корпоративними

правами

телерадіоорганізації

або

провайдера програмної послуги, про пов’язаних осіб та про структуру
власності телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги [144].
Правом здійснення регуляторної діяльності в сфері телерадіомовлення
на теперішній час в Україні уповноважені як Державний комітет телебачення
і радіомовлення України, так і Національна Рада України з питань
телебачення і радіомовлення, що є недопустимим та суперечним з точу зору
законодавства, оскільки чинним законодавством прямо зазначено, що
здійснення регуляторних повноважень покладено на Національну Раду
України з питань телебачення і радіомовлення.
Сьогодні існує потреба розподілу регуляторних та наглядових
повноважень серед органів державного публічного адміністрування, оскільки
вбачається певне перетинання повноважень між Державним комітетом
телебачення і радіомовлення України та Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення. У зв’язку з цим М.В. Томенко зазначив:
«…сфера

контролю

Національної

ради

поширюється

на

всі

телерадіоорганізації, незалежно від форми власності. Натомість Державний
комітет телебачення і радіомовлення України як центральний орган
виконавчої влади контролює діяльність державних телерадіоорганізацій,
тобто значний сегмент вітчизняного мовлення. Отже, в одній предметній
сфері ми маємо фактично два органи управління» [193, с. 8].
На наш погляд, існування двох органів публічного адміністрування в
сфері телерадіомовлення не було б проблемним за умови більш чіткого
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розмежування між ними повноважень.
Враховуючи також неоднозначність формулювання деяких функцій
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, наприклад
функцію «вживати заходи щодо поліпшення художньої якості вітчизняних
телерадіопрограм ...» (незрозуміло конкретно, яких саме заходів), може
скластися враження, що Державний комітет телебачення і радіомовлення
України претендує на здійснення регуляторних повноважень у сфері
телерадіомовлення, закріплених за Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення.
Очевидно, що усунення такої законодавчої неузгодженості вимагає
нормативного обмеження компетенції Державного комітету телебачення і
радіомовлення України здійснювати державне регулювання в інформаційній
сфері тією її частиною, що не включає телерадіомовлення.
На наш погляд, регуляторні повноваження являються прерогативою
виключно Національної ради, і до них відносяться:
– ліцензування телерадіомовлення та провайдерів програмної послуги;
– участь у розробці та погодження проекту Національної таблиці
розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного
ресурсу України у частині смуг радіочастот, виділених для потреб
телерадіомовлення;
– розробка

умов

використання

та

визначення

користувачів

радіочастотного ресурсу, виділеного для потреб телерадіомовлення;
– забезпечення

і

сприяння

конкуренції

у

діяльності

телерадіоорганізацій усіх форм власності відповідно до вимог законодавства,
створення умов щодо недопущення усунення, обмеження чи спотворення
конкуренції у телерадіоінформаційному просторі;
– розробка та затвердження порядку проведення конференцій щодо
формування, обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради
публічного

акціонерного

товариства

телерадіокомпанія України» [144].

«Національна

суспільна
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Оскільки завданнями Національної ради також є створення та розвиток
каналів мовлення та телемереж, до її повноважень відноситься:
– розвиток телерадіомовлення, як частини державної політики;
– визначення програми розбудови телерадіоінформаційного простору
України;
– моніторинг телерадіомовлення в Україні;
– вживання

заходів,

спрямованих

на

організацію

діяльності

телерадіоорганізацій України відповідно до європейських стандартів з метою
їх влиття до міжнародного інформаційного простору;
– міжнародне співробітництво, в тому числі співпраця з громадськими
організаціями та державними органами інших держав;
– співпраця щодо надання пропозицій та рекомендацій з метою
вдосконалення чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення;
– питання

щодо

застосування

радіочастотного

ресурсу

в

телеорганізацій

та

телерадіомовленні [144].
З

метою

координації

діяльності

місцевих

забезпечення виконання законодавства України в сфері телебачення і
радіомовлення, нормативних актів Національної ради в областях України,
місті Києві створюються представництва Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення. Діяльність представництва здійснюється на
підставі Положення про нього, яке приймається Національною радою.
Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення в
кожному регіоні має свого представника, якому заборонено працювати на
іншій оплачувальній роботі, крім наукової, викладацької та творчої.
На представника Національної ради в регіоні повноваження визначено
відповідно до законодавства у сфері телебачення і радіомовлення України.
До таких повноважень відносяться:
– участь у реалізації політики Національної ради в сфері телебачення і
радіомовлення, у визначенні пріоритетів розвитку електронних засобів
масової інформації в області та розвитку телерадіоінформаційного простору

120

в області;
– забезпечення виконання телерадіоорганізаціями на території області
вимог чинного законодавства України в сфері телебачення і радіомовлення,
авторського права і суміжних прав, реклами, та здійснення контролю за його
дотриманням;
– контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями умов мовлення,
визначених в ліцензії;
– забезпечення

діяльності

телерадіоорганізацій

в

області,

представництв, за погодженням із Національною радою;
– співпраця з представниками органів місцевого самоврядування,
політичними та громадськими організацій з метою підвищення авторитету
Національної ради України та розвитку телерадіоінформаційного простору в
області;
– представництво Національної ради України з питань формування
телерадіоінформаційного простору високої якості, професійного рівня
працівників

телерадіоорганізацій,

підвищення

конкурентоспроможності

національних виробників і розповсюджувачів телерадіопродукції в областях;
– вивчення пропозицій і зауважень телеглядачів та радіослухачів щодо
діяльності телерадіоорганізацій України, розробка і вжиття відповідних
заходів [96].
Досить

широке

коло

державно-управлінських

повноважень

зовнішнього характеру, що стосуються сфери телебачення та радіомовлення,
делеговано державою органам місцевого самоврядування відповідно до
ст. 27, 30, 32, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Діяльність публічного адміністрування органів місцевого самоврядування у
сфері телерадіомовлення необхідно вдосконалити шляхом проведення
реформи щодо збільшення їх прав на місцевому рівні при публічному
адмініструванні.
Публічне адміністрування в сфері телебачення і радіомовлення України
не може бути покладено лише на державні органи. Важливу роль тут
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відіграють недержавні органи, які виступають як суб’єкти державного
управління в сфері телерадіомовлення, оскільки безпосередньо мають вплив
на суспільні відносини в процесі здійснення ними завдань, визначених
державою.
У такому випадку недержавними органами, на які покладено державою
публічне адміністрування, можуть виступати громадські організації, які
займаються захистом прав та свобод громадян у сфері телерадіомовлення,
діяльність яких буде пов’язана з процесом формування управлінських рішень
державних органів публічного адміністрування.
Аналіз

нормативно-правової

бази,

що

регламентує

шляхи

опосередкованої участі недержавних суб’єктів у публічному адмініструванні
в сфері телебачення та радіомовлення, дозволяє виокремити такі її основні
форми участі:
– участь у роботі консультативно-дорадчих органів при органах
державного управління в сфері телебачення та радіомовлення;
– участь у публічних громадських обговореннях, що проводяться
органами державного управління в сфері телебачення та радіомовлення;
– участь у вивченнях громадської думки, що проводяться органами
державного управління в сфері телебачення та радіомовлення;
– направлення органам державного управління в сфері телебачення та
радіомовлення інформаційних запитів та скарг в ході громадського контролю
за їх діяльністю, а також скарг та заяв про правопорушення в процесі
громадського контролю за дотриманням законності в сфері телебачення та
радіомовлення;
– направлення органам державного управління в сфері телебачення та
радіомовлення заяв (клопотань) про задоволення прав та законних інтересів в
цій сфері [15, с. 34].
Відносно
сформованих
професійних

новим

різновидом

виключно
спілок,

з

інших

консультативно-дорадчих

представників
об’єднань

громадських

громадян,

органів

органів,

організацій,
місцевого
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самоврядування, засобів масової інформації, є громадські ради. З цією метою
центральні органи виконавчої влади Кабінет Міністрів України уповноважив:
– вжити заходи для проведення установчих зборів за участю інститутів
громадянського суспільства для утворення громадських рад при центральних
і місцевих органах виконавчої влади та забезпечити їх функціонування;
– відповідно до законодавства забезпечити урахування позиції
професійних спілок та їх об'єднань, організацій роботодавців і їх об’єднань
під час прийняття рішень з питань, що стосуються формування та реалізації
соціально-економічної політики і регулювання соціально-трудових відносин
[123].
Для виконання розпорядження Кабінету Міністрів України центральні
органи виконавчої влади створили недержавні органи у вигляді громадських
рад при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України та
Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, на яких
покладено публічне адміністрування в сфері телебачення та радіомовлення
України. Відповідно до своєї діяльності громадська рада при Державному
комітеті телебачення і радіомовлення України:
–

подає

Державному

комітеті

телебачення

і

радіомовлення

України обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів
нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної
політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній сфері,
удосконалення роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення
України;
– здійснює громадський контроль за діяльністю Державного комітету
телебачення і радіомовлення України щодо наданих ними пропозицій та
зауважень до проектів нормативно-правових актів, а також дотриманням
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України законодавства
про корупції та вжиття заходів її запобіганню;
–

вносить

пропозиції

Державному

комітеті

телебачення

і

радіомовлення України щодо здійснення державної політики у сфері
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телебачення та радіомовлення, розвитку інформаційного простору та
забезпечення інформаційної безпеки України;
– готує та подає Державному комітеті телебачення і радіомовлення
України пропозиції щодо організацій консультацій з громадкістю, що
передбачені планом, так і позапланові консультації з громадкістю;
– уповноважена здійснювати громадську експертизу та антикорупційну
експертизу проектів нормативно-правових актів;
– проводить аналіз за результатами проведення консультацій з
громадкістю з питань розвитку державної політики у сфері телебачення і
радіомовлення України, розвитку інформаційного простору та забезпечення
інформаційної безпеки України, подає свій висновок до Державного комітету
телебачення і радіомовлення України;
– проводить дослідження та подає до Державного комітету телебачення
і радіомовлення України інформацію про пропозиції громадських організацій
щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
–

проводить

дослідження,

що

пов’язані

з

найважливішими

суспільними питаннями з метою підготовки проектів рішень Державного
комітету телебачення і радіомовлення України;
– щорічно звітує про свою діяльність [92].
Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і
радіомовлення має право:
– отримувати для громадської експертизи проекти нормативноправових рішень Національної ради;
– надавати Національній раді пропозиції з питань, що належать до
компетенції Громадської ради;
– утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямами роботи;
– брати участь в будь-якій діяльності, що ведеться під егідою
Національної ради;
– залучати до своєї роботи представників Національної ради, органів
влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також
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окремих фахівців;
– проводити конференції, засідання та збори;
– звертатися до Національної ради за захистом своїх прав та інтересів.
Члени Громадської ради при Національній раді мають право:
– брати участь у підготовці та ухваленні рішень Громадської ради,
формуванні та діяльності її органів, заходах Громадської ради;
– вносити

пропозиції

щодо

пріоритетних

напрямів

діяльності

Громадської ради;
– брати участь у вирішенні будь-яких інших питань у діяльності
Громадської ради;
– отримувати інформацію про діяльність та рішення Громадської ради;
– добровільно виходити зі складу Громадської ради;
– посилатися на своє членство в Громадській раді в публікаціях,
виступах, публічних заявах тощо.
Громадська рада при Національній раді для забезпечення своєї
діяльності може створити секретаріат Громадської ради. На секретаріат
Громадської ради покладаються такі обов’язки:
– виконання рішень Громадської ради та її органів;
– підтримання зв’язків між Громадською радою та Національною
радою;
– доведення до відома адресатів та засобів масової інформації рішень
Громадської ради та результатів діяльності її органів;
– обслуговування та підтримка веб-сторінки Громадської ради [91].
З огляду на той факт, що громадські формування відіграють відому
роль у здійсненні публічного адміністрування в сфері телебачення та
радіомовлення, вважаємо, що необхідно на законодавчому рівні закріпити за
громадськими радами статус органів громадського контролю і надати їм
право оскаржувати як в адміністративному, так і в судовому порядку
незаконні рішення і дії відповідних органів публічного адміністрування, їх
посадових осіб. У першу чергу, це надасть можливість громадським радам
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активно

протистояти

правопорушенням

з

боку

органів

публічного

адміністрування.
По-друге, важливою складовою контролю громадських рад за
діяльністю відповідних державних органів публічного адміністрування може
також стати регулярна підготовка та оприлюднення громадських експертних
оцінок діяльності цих органів. Це дасть змогу посилити громадський
контроль за діяльністю органів виконавчої влади, який, на думку деяких
вчених, зокрема таких як Л. Сушко, порівняно з періодом радянської держави
істотно здав свої позиції [188, с. 119].
Окремо слід виділити державні органи, що входять до системи
публічного адміністрування у сфері телебачення і радіомовлення. Це комітет
Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики,
що представляє собою постійно діючий депутатський орган українського
парламенту, призначений своєю роботою сприяти безперервній діяльності
єдиного органу законодавчої влади. Комітет Верховної Ради України з
питань свободи слова та інформаційної політики являє собою допоміжний
орган Верховної Ради України, що повинен забезпечувати реалізацію
парламентом

його

функцій

і

наділений

для

цього

відповідними

повноваженнями. Він є відповідальним перед Верховною Радою України за
свою діяльність і їй підзвітний.
Основна сфера діяльності комітету – розроблення та вдосконалення
законодавчої бази держави, що регулює відносини в інформаційній сфері,
діяльність засобів масової інформації, сприяння утвердженню свободи слова
[87, с. 156].
Основними напрямками діяльності з питань свободи слова та
інформаційної політики виступають: законопроектна функція, організаційна
функція, контрольна функція.
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформаційної політики при здійсненні законопроектної функції має право:
– розробляти з власної ініціативи проекти законів та інших актів
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Верховної Ради України з питань, що віднесені до предметів відання
комітетів, з подальшим внесенням їх на розгляд Верховної Ради України
членами комітету за його рішенням;
– визначати завдання щодо розробки законопроектів чи їх структурних
частин з питань, віднесених до предмета їх відання;
– опубліковувати за своїм рішенням у засобах масової інформації
проекти законів, розроблені відповідно до пункту 1 цієї статті, до внесення їх
на розгляд Верховної Ради України;
– вносити пропозиції і поправки під час розгляду на своєму засіданні
проекту закону чи іншого акта Верховної Ради України;
– створювати робочі групи і призначати їх керівників із числа членів
комітету для підготовки проектів актів Верховної Ради України, питань, що
обговорюються на засіданнях комітетів, проектів рішень, рекомендацій,
висновків комітетів;
– включати до складу робочої групи членів комітету, інших народних
депутатів України, співробітників науково-дослідних інститутів і навчальних
закладів, авторів проектів законодавчих актів та інших фахівців за їх згодою;
– залучати до роботи в робочих групах фахівців на контрактній основі з
оплатою за рахунок коштів, передбачених у кошторисі видатків на
здійснення повноважень Верховної Ради України;
– залучати до роботи в робочих групах посадових та службових осіб
державних органів та органів місцевого самоврядування за згодою керівника
відповідного органу;
– звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування,
наукових установ і організацій, об'єднань громадян з проханням висловити
пропозиції щодо проектів законів;
– ініціювати укладання в межах коштів, передбачених у кошторисі
видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України, договорів з
науковими установами, навчальними закладами та спеціалістами на науковоінформаційний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу проектів
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законів.
Комітети мають право ухвалювати висновки і рекомендації, а також
право виступу представника від комітету на пленарному засіданні при
розгляді Верховною Радою України питання щодо:
– програми діяльності Кабінету Міністрів України, звітів про
виконання загальнодержавних програм національно-культурного розвитку;
– щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні
[137].
Недержавним

органом

Верховної Ради

України,

що

узгоджує

співпрацю між недержавними органами та Верховною Радою України, за
необхідності – з Кабінетом Міністрів України, Національною радою України
з питань телебачення і радіомовлення, Державним комітетом телебачення і
радіомовлення України, іншими органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, являється Громадська рада при Комітеті
Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики,
що виступає як експертний постійно діючий колегіальний орган.
Діяльність Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з
питань свободи слова та інформаційної політики спрямована на здійснення
реформування законодавства, що регулює інформаційний простір України, в
тому числі і внесення змін до законодавства, що регулюють суспільні
відносини у сфері телебачення і радіомовлення, з урахуванням проведення
державної політики України.
До напрямків діяльності Громадської ради при Комітеті Верховної
Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики відноситься:
– попередній розгляд, громадська експертиза проектів законодавчих та
інших нормативно-правових актів у сфері інформаційних відносин;
– надання експертно-аналітичної допомоги Комітету та, при потребі,
іншим органам влади;
– подання на розгляд Комітету пропозицій щодо основних засад

128

національної інформаційної політики, розвитку інформаційного простору,
забезпечення інформаційної безпеки України;
– внесення пропозицій щодо покращення стану дотримання та
виконання міжнародних зобов’язань України у сфері інформаційних
відносин;
– проведення досліджень, необхідних для наукового обґрунтування
питань, пов’язаних з внесенням змін до законодавства України у сфері
інформаційних відносин;
– висвітлення діяльності, спрямованої на реформування чинного
законодавства у сфері інформаційних відносин [93].
Побудова в Україні інформаційного суспільства потребує створення
сучасної, ефективної системи державних органів публічного адміністрування
в сфері телебачення і радіомовлення, головною метою якої буде служіння
національним

інтересам

України.

Нова

система

державних

органів

публічного адміністрування в сфері телебачення і радіомовлення повинна
бути прозорою, ефективною, що надасть змогу Україні досягти рівня
високорозвиненої, правової європейської держави.
Для

досягнення

розмежування

такого

наглядових

та

результату

необхідно

регулятивних

здійснити

повноважень

у

чіткі
сфері

телерадіомовлення як на центральному, так і на місцевому рівнях публічного
адміністрування, визначити основою функціонування органів виконавчої
влади публічного адміністрування діяльність щодо забезпечення реалізації
прав і свобод громадян.

2.3. Державний контроль у сфері телерадіомовлення України
Держава виступає головним суб’єктом здійснення контролю у сфері
телерадіомовлення в Україні, який наділений владними повноваженнями і
має можливість здійснювати вплив на розвиток інформаційного суспільства,
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в ході якого покладається і на результати контролю, і одночасно вирішує
питання щодо вжиття заходів для покращення діяльності телерадіомовлення
у контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Державний контроль є об’єктивно обумовленим явищем, що існує за
всіх типів і видів державного устрою, спрямованим на ефективне виконання
поставлених перед державою завдань [29, с. 343]
Слово «контроль» має іноземне походження та походить від
французького controle, що у перекладі означає «подвійний список». Словник
іншомовних слів тлумачить слово «контроль» як:
– перевірка, облік, спостереження за чим-небудь;
– установи,

особи,

що перевіряють

діяльність будь-якої іншої

організації або відповідальної особи, звітність тощо;
– заключна функція управління [183, с. 306].
Аналогічне

поняття

слова

«контроль» визначено

у

Великому

тлумачному словнику сучасної української мови як:
– перевірка; облік діяльності кого, чого-небудь;
– нагляд за кимось, чимось [19, с. 451].
Словник С. Ожегова поняття «контроль» визначає як перевірку або як
постійне спостереження з метою перевірки або нагляду [81, с. 293]. Отже,
контроль, виходячи з етимологічних тлумачень, необхідно розглядати як
перевірку, спостереження, нагляд, облік.
У сучасній юридичній науці контроль визначається як: 1) функція
публічного адміністрування; 2) метод управління, який за допомогою
контролю здійснюють вплив на діяльність установи або особи, що
перевіряється; 3) один із принципів діяльності органів держави; 4) засіб
забезпечення законності й дисципліни в публічному адмініструванні
[2, с. 249].
Нині контроль став об’єктивною реальністю розвитку соціальної
системи та певною мірою є характерним для усякого суспільного ладу. Адже
демократичні процеси, що відбуваються в усіх сферах нашого суспільства,
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починаючи з переосмислення ролі держави, кардинальних змін у структурі
державної влади та економіки, вносять зміни і в розуміння необхідності
контролю як об’єктивного явища їх подальшого розвитку [6, с. 49].
Завдання контролю як функції держави полягає у спостереженні та
перевірці розвитку системи та всіх її елементів відповідно до визначених
напрямів, а також у попередженні можливих помилок і суб’єктивних
неправомірних дій, що суперечать чи слугують стримуючими чинниками
такого розвитку.
Створюючи сильну, дієздатну державу, потрібно виходити з її
основного призначення – захищати права і свободи своїх громадян. Для
досягнення цієї мети необхідними є відповідні організаційно-правові
механізми, які не лише могли б слугувати засобом захисту цих справ, а й
впливали б на саму владу, скеровуючи її дії на виконання поставлених
завдань. Тому контроль як засіб у механізмі стримувань та противаг у
діяльності державних органів і функціях громадянського суспільства має
запобігати такому протистоянню [29, с. 249].
Державний контроль у сфері телебачення і радіомовлення України
полягає у встановленні результатів діяльності телерадіокомпаній, допущених
відхилень від прийнятих вимог, принципів організації, виявленні причин цих
відхилень, а також визначення шляхів подолання перешкод для ефективного
функціонування інформаційного простору.
За таких умов функція контролю має інформаційно-аналітичний
характер і полягає в аналізі та зіставленні фактичного стану телебачення і
радіомовлення з вимогами, що висуваються до їх діяльності, відхиленнями у
виконанні поставлених завдань, причинами таких відхилень, а також оцінці
їх діяльності. При неправомірній діяльності телерадіоорганізацій має
існувати можливість оперативного втручання в їх діяльність, з метою
привести їх у відповідність до норм права, і таким чином попередити
небажані впливи на розвиток інформаційного суспільства в Україні
[21, с. 302].
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Головним завданням, що стоїть перед Україною, яка знаходиться в
умовах важливих перемін саме громадянського суспільства, є організація
діяльності органів публічного адміністрування, яка будується з пріоритету
загальнолюдських надбань, дотриманням прав та основоположних свобод
людини, забезпечення їх інтересів, гарантування свободи слова, надання
доступу до інформації, що і передбачає державний контроль у сфері
телебачення і радіомовлення України.
Правова природа державного контролю виражається в тому, що він
здійснюється органами держави та їх посадовими особами у межах,
визначених правовими нормами, на підставі нормативно-правових актів. За
таких обставинах контроль, як одна із форм діяльності держави, займає одне
з важливих місць [2, с. 344].
На нашу думку, державний контроль – це об’єктивно зумовлена
діяльність публічної адміністрації (посадових осіб), що здійснюється на
постійній

основі,

передбачає

оперативне

втручання

вповноважених

державних органів у діяльність підконтрольних об’єктів, полягає у
спостереженні за функціонуванням відповідного підконтрольного об’єкта,
отриманні об’єктивної та достовірної інформації про стан законності та
дисципліни в ньому, застосуванні заходів щодо попередження та усунення
порушень законодавства, виявленні причин та умов, що сприяли порушенням
правових норм, застосуванні заходів щодо притягнення до відповідальності
осіб, винних у порушенні норм права, виявленні фактичного стану справ у
різних сферах суспільного життя, надання об’єктивної інформації про стан
суспільних відносин, виконання прийнятих рішень і про відповідність
діяльності державних службовців поставленим завданням і визначеним
повноваженням тощо [70, с. 67].
Отже, державний контроль здійснюється у чітких правових рамках і
викликає певні юридичні наслідки. В основі його виникнення і в процесі
здійснення лежать правові засади, які характеризуються низкою ознак.
Такими ознаками, насамперед, є те, що контроль здійснюється уповнова-
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женими державними органами і закріплюється в нормах, які визначають
діяльність і повноваження контролюючого суб’єкта. Держава наділяє такі
органи відповідними повноваженнями щодо виконання конкретних дій і
закріплює все це у чинних нормах права. Контроль як вид діяльності держави
і відповідних гілок влади закріплений в Конституції України [2, с. 347].
Сутність державного контролю у сфері телерадіомовлення України
полягає

у

проведенні

перевірки,

спостереження

за

діяльністю

телерадіокомпаній з метою:
– одержання неупередженої інформації;
– визначення

обставин,

телерадіоорганізаціями

норм

що

призводять

чинного

до

законодавства

недотримання
та

застосування

відповідних заходів;
– вжиття заходів з метою дотримання законності і дисципліни;
–

визначення

шляхів

подолання

перешкод

для

ефективного

функціонування інформаційного простору.
Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль)
визначається як діяльність уповноважених законом центральних органів
виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних
органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом,
щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами
господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної
якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для
населення, навколишнього природного середовища [148].
Однак не всі погоджуються з таким визначенням державного
контролю, маючи при цьому свої протилежні погляди. Так, В.М. Бесчастний
вважає, що контроль – це система відносин між органами публічної влади, за
якої контролюючий орган може скасовувати акти підконтрольного органу
[62, с. 63].
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З позиції Х.П. Ярмакі, зміст контролю полягає у спостереженні за
законністю і доцільністю діяльності, наданні їй оцінки з правових, соціальнополітичних, організаційно-технічних та інших позицій. Але в багатьох
випадках заради забезпечення свободи громадян, підприємств, організацій, їх
захисту від надмірної державної опіки контрольні повноваження суб’єктів
влади обмежуються правовими актами, які надають їм можливість
здійснювати тільки нагляд. А коли між перевіряючими і тими, кого
перевіряють, немає організаційної підпорядкованості, зведення контролю до
нагляду є необхідним для запобігання втручання в оперативну діяльність
суб’єктів, які не несуть відповідальності за її наслідки [204, с. 148].
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» визначає принципи, за якими повинен
здійснюватися державний нагляд (контроль), а саме:
– пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини,
функціонування

і

розвитку

суспільства,

середовища

проживання

життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері
господарської діяльності;
–

підконтрольності

і

підзвітності

органу

державного

нагляду

(контролю) відповідним органам державної влади;
– рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;
– гарантування прав суб’єкту господарювання;
– об’єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду
(контролю),

неприпустимості

проведення

перевірок

суб’єктів

господарювання за анонімними та іншими необґрунтованими заявами, а
також невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв;
– здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності
підстав та в порядку, визначених законом;
– відкритості, прозорості, плановості й системності державного
нагляду (контролю);
– неприпустимості дублювання повноважень органів державного
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нагляду (контролю) та неприпустимості здійснення заходів державного
нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з
одного й того самого питання;
– невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну
діяльність суб'єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;
– відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його
посадових осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок
порушення вимог законодавства;
– дотримання умов міжнародних договорів України;
– незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних
партій та будь-яких інших об'єднань громадян;
– наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі
центрального органу виконавчої влади [148].
Крім того, до контрольної діяльності висувається цілий ряд вимог,
згідно з якими вона повинна бути:
– підзаконною, тобто контроль має здійснюватися тільки в рамках
конкретних нормативних приписів;
– систематичною, тобто нести регулярний характер;
– своєчасною, тобто проводитися своєчасно, що значно підвищує його
ефективність;
– всебічною,

тобто

охоплювати

найбільш

важливі

питання,

поширюватися на всі служби і структури підконтрольних органів;
– глибокою, тобто перевірці повинні підлягати не тільки ті підрозділи,
які мають слабкі результати роботи, а й ті, що мають добрі результати. Ця
вимога дозволяє виявляти і поширювати передовий досвід, попереджувати
помилки та упущення;
– об’єктивною, тобто виключати упередженість;
– гласною, тобто її результати повинні бути відомі тим, хто підлягав
контролю;
– результативною (дієвою). Ця діяльність не може обмежуватися
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виявленням

фактичного

стану

справ,

а

повинна

супроводжуватися

конкретними заходами з усунення недоліків [59, с. 651].
Отже,

головною

метою

контролю

є

підвищення

ефективності

діяльності державних органів публічного адміністрування, уповноважених на
здійснення перевірки та спостереження суб’єктів управління відповідно до
їхніх

завдань

забезпечується

та

встановлених

злагоджена,

приписів.

чітка

За

робота

допомогою

органів

контролю

державної

влади,

добросовісне і якісне виконання посадовими особами, всіма державними
службовцями наданих їм прав та сумлінне ставлення до виконання своїх
обов’язків для забезпечення добробуту суспільства.
За допомогою контролю, який у науці управління називають
«зворотнім зв’язком», органи публічного адміністрування отримують
інформацію про результати діяльності, про недотримання суб’єктами
управління норма права, що, як наслідок, приводить до невиконання
поставлених

цілей

та

завдань.

В

свою

чергу,

органи

публічного

адміністрування, володіючи обстановкою, за допомогою оперативного
втручання

не

допускають

порушення

чинного

законодавства

та

попереджають небажані наслідки. Контроль дає можливість не лише
коригувати управлінську діяльність, а й допомагає передбачити перспективи
подальшого розвитку та досягнення конкретного результату [29, с. 347].
Вважаємо,

що

державний

контроль

у

сфері

телебачення

і

радіомовлення слід розгляди у вигляді системи спостереження і перевірки
телерадіоорганізацій та процесів їх діяльності з метою оцінки органами
публічного адміністрування обґрунтованості та ефективності прийняття
управлінських рішень і результатів їх виконання, виявлення порушень норм
законодавства,

а

також

усунення

негативних

наслідків

шляхом

безпосереднього втручання у діяльність цих телерадіоорганізацій.
Перевірку можемо розглядати як обстеження і вивчення окремих
ділянок

фінансово-господарської

діяльності

організації або їх підрозділів [73, с. 252].

підприємства,

установи,
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Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
контроль за дотриманням законодавства України у сфері телебачення і
радіомовлення

та

забезпечення

виконання

їх

вимог

покладено

на

Національну раду, яка здійснює державний контроль щодо:
– дотримання

чинного

законодавства

в

галузі

телебачення

і

радіомовлення суб'єктами правовідносин України;
– дотримання теле- та радіоорганізаціями умов ліцензії;
– дотримання порядку мовлення під час виборів і референдумів;
– дотримання стандартів і норм технічної якості телерадіопрограм;
– дотримання

чинного

законодавства

України

щодо

реклами,

авторського права і суміжних прав, державної мови, спонсорської діяльності;
– розподілу та ефективного використання радіочастотного ресурсу для
потреб телерадіомовлення [54, с. 535].
Крім Національної Ради державний контроль також покладено на
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної
політики, що полягає у:
– аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності
державних органів, їх посадових осіб з питань у сфері телебачення і
радіомовлення, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій
на розгляд Верховної Ради України;
– контролі за виконанням Державного бюджету України в частині, що
віднесена до предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності
та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому
законом;
– організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України
парламентських слухань;
– організації та підготовці слухань у комітету;
– підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до
Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини
першої статті 85 Конституції України;
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– взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;
– направленні матеріалів для відповідного реагування в межах,
установлених законом, органам Верховної Ради України, державним
органам, їх посадовим особам;
– погодженні питань, проведенні консультацій щодо призначення на
посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів,
створенні і ліквідації спеціальних державних органів та здійсненні інших
погоджень і консультацій у випадках, передбачених законом [137].
Уповноважена на здійснення державного контролю Національна рада
України з питань телебачення і радіомовлення має право:
– здійснювати перевірку діяльності телерадіоорганізацій щодо умов і
порядку використання каналів мовлення;
– отримувати від усіх телерадіоорганізацій документи, відомості та
положення щодо їх діяльності;
– розглядати справи про порушення телерадіоорганізаціями чинного
законодавства України й умов, зазначених у ліцензії, та вживати за
результатами розгляду примусових заходів (оголошувати попередження,
застосовувати штрафні санкції, тимчасово зупиняти дію ліцензії);
– подавати до суду справи про позбавлення телеорганізації ліцензії,
передавати справи про порушення законодавства про телебачення та
радіомовлення на розгляд прокуратури, суду [3, с. 441].
Таким чином, можемо класифікувати державний контроль у сфері
телебачення і радіомовлення України за такими формами, як:
– перевірка;
– моніторинг;
– спостереження.
Здійснення Національною радою контролю у формі перевірок
діяльності ліцензіатів може бути двох видів: планові і позапланові. Планові
перевірки здійснюються відповідно до річного або квартального плану
проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної
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послуги, який затверджується рішенням Національної ради до 1 грудня року,
що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що
передує плановому.
Підставами для здійснення позапланових перевірок є:
– подання ліцензіатом письмової заяви до Національної ради про
здійснення позапланової перевірки за його бажанням;
– виявлення Національною радою під час проведення моніторингу
телерадіопрограм ознак порушення ліцензіатом вимог законодавства та/або
умов ліцензії;
–

перевірка

виконання

ліцензіатом

рішень

та/або

приписів

Національної ради України щодо усунення порушень вимог законодавства
та/або умов ліцензії, виданих за результатами проведених перевірок;
– заява фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом вимог
законодавства та/або умов ліцензії;
– результати розгляду питань про порушення телерадіоорганізацією
або провайдером програмної послуги законодавства та/або умов ліцензії
згідно з підпунктом «б» частини першої статті 74 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення».
Під час позапланової перевірки з'ясовуються виключно ті питання
(факти), необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з
обов'язковим зазначенням цих питань (фактів) у посвідченні на проведення
перевірки. Повторна перевірка питань (фактів), які були об’єктом перевірки,
не проводиться.
Уповноважені особи Національної ради, які здійснюють перевірку
ліцензіата, мають право:
– вимагати від ліцензіата припинення дій, які перешкоджають
уповноваженим особам Національної ради здійснювати перевірку;
– одержувати від ліцензіата пояснення, довідки, документи, матеріали,
відомості з питань, що виникають під час перевірки.
Крім прав, уповноважені особи Національної ради, які здійснюють
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перевірки діяльності ліцензіатів, зобов’язані:
– повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах
повноважень, передбачених чинним законодавством, в тому числі цією
Інструкцією;
– дотримуватись ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;
– не втручатися

і не

перешкоджати здійсненню господарської

діяльності ліцензіатів під час здійснення перевірки;
– забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та інформації з
обмеженим доступом ліцензіата, що стала відомою уповноваженим особам у
процесі здійснення перевірки;
– ознайомити
представника

з

керівника

ліцензіата

результатами

перевірки

або
в

його

уповноваженого

строки,

передбачені

законодавством.
У разі потреби до проведення перевірки ліцензіата можуть бути
залучені представники органів державного нагляду за його згодою. Така
перевірка проводиться за спільним рішенням цих органів.
Керівник

або

уповноважений

представник

ліцензіата

під

час

проведення перевірки зобов’язаний:
– допускати уповноважених осіб Національної ради для проведення
перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірки, передбаченого
чинним законодавством;
– надавати уповноваженим особам Національної ради пояснення,
довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час
перевірки;
– одержувати примірник акта за результатами проведеної перевірки.
Відмова

ліцензіата

у

Національної ради перевірки

проведенні
його

уповноваженими

особами

діяльності відповідно до

вимог

законодавства є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії
відповідно до пункту «г» частини п’ятої статті 37 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення», про що складається відповідний акт.
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За результатами планової чи позапланової перевірки складається акт
перевірки та/або протоколи про притягнення до відповідальності [44].
В 2015 року Національною радою було проведено 121 планову
перевірку компаній, в яких минув рік від дня видачі ліцензії, та
163 перевірки, пов’язаних із завершенням терміну дії ліцензії [42].
Державний контроль у сфері телерадіомовлення здійснюється у формі
ведення моніторингу, що представляє собою пасивне правове явище
державного контролю. В Україні офіційно уповноваженою на здійснення
моніторингу діяльності телерадіоорганізацій є тільки Національна Рада
України

з

питань

телерадіоорганізацій

телебачення
проводиться

і

радіомовлення.

шляхом

Моніторинг

спостереження,

вивчення

документації, звернень як фізичних, так і юридичних осіб.
Проте, на відміну від контролю в цілому, моніторинг покриває лише
частину

контрольної

функції,

а

саме

систему

регулярного

збору,

оперативного аналізу і зведення інформації, а також прогнозування стану і
динаміки

відносин

в

контрольованій

галузі

та

розробку

науково

обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень із
застосування адміністративно-правових засобів.
Таким чином, сфера застосування моніторингу – інформативна, яка
оперує переважно пасивними засобами зрізу, накопичення і аналізу
інформації,

що

не

передбачають

активного

впливу

на

діяльність

підконтрольних суб’єктів, прийняття рішень зобов’язального характеру,
притягнення винних осіб до відповідальності. Проте така інформація
подається до уповноважених органів державної влади для застосування
засобів реагування, відвернення і ліквідації наслідків негативних процесів
[8, с. 17].
Офіційний моніторинг телерадіопрограм передбачає комплекс заходів,
спрямованих на фіксацію та аналіз мовлення або програмної послуги, який
здійснюється шляхом запису, перегляду (прослуховування) теле- (радіо-)
програм, що розповсюджуються ліцензіатом. Моніторинг проводиться на

141

постійній основі.
Метою моніторингу є одержання об’єктивної інформації для оцінки
дотримання

телерадіоорганізаціями

ліцензійних

умов

та

чинного

законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення. Виявлені під час
моніторингу ознаки порушення ліцензіатом чинного законодавства України
та/або умов ліцензій фіксуються в акті моніторингу та є підставою для
внесення на розгляд Національною радою питання про призначення
перевірки [122].
Об’єктом

моніторингу

є

телерадіопрограми,

які

транслюються

(ретранслюються) на території України, та програми, які надаються у складі
програмної послуги.
Застосування моніторингу пов’язується з відстеженням ситуації чи
процесу у сфері управлінської діяльності, аналізом впливу на суспільні
відносини прийнятих управлінських рішень, правових актів. При цьому
перевагу мають такі «безконтактні» способи і прийоми перевірок, як
спостереження та аналіз, що здійснюються суб’єктами за допомогою власних
спостережень, оцінок і прогнозів стану, динаміки розвитку [29, с. 346].
Залежно від мети проведення розрізняють такі форми моніторингу:
– комплексний – проводиться для дослідження всіх або більшості
параметрів мовлення протягом обсягу часу, визначеного ліцензією на
мовлення, чи надання програмної послуги ліцензіатом;
– тематичний – проводиться для дослідження певних аспектів
телерадіопрограми або програмної послуги;
– вибірковий – проводиться для дослідження параметрів мовлення
ліцензіата у визначені проміжки ефірного часу [122].
Моніторинг ефірної чи програмної діяльності телерадіоорганізацій є
дієвим інструментом контролю за дотриманням ними законодавчих норм і
ліцензійних умов.
Упродовж 2015 року було проведено низку планових і позапланових
тематичних та цільових моніторингів мовлення загальнонаціональних

142

телерадіоорганізацій з питань:
– дотримання вимог законодавства України і умов ліцензій щодо
частки національного аудіовізуального продукту;
– дотримання норм Закону України «Про захист суспільної моралі» і
рішення Національної ради від 08.02.2012 № 117 щодо використання
позначок

класифікації

відеопродукції,

яка

поширюється

в

ефірі

телекомпаній;
–

дотримання

законодавчих

вимог

щодо

трансляції

передач,

розрахованих на дитячу аудиторію;
– дотримання норм рекламного законодавства;
– дотримання вимог Закону України «Про кінематографію»;
– дотримання і забезпеченням телерадіоорганізаціями і провайдерами
програмної послуги виконання вимог законодавства про вибори.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
проводить такі види моніторингу:
1) моніторинг

телерадіопрограм.

У

моніторингових

центрах

центрального апарату Національної ради і в областях здійснюється
багатоканальний прийом, вибірковий перегляд, запис і зберігання ефірних,
кабельних та супутникових програм телебачення й радіо, а також
визначається перелік програм, які надаються у складі програмної послуги;
2) моніторинг
дотримання

загальнонаціональних

рекламного

законодавства.

телерадіоорганізацій
Записи

фрагментів

щодо
програм

телерадіокомпаній, в ефірі яких зафіксовано порушення вимог законодавства
України у сфері реклами, були надіслані до Державної інспекції з питань
захисту прав споживачів для аналізу дотримання вимог рекламного
законодавства і застосування штрафних санкцій у разі встановлення
порушень;
3) моніторинг

трансляції

загальнонаціональними

телекомпаніями

передач, розрахованих на дитячу аудиторію;
4) моніторинг загальнонаціональних телерадіоорганізацій щодо частки
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національного аудіовізуального продукту;
5) моніторинг загальнонаціональних телеканалів стосовно доступу до
інформації осіб із вадами слуху;
6) моніторинг загальнонаціональних телеканалів щодо дотримання
вимог законодавства про порядок демонстрування і розповсюдження фільмів
на території України [42].
Упродовж 2015 року були проведені позапланові та

планові

моніторинги загальнонаціональних мовників стосовно дотримання ними
вимог законодавства в частині національного аудіовізуального продукту. В
ході моніторингу були виявлені порушення вимог частини першої статті 9
Закону України «Про телебачення і радіомовлення», порушення умов ліцензії
щодо частки національного продукту та щодо включення іноземних творів як
складової частини власної передачі.
За результатами моніторингів та під час проведення перевірок у 2015 р.
зафіксовано порушення умов ліцензій та вимог чинного законодавства у
діяльності 342 ліцензіатів, із яких Національною радою були застосовані
санкції у вигляді: 57 ліцензіатам

оголошення попередження; щодо

12 ліцензіатів винесено подання до суду про анулювання ліцензії; з
9 ліцензіатів стягнуто штраф [42].
Окремо слід виділити контроль Національної ради за дотриманням
телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо
розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а
за їх відсутності – про всіх власників та учасників телерадіоорганізації або
провайдера програмної послуги й усіх фізичних осіб та власників і учасників
юридичних осіб на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами
телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, про пов’язаних осіб
та про структуру власності телерадіоорганізації або провайдера програмної
послуги.
До 2016 р. контроль здійснювався шляхом подання Національною
радою запитів про надання інформації до органів державної влади та органів
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місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, запитів на отримання
інформації з державних реєстрів, а також запитів про надання інформації до
компетентних органів іноземних держав відповідно до міжнародних
нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою України [144].
21 січня 2016 р. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення прийняла рішення № 2 «Про затвердження Порядку подання
телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про
структуру власності та відповідних форм документів телеорганізацій та
провайдерів програмної послуги» і зареєструвала його в Міністерстві юстиції
17 лютого 2016 року за № 251/28381, що набув чинності 11 березня 2016 р.
Своїм рішенням № 2 від 21.01.2016 Національна рада України з питань
телебачення

і

радіомовлення

визначила

процедуру

подання

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги Національній
раді України з питань телебачення і радіомовлення інформації про структуру
власності та здійснення Національною радою контролю за дотриманням
суб’єктами інформаційної діяльності вимог щодо розкриття інформації про
структуру власності відповідно до Закону України «Про телебачення і
радіомовлення».
Прийняття даного рішення регуляторного характеру передбачено
виконанням Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та
реалізації

принципів

держаної

політики

у

сфері

телебачення

і

радіомовлення», прийнятого 03.09.2015 № 674-VIII [103].
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення
здійснення

контролю

за

дотриманням

телерадіоорганізаціями

та

провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про
структуру власності проводиться шляхом:
– у разі виявлення недоліків у поданих документах про структуру
власності Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
має право надати телерадіоорганізаціям та провайдеру програмної послуги
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строк для усунення виявлених недоліків, але не більше ніж один місяць.
– вжиття

заходів

щодо

неподання

або

несвоєчасного

подання

інформації про структуру власності або подання недостовірної інформації
про структуру власності;
– Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на
підставі інформації про структуру власності, поданої телерадіоорганізаціями
та провайдерами програмної послуги, може визнати структуру власності
непрозорою

за

наявності

підстав,

визначених Законом

України «Про

телебачення і радіомовлення». У такому випадку Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення пропонує телерадіоорганізаціям та
провайдеру програмної послуги, його учасникам (акціонерам) вжити заходів
протягом встановленого Національною радою строку для приведення
структури власності суб’єкта інформаційної діяльності у відповідність до
вимог щодо її прозорості.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення має
право розмістити інформацію про статус опрацювання структур власності
суб’єктів інформаційної діяльності, а також про визнання структури
власності суб’єкта інформаційної діяльності непрозорою на офіційному вебсайті Національної ради.
Рішення № 2 від 21.01.2016, прийняте Національною радою України з
питань телебачення і радіомовлення щодо визначення процедури подання
телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги Національній
раді України з питань телебачення і радіомовлення інформації про структуру
власності

та

відповідних

форм

документів

телерадіоорганізацій

та

провайдерів програмної послуги, дає Раді право також здійснювати
державний контроль щодо видачі (продовження) ліцензії на мовлення,
отримання ліцензії провайдера програмної послуги.
Даним порядком визначено, що для

забезпечення дотримання

визначених законодавством антимонопольних обмежень та обмежень
стосовно

частки

іноземних

власників

у

статутному

капіталі
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телерадіоорганізації Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення під час розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії на
мовлення має право додатково запитати і отримати від телерадіоорганізації:
– інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних
осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема акціонерами, а також
юридичних осіб, що входять до структури власності заявника, у тому числі
копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який із
власників заявника набув прямої або опосередкованої істотної участі у
юридичній особі, яка подала відповідну заяву про видачу (продовження)
ліцензії;
– за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої
заявником інформації, на підставі мотивованого запиту Національної ради –
копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будьякого із власників заявника;
– декларації про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи
фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) (у
разі подання такої декларації) за рік, що передує року, в якому направлено
відповідний запит, за встановленою формою (у разі наявності доходів,
отриманих в Україні);
– довідки уповноваженого органу держави проживання іноземця про
його доходи та про стан виконання ним зобов’язань як платника
податків [97].
Здійснення контролю, крім Національної Ради, покладено на Комітет
Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики,
який уповноважений спостерігати за законністю і доцільністю діяльності
державних органів у сфері телерадіомовлення, та прийняття ними рішень.
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної
політики

перевіряє

застосування

державними

органами

публічного

адміністрування Конституції та законів України в сфері телерадіомовлення,
здійснює аналіз щодо відповідності чинному законодавству прийнятих ними
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підзаконних нормативно-правових актів [137].
В разі виявлення Комітетом Верховної Ради України з питань свободи
слова та інформаційної політики протиріч у нормативно-правових актах, що
видаються державними органами публічного адміністрування, вживає заходи
до усунення таких порушень у вигляді надання рекомендацій щодо
приведення нормативно-правових актів до вимог чинного законодавства у
сфері телерадіомовлення України, що є обов’язковими для виконання.
Для забезпечення контролю за дотриманням державними органами
публічного адміністрування виконання вимог чинного законодавства у сфері
телебачення і радіомовлення України Комітет Верховної Ради України з
питань

свободи

слова

та

інформаційної

політики

співпрацює

з

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини щодо порушення
державними органами публічного адміністрування прав і свобод громадян у
сфері телебачення і радіомовлення.
Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформаційної політики у своїй діяльності в частині забезпечення контролю
за діяльністю органів публічного адміністрування у сфері телебачення і
радіомовлення має право на засіданнях Верховної Ради України виносити на
розгляд питання, що викликають суспільний резонанс та потребують
законодавчого

врегулювання.

Для

організації

проведення

таких

парламентських слухань Комітет зобов’язаний внести проект постанови
Верховної Ради України відповідно до Регламенту Верховної Ради України,
із наданням висновків на аналітичні матеріали поданими органами державної
для

розповсюдження

серед

народних депутатів

України зазначених

матеріалів не пізніше ніж за п'ять днів до проведення парламентських
слухань. В подальшому готуються проекти постанов Верховної Ради України
щодо схвалення відповідних рекомендацій за результатами парламентських
слухань щодо забезпечення контролю за діяльністю органів публічного
адміністрування у сфері телебачення і радіомовлення та їх врегулювання
відповідно до вимог чинного законодавства [137].
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Здійснення контролю щодо реалізації державної політики в сфері
телебачення і радіомовлення покладено на Державний комітет телебачення і
радіомовлення

України,

оскільки

одним

з

напрямків

розвитку

громадянського суспільства в Україні являється реалізація державної
політики в інформаційній сфері, яка реалізується в тому числі через
телерадіоорганізації.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України здійснює
державний контроль шляхом проведення моніторингу щодо змістовного
наповнення

теле-

та

радіопрограм,

вироблених

державними

телерадіоорганізаціями.
Для виконання покладених завдань Державний комітет телебачення і
радіомовлення України має право одержувати інформацію, документи та
матеріали від державних органів, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, а
також користуватися відповідними інформаційними базами даних державних
органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і
комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами
[94].
Отже, державний контроль в 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.
Сьогодні дієвим способом здійснення державного контролю являється
моніторинг. Саме моніторинг у сфері телебачення і радіомовлення виступає
тим адміністративно-правовим засобом, за допомогою якого Національна
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рада України з питань телебачення і радіомовлення отримує, перевіряє
інформацію щодо суб’єктів інформаційної діяльності, вживає заходів
недопущення порушення ними чинного законодавства та забезпечення
діяльності в межах законності та публічних інтересів, попередження щодо
дотримання умов ліцензії, виборчого процесу під час мовлення, рекламного
законодавства та усунення негативних наслідків у випадку їх виявлення.

2.4. Міжнародний досвід забезпечення громадського мовлення в
сучасних країнах світу
Більшість європейських країн при проведенні інформаційної політики
значну увагу приділяють громадському мовленню, що є ознакою розвитку
демократичних процесів та забезпечення прав людини та свободу слова.
Громадське мовлення виступає своєрідним стандартом демократичного
розвитку, що стає загальнообов’язковим правилом для розвинутих країн.
Серед зарубіжних робіт провідні позиції щодо громадського мовлення
належать Ю. Хабермасу [207], Ф. Уебстеру [208], А. Брігсу [205],
Дж. Каррену [206], які у своїх роботах окреслювали закономірності розвитку
міжнародного інформаційного простору та його складової – громадського
мовлення як реального прояву публічності. Вони визначали принцип
доступної інформації як такої, що є доступною кожному, незалежно від його
соціального статку та становища, обґрунтовували континуум явищ, які
розглядаються, як цілісне уявлення про міжнародний інформаційний простір.
Загальноприйнятого визначення поняття «громадське мовлення» немає,
існують лише загальні риси, які доповнюються особливістю національної
належності до тієї чи іншої країни, де проводиться мовлення.
Російський вчений О. Гладько, досліджуючи передумови становлення
громадського телебачення в Росії, сформулював загальні риси громадського
телебачення, які являються універсальними та використовуються в усіх
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країнах світу. Отже, громадському телебаченню притаманні такі риси, як:
– доступність;
– різнобарвність;
– трансляція переважно публіцистичних програм та передач власного
виробництва;
– висока якість програм;
– незалежність від органів державної влади та реклами;
– важливість громадської думки
– інноваційна діяльність [25,с. 15].
З точки зору Н. Орєшкіної, громадське телебачення в інформаційному
суспільстві виступає некомерційною суспільною або державною власністю,
що відповідає за виконання ряду громадських функцій, покладених на нього
державою або іншим інститутом регулювання мовної діяльності в державі, за
допомогою мовлення на одному або декількох телевізійних каналах
[83, с. 15].
У свою чергу, І.Л. Михайлин розуміє під громадським мовленням
телерадіоорганізацію, яка фінансово не залежить від одного чи кількох
власників або однієї чи кількох інституцій, під якими розуміються державні
органи та установи, підприємства, корпорації, політичні партії, бізнесові
структури, окремі особи. Суспільне телебачення є незалежним від усіх у
своїй інформаційній політиці, крім самих журналістів та глядачів [76, с. 245].
На початку 1920-х років у європейських країнах актуальним стає
створення

громадського

мовлення,

але

більш

суспільного

значення

громадське мовлення набуває після Другої світової в Європі. Ідеологія
громадського мовлення в європейських країнах представляє собою служіння
громадськості та встановлення саме громадського контролю над мовленням
як новітнім засобом масової інформації. Спочатку громадське мовлення в
кожній

країні

було

покладено

лише

на

єдину

організацію,

яка

розповсюджувала мовлення за допомогою радіомовлення, але пізніше з
набранням

актуальності

громадське

мовлення,

як

засіб

поширення
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інформації, стало телевізійним.
Сучасні країни світу, зокрема держави – учасники Ради Європи,
розвиваючи модель громадського мовлення, спрямовану на забезпечення
незалежності

телебачення

від

держави,

в

основу

громадського

телерадіомовлення поклали ст. 10 Європейської Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод, яка регламентує питання свободи
вираження поглядів та доступу до інформації [61], та Європейську конвенцію
про транскордонне телебачення, що гарантує свободу прийому й не обмежує
ретрансляцію на своїх територіях програмних послуг, які відповідають
умовам цієї Конвенції [36]. Тобто громадське мовлення має слугувати
засобом вираження та обговорення основних цінностей, а його найвища мета
– вільне і чесне інформування громадськості про події минулого, сучасного й
майбутнього, що її безпосередньо хвилюють [20].
Приймаючи той факт, що громадське мовлення в сучасних країнах
постійно розвивається, Рада Європи періодично проводить аналіз стану
громадського мовлення та надає рекомендації щодо покращення ситуації для
подальшого розвитку демократичних процесів.
Визнаючи важливість громадського мовлення для демократичного
суспільства, непорушність і стабільність громадського мовлення, Рада
Європи визначили загальні принципи та політичні рамки діяльності
громадського мовлення, що знайшло відображення у «Резолюції № 1.
Майбутнє громадського мовлення».
Європейські

країни

окреслили

загальні

завдання

громадського

мовлення, а саме:
– об’єктивно та незалежно подавати новини про події, факти та
коментарі;
– збільшувати інформаційний продукт власного виробництва (художні
фільми, телешоу тощо);
– забезпечувати ефір програмами, які відсутні на комерційному
телебаченні, що таким чином надає змогу вибору глядачу;
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– популяризувати національні та культурні надбання за допомогою
мовників;
– створювати телешоу, за допомогою яких проводилася дискусія серед
громадськості з метою отримання ставлення суспільства до тих чи інших
нагальних потреб, ситуацій чи фактів;
– відображати різноманітні філософські ідеї та релігійні вірування в
суспільстві з метою зміцнення взаєморозуміння й терпимості, а також
сприяти

підтриманню

зв’язків

між

громадами

в

багатоетнічних

і

мультикультурних суспільствах;
– за допомогою мовлення стати точкою відліку для всіх членів
суспільства й фактором соціального єднання та інтеграції всіх людей, груп і
громад;
– створювати різноманітні плюралістичні й новаторські програми, які
відповідають високим стандартам моралі й якості [71].
Організація діяльності громадського мовлення в європейських країнах
світу включає в себе такі складові, як:
– утримання громадського мовлення за рахунок державних субвенцій,
оплати за ліцензію, виробництва власного інформаційного продукту та їх
реалізація (продаж); благодійних внесків, прибутки від реклами;
– господарська діяльність, що також включає в себе і консолідацію
майна засобів масової інформації; придбання авторських прав та контроль за
їх поширенням;
– повна самостійність у виборі способу адміністрування громадським
телебаченням,

обранні

напрямку

редакційної

політики,

позбавлення

можливості державних органів влади здійснювати вплив на мовлення;
– звітування про діяльність громадського мовлення виключно лише
перед громадськістю;
– європейське співробітництво та співдружність між організаціями
громадського мовлення [52, с. 95].
Загальними

принципами

громадського

мовлення,

що

визнані
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європейськими країнами світу, виступають:
– сприяння

вдосконаленню

організації

діяльності

громадського

мовлення, що обумовлюється конкуренцією з комерційним телебаченням та
стрімким зростом інформаційно-комунікаційних технологій;
– забезпечення вільного доступу всіх верст населення країни до
мовлення, що включає в себе обсяг інформаційного продукту з наповненням
освітньо-культурних та інформаційно-розважальних програм, з можливістю
паралельного мовлення на громадському телебаченню, із урахуванням
потреб громадськості, додаткового інформаційного продукту тематичного
характеру;
– додержання зобов’язань міжнародного права, взятих на себе
Україною, окреслення поставлених задач громадського телерадіомовлення,
гарантій безпеки редакційної самостійності щодо захисту від впливу
державних органів влади;
– громадське мовлення повинно мати гарантії забезпечення безпеки
своєї діяльності та належні умови роботи для здійснення поставлених
завдань [71].
11 вересня 1996 р. Комітетом міністрів Ради Європи прийнято
рекомендацію № R (96) 10 країнам-членам щодо гарантій незалежності
громадського мовлення, що передбачає:
– включення в своє внутрішнє законодавство або в інші правові
інструменти управління організацій громадського мовлення, що гарантують
їх незалежність відповідно до керівних принципів громадського мовлення;
– доведення цих керівних принципів до відома органів влади,
відповідальних за нагляд над діяльністю організацій громадського мовлення,
а також до відома керівництва та працівників зазначених організацій.
Даною

Рекомендацією

№ R (96)

визначені

керівні

принципи

гарантування незалежності громадського мовлення, які включають в себе:
– загальні положення, що визначають правову основу, яка регламентує
діяльність організацій громадського мовлення та повинна ясно передбачати
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їхню редакційну незалежність та інституційну автономію. Крім того,
діяльність зі складання мовних програм організацій громадського мовлення
не підлягає цензурі в будь-якому вигляді. Забороняється попередній контроль
діяльності організацій громадського мовлення з боку осіб чи органів,
зовнішніх відносно організацій громадського телерадіомовлення, крім
виняткових випадків, передбачених у законі;
– органи управління організацій громадського телерадіомовлення, що
включає в себе такі складові, як сферу компетенції, тобто виключно органи
управління громадського телерадіомовлення несуть відповідальність за
поточну діяльність своїх організацій; статус, що передбачає виключення
виникнення можливості будь-якого політичного або іншого втручання;
відповідальність, що включає в себе відповідальність перед судовими
органами за виконання своїх повноважень у передбачених законом випадках,
ради управління організацій громадського мовлення або особи, які
виконують такі функції в індивідуальному порядку, повинні нести
відповідальність за виконання своїх функцій тільки перед органом нагляду
над відповідною організацією громадського мовлення;
– органи

нагляду

за

діяльністю

організацій

громадського

телерадіомовлення, що визначає такі правові рамки, які регулюють
діяльність організацій громадського мовлення, які чітко і недвозначно
визначають сферу компетенції наглядових за ними органів. Крім того, органи
нагляду за організаціями громадського телерадіомовлення не мають права
здійснювати будь-який попередній контроль програм. Також правила, які
визначають статус органів нагляду над громадського телерадіомовлення, в
першу чергу щодо їхнього складу, повинні бути складені таким чином, що
виключають виникнення можливості політичного або іншого втручання;
– персонал
працівників не

організацій

громадського

повинен залежати

від

телерадіомовлення:

походження,

статі,

штат

поглядів,

політичних, філософських або релігійних переконань, або членства у
професійних спілках. Крім того, персонал повинен без всякої дискримінації

155

мати гарантоване право на участь у профспілковій діяльності і на страйк за
умови дотримання обмежень, передбачених законодавством з метою
забезпечення безперервності громадського мовлення або в силу інших
законних причин. Також персонал цих організацій не має права отримувати
будь-які інструкції від приватних осіб або органів, що не відносяться до своєї
організації, без згоди на те з боку органів управління цієї організації з
урахуванням сфери компетенції органів нагляду;
– фінансування організацій громадського мовлення, тобто держави
беруть на себе зобов'язання підтримувати, а якщо необхідно – створювати
адекватну,

надійну

і

прозору

систему

фінансування,

яка

гарантує

організаціям громадського телерадіомовлення надходження фінансових
коштів, необхідних для здійснення їх завдань;
– політика

організації громадського телерадіомовлення

в галузі

підготовки програм повинна гарантувати неупереджене висвітлення фактів і
подій, а також сприяти вільному формуванню думок. Крім того, будь-які
офіційні повідомлення повинні бути чітко визначені як такі і повинні
передавати під виключну відповідальність відповідного органу влади;
– доступ організацій громадського телерадіомовлення до сучасних
засобів зв'язку, тобто організації громадського телерадіомовлення повинні
мати можливість використовувати нові технології в галузі зв'язку та, за
наявності відповідних повноважень, розвивати нові послуги, засновані на
зазначених технологіях, щоб незалежно виконувати свої завдання, як вони
визначені в законі [24].
Перелічені

конвенції

та

рекомендації

визначають

принципи

демократичних реформ у сфері телерадіомовлення, зокрема: досягнення
балансу між свободою вираження поглядів з іншими правами та законними
інтересами; плюралізму служб і змісту засобів масової інформації; сприяння
соціальній єдності; адаптації регуляторних рамок для засобів масової
інформації відповідно до змін, що відбуваються у суспільстві й світі [9, с. 16].
Слід також зауважити, що значну роль у забезпеченні громадського
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мовлення в сучасних країнах світу відіграє незалежна правозахисна
організація «АРТИКЛЬ 19», метою якої є захист і сприяння забезпеченню
права на свободу вираження поглядів. Назва організації є символічною і
походить від статті 19 Загальної декларації прав людини, яка гарантує
свободу

слова.

Під

егідою

міжнародної

організації

«АРТИКЛЬ 19»

проводилися дослідження, аналітична робота і консультації, що стали
підставою для розроблення Типового закону про суспільне мовлення. В
основу Типового закону про суспільне мовлення покладено великий досвід
роботи і спільної діяльності з партнерськими організаціями у всьому світі;
коментарі до проекту закону були надані багатьма експертами та іншими
зацікавленими людьми, які внесли свій вагомий внесок в його остаточний
варіант;

передова

міжнародна

практика;

рішення

міжнародних

і

національних судових органів, положення договорів та інші визнані
суспільством положення міжнародного права, а також закони про суспільне
(громадське) мовлення, прийняті в різних кранах світу [38, с. 177].
Розроблення Типового закону про суспільне мовлення спрямовано на
забезпечення якісного громадського мовлення і вільного обігу інформації в
інтересах громадськості. Цілями цього Закону є:
– сприяння наданню високоякісних продуктів мовлення населенню
загалом;
– забезпечення і гарантування незалежності суспільного мовника від
політичного чи економічного втручання за умови його підзвітності
населенню;
– забезпечення стабільного фінансування суспільного мовника [191].
Отже, мовлення може бути громадським, лише якщо мовлення
призначене для суспільства, фінансоване суспільством, контрольоване
суспільством. При цьому під «суспільством» розуміється все населення
країни або регіону, яке покликана обслуговувати конкретна організація
мовлення [183, с. 187].
Розвиток громадського мовлення в сучасних країнах світу перш за все
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був забезпечений гарантіями держави щодо надання регулювальним органам
мовлення незалежності шляхом:
– утворення,

якщо

вони

ще

не

зробили

цього,

незалежних

регулювальних органів у секторі мовлення;
– включення до національного законодавства положення, а в політику –
заходів,

які надавали б

регулювальним

органам

сектора

мовлення

повноваження виконувати свої завдання (як це й передбачено національним
законодавством) ефективно, незалежно й відкрито, відповідно до керівних
принципів незалежності та функціонування регулювальних органів у секторі
мовлення;
– доведення цих керівних принципів до відома регулювальних органів
сектора мовлення, відповідних органів державної влади й професійних груп,
а також до широкої громадськості, забезпечуючи при цьому справжню
повагу незалежності регулювальних

органів

у

питаннях будь-якого

втручання в їхню діяльність.
Тільки таким чином можливо гарантувати регулювальним органам
сектора мовлення справжню незалежність, зокрема через комплекс правових
норм, які регламентуватимуть усі боки їхньої діяльності, і засоби, що дадуть
їм можливість виконувати свої функції дієво й ефективно [146].
Класичним

представником

та

родоначальницею

громадського

мовлення є Велика Британія, яке можна характеризувати як «чисте»
громадське мовлення в умовах змішаної моделі телеринку. Розвиток
громадського мовлення Великобританії тісно пов’язаний з історією і
практикою діяльності мовної корпорації British Broadcasting Corporation
(BBC), яка була заснована у Великій Британії ще 1923 р.
Концепція першого генерального директора корпорації ВВС лорда
Рейта виглядала як «інформувати, надавати освіту і розважати». У цій
відомій формулі Рейта розважальна функція трактувалася ним як процес
нерозривного від інформування та освіти і покликана була формувати смак
глядачів. Найважливішими аспектами концепції Рейта були також поняття
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«неупередженість» та «відповідальність» (responsibility), «підзвітність»
(accountability) [183, с. 195].
Корпорація BBC діє на основі Королівської хартії, а також ліцензії та
угоди, які надає міністр національної спадщини Великої Британії. Для
забезпечення того, щоб BBC залишалася незалежною, Хартією передбачено,
що Корпорація має свій керівний орган – Наглядову раду, яка призначається
королевою за поданням уряду. Метою Наглядової ради є забезпечення
виконання Корпорацією своїх зобов'язань перед суспільством і плідне
посередництво між Корпорацією та урядом. Хартія гарантує редакторську
незалежність BBC та визначає її зобов'язання як громадського мовника. Вона
закріплює

принципи

неупередженості

й

збалансованості

як

основу

редакторської політики. Інший важливий елемент зобов'язань BBC перед
суспільством – транслювати високоякісні програми для різної аудиторії і
відображати розмаїття точок зору [52, с. 99].
Діяльність організації громадського мовлення ВВС будується на таких
принципах:
– забезпечення усіх уподобань та інтересів, в тому числі і інтересів
меншості;
– опікування про національну ідентичність та відчуття єдності;
– всебічне територіальне охоплення громадськості країни;
– ухиляння від особливих політичних та комерційних вподобань;
– фінансування мовлення лише споживачем послуги;
– робота на якість контенту, а не на його кількість.
Регулювання телевізійної індустрії у Великобританії передбачає не
тільки встановлення контролю за дотриманням принципів громадського
мовлення, а й проведення антимонопольної політики.
Закон про мовлення (1996 р.) встановлює:
– гарантії плюралізму і конкуренції на ринку мовлення;
– збереження системи громадського мовлення;
– введення цифрового ТБ (24 канали) і радіо (12 каналів) [37, с. 155].
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Функції громадського мовника BBC закріплені в Хартії та визначають,
що громадське мовлення Великої Британії повинно:
– висвітлювати діяльність як самої Великої Британії, так і її
громадськості, народності;
– забезпечувати розвиток громади, ідейно-естетичний рух та навчання;
– спонукати до мистецтва та культури;
– популяризувати свої країну та займатися просвітництвом;
– інформувати населення про новітні технологічні досягнення та
процеси.
Компанія

ВВС видає ліцензії для

телеорганізацій та сервісів

колегіальному органу – наглядовій раді, яка уповноважена здійснювати
нагляд за реалізацією управлінської діяльності в корпорації. Строк дії
ліцензії на мовлення складає п’ять років, крім того в ліцензії прописуються
завдання

та

конкретного

характеристика
виду

послуг

нових

служб,

споживачеві

та

із

зазначенням

розміром

надання

фінансування,

необхідного для здійснення такої діяльності.
Крім наглядових рад, в корпорації ВВС існують так звана Рада
аудиторії, діяльність якої здійснюється на добровільних засадах та не
оплачується. Рада аудиторії являється дорадчим органом корпорації та
своєрідним

гарантом

забезпечення

прозорості

й

підзвітності

ВВС

громадськості. До компетенції дорадчого органу корпорації входить
діяльність, що стосується суспільних інтересів; звітування про діяльність
ВВС в частині забезпечення вимог громадськості [55].
Незалежність громадського мовлення ВВС в Великобританії зумовлено
тим, по-перше, що корпорація ВВС, Міністерство культури, медіа та спорту
позбавлені права вимагати від громадського мовлення попереднього
перегляду їх контенту до його трансляції в ефірі. По-друге, забезпечення
незалежності громадського телебачення тримається ще за рахунок значної
підтримки громадськості, яка безмежно підтримує ВВС більше, ніж будь-яку
політичну силу або партію. Довіра глядача до громадського мовлення ВВС
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зумовлена тим, що ВВС надає громадськості телепродукт високої якості, а
передачі є зрозумілими для споживача. Так, експерти зазначають, що контент
громадського мовлення ВВС є більш якісним та змістовним, що дозволяє
громадськості бути більш обізнаною, ніж тому глядачу, що отримує
інформацію з комерційного телебачення.
Громадське мовлення ВВС фінансується з декількох джерел, до яких
відноситься:
– абонентська плата, що сплачується обов’язково один раз на рік
споживачем телепродукції. Формуванням тарифів абонентської оплати за
громадське мовлення займається Міністерство культури, медіа і спорту із
узгодженням із ВВС. Особливістю є той факт, що умови абонентської плати
встановлюються на шість років, а зібрані кошти розміщуються на окремому
рахунку держави та в подальшому становлять частку бюджету Міністерства
культури, медіа та спорту;
– гранти від Міністерства закордонних справ Великої Британії;
– прибуток від наданих послуг та реклами.
Про успішність громадського мовлення Великобританії свідчить той
факт, що ВВС встановлює формат для комерційного телебачення шляхом
створення за рахунок надходжень високоякісних програм і таким чином
заохочує інші комерційні канали створювати аналогічні проекти [200].
Важливим

чинником

у

становленні

громадського

мовлення

у

Великобританії стало те, що Англія уникла жорсткої боротьби за контроль
над телебаченням, що було характерно для більшості країн Західної Європи.
Це відбулось завдяки високій культурі політичного життя, закладеним в
уставі ВВС принципам незалежності інформації від уряду та багаторічним
традиціям

британської

журналістики.

Дотримуючись

концепції

«відповідального мовлення», англійський уряд завжди проводив відкриту
інформаційну політику.
Визначивши соціальну функцію корпорації ВВС, можна сформулювати
її роль таким чином:
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– ВВС є інформаційним джерелом для людей різних поглядів та рівнів
політичної, дипломатичної, суспільної, релігійної та іншої діяльності;
– ВВС існує як мовник для широких кіл слухачів та глядачів;
– ВВС

у своїй

роботі

дотримується

принципів

нейтральності,

правдивості і повноти інформаційної картини. Такий підхід трактується
необхідністю мати кредит довіри в аудиторії [28, с. 149].
Громадське мовлення Німеччини почало формуватися з 1945 року
шляхом домовленості та укладання угод між окремими німецькими землями,
створеними на основі земельних законів та державних договорів. Громадське
мовлення в Німеччині з’явилося з метою запобігання односторонньому
політичному напрямку засобів масової інформації та прагнення не підганяти
програми у формат діючої економічної діяльності.
Громадські мовники Німеччини формувалися у формі публічноправових організацій, що являються незалежними від відомчого нагляду,
працюють на засадах автономності, фінансування яких здійснюється з
абонентської оплати та частково з рекламної діяльності. Завдання та
структура цих організацій визначаються законодавством земель.
Громадські мовники Німеччини в основу покладають такі принципи та
правила мовлення:
– мовлення має вестися в рамках конституційного порядку;
– особливу увагу потрібно приділяти міжнародним, науковим і
культурним темам;
– слід враховувати моральні і релігійні переконання населення;
– слід брати в розрахунок ту частину аудиторії, яка зайнята в
сільському господарстві;
– подача новин має бути спільною, незалежною і об'єктивною;
– мовлення має сприяти міжнародному взаєморозумінню, закликати до
миру і соціальної справедливості, захищати демократичні свободи і служити
тільки правді;
– забороняється

служити

якій-небудь

політичній

партії

або
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угрупованню,

профспілковій

організації,

якомусь

віровченню

або

світобаченню [1].
Громадське мовлення Німеччини представляють телерадіокомпанія
ARD – Загальне телебачення Німеччини та ZDF – Друге німецьке
телебачення, структура яких відповідає встановлений формі. Загальне
телебачення Німеччини (ARD ) складається із об’єднаних телерадіокомпаній,
програмна діяльність яких формує першу програму загальнонімецького
телебачення.
Будь-яка телерадіокомпанія, яка входить до загального телебачення
Німеччини, має право виходу із системи ARD, але повинна попередити про
прийняття такого рішення не менші ніж за два роки.
Діяльність

Загального

телебачення

Німеччини

організована

на

федеральній основі та регулюється Адміністративними угодами. Діяльність
Другого

німецького

телебачення

(ZDF)

побудована

на

засадах

демократичного централізму, її фінансування здійснюється за рахунок
абонентської плати, доходів від рекламної діяльності, інших надходжень.
Діяльність як Загального телебачення Німеччини (ARD), так і Другого
німецького телебачення (ZDF) очолює інтендант – посадова особа, яка несе
відповідальність
Управлінська

за

організацію

діяльність

та

транслювання

інтенданта

програм

контролюється

в

ефір.

спеціально

уповноваженими органами: адміністративною та телерадіомовною радами із
дев’яти членів, які обираються раз на чотири роки [52, с. 146].
Ради є в кожному органі громадського мовлення, вони відповідають за
обрання директорів каналів, консультують із питань розробки програм,
контролюють дотримання стандартів у програмах та затверджують бюджет і
підсумкову щорічну доповідь. Вони розробляють ґайдлайни з програмування
для громадських каналів, зокрема пропонують варіанти програмної сітки,
виходячи із затверджених законодавчо вимог.
Членами Ради, як правило, являються представники політичних
органів, профспілок, торгових і промислових груп, церков, університетів та
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закладів культури. Частина з них мають стосунок до конкретних партій, але
через специфіку федеральної системи одній конкретній партії важко
впливати на важливі рішення Рад і всю систему громадського мовлення [67].
Адміністративна рада здійснює нагляд за організацією діяльності
адміністративно-фінансових справ;

телерадіомовна рада

уповноважена

здійснювати контроль за змістом і якістю передач та здійснювати
спостереження за діяльністю телеорганізацій з метою недопущення фактів
підтримки поглядів лише окремої громади чи політичної партії. До
повноважень федерації належить лише регулювання діяльності системи
зв’язку, що включає в себе також алгоритм передачі програм, питання, які
охоплюються авторським правом [52, с. 145].
Фінансову діяльність громадських мовників контролюють також
адміністративні ради (для громадського мовника ARD – Адміністративна
рада в кожній регіональній станції, для громадського мовника ZDF – лише
одна). Їхні функції включають контроль бюджету й затвердження кандидатур
менеджерів

вищої

ланки,

яких

призначає

гендиректор.

Склад

адміністративних рад – 14 членів, з яких п'ять – від земель, один від
центрального уряду й чотири обираються відповідними Радами мовників
терміном на 5 років [67].
Водночас

у

системі

громадського

мовлення

також

існує

телерадіокомпанія «Німецька хвиля», яка підпорядковується Федерації та
фінансується

з

державного

бюджету.

Особливістю

діяльності

телерадіокомпанії «Німецька хвиля» є той факт, що вона здійснює своє
мовлення лише за кордон з метою інформування своїх громадян, які
знаходяться за кордоном, про факти та події, що відбуваються в країні, а
також повідомлення про здійснення державної внутрішньої та зовнішньої
політики Німеччини.
Основна

відмінність

між

публічно-правовими

і

приватними

телерадіокомпаніями Німеччини полягає в тому, що фінансуються вони з
різних джерел. Приватні компанії фінансуються в основному за рахунок
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прибутків

від

реклами.

Фінансування

публічно-правових

компаній

здійснюється за рахунок рекламних надходжень, а також частини зборів за
користування телерадіоприймачами. Однак реклама на публічно-правовому
телерадіомовленні підлягає

набагато більшим

обмеженням,

аніж на

приватному [46, с. 248].
Таким чином, унікальність громадського мовлення Німеччини полягає
в тому, що право розпорядження та перерозподілу бюджету та визначення
редакційної політики належить регіональним мовникам. Адже система
громадського мовлення Німеччини будувалася відповідно до її суспільнополітичних вимог та є ідеальною саме для цієї країни.
Класичною

моделлю

функціонування

громадського

мовлення

вважають Францію, де з посиленням ролі парламенту і появою політичної
опозиції найперше з’явилась незалежна, критично налаштована до дій влади
журналістика. Визначальною для французької моделі громадського мовлення
стало те, що мовлення формувалось при взаємодії держави і засобів масової
інформації в умовах громадянського суспільства. Саме тому у Франції
поняття «державне» і «громадське» телебачення – це, по суті, синоніми
[27, с. 19].
Діяльність громадського мовлення у Франції є специфічною, оскільки
держава бере значну участь у роботі електронних медіа, визначає вимоги до
програм громадського мовника, а саме: позапартійність, коректність і
пропорційність; транслювання заяв та повідомлення Уряду Франції,
парламентських дебатів.
Громадський мовник повинен також забезпечити різноманітність сітки
мовлення, керуючись тими ж правилами, які діють щодо внутрішнього
різноманіття в програмах, з урахуванням необхідності задоволення потреб
різних груп населення. Окрім того, що реклама заборонена у прайм-тайм,
вона також не може переривати трансляцію художніх фільмів [52, с. 146].
Діяльність громадських телекомпаній контролює Вища рада з питань
телерадіомовлення. До складу Ради входять дев'ять членів, з яких три
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призначаються президентом і по три – головами обох палат парламенту з
числа видатних діячів мовлення, культури та академічних кіл. Це незалежний
неупереджений орган, члени якого обираються на 5 років без права
переобрання. Вони не можуть мати комерційних інтересів у сфері мас-медіа і
навіть не мають права працювати на телебаченні або радіо після відставки
[202].
Вища рада з питань телерадіомовлення гарантує незалежність
діяльності державних радіо і телебачення (саме державних, бо вони більше
пов'язані з державними інституціями), об'єктивність передачі інформації,
слідкує за дотриманням принципу свободи конкуренції, за якістю та
різноманітністю програм, за збереженням і пропагандою французької мови
та культури, розподіляє частоти та стежить за правилами їх використання,
контролює

дотримання

принципів

плюралізму

державними

телерадіокомпаніями, призначає їхніх керівників, стежить за дотриманням
прав підлітків та молоді, визначає політику в галузі кабельного мовлення
[52, с. 146].
До завдань Вищої ради з питань телерадіомовлення

входить

запобігання вчиненню випадків зловживання телебаченням як знаряддям
власного панування чи комерційної вигоди. Крім того, до компетентності
Вищої ради з питань телерадіомовлення належить розподіл радіо-, теле- та
супутникових частот, ліцензування кабельних каналів, встановлення квот на
імпортну продукцію, стеження за мовною політикою щодо транслювання
передач національною мовою (французькою) не менше ¼ частини часу,
відведення не менше 1/6 частини для європейських передач, не менше 3% –
фільмів власного виробництво, призначення керівників державних теле- і
радіокомпаній, стеження за неупередженістю мовлення в період виборів,
охорона прав дітей та молоді, вжиття заходів щодо порушників закону
шляхом штрафів або тимчасового припинення передач тощо [202].
Для зміцнення громадського мовлення Франції було реформовано
аудіовізуальний сектор шляхом створення незалежної від інших органів
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влади Вищої аудіовізуальної ради, до повноважень якої входить забезпечення
незалежності медіа. Реформування аудіовізуального сектору передбачало
створення холдінгу «France Television», до складу якого входили три
національні канали: «La Cinquieme»; «France 2» – загальнонаціональний
канал, створений з метою інформувати, розважати та просвітлювати глядача;
«France 3» – пропонує загальнонаціональний та регіональний контент
відповідно до чотирьох основних географічних регіонів країни; основна
тематика каналу – історична, а також висвітлення життя регіону.
Фінансування громадських мовників у Франції здійснюється за
рахунок державу у кількості 25% , інші 75% надходять з абонентської плати
та доходів від реклами [46, с. 195]
Громадське мовлення Швеції (SVT ) діє на законодавчій базі Хартії про
телемовні сервіси Швеції, яка є частиною Закону про радіо і телебачення
країни. Відповідно до законодавчої бази Швеції громадські мовники SVT
повинні надавати послуги мовлення, бути незалежними як від держави, так і
від політичних, соціальних поглядів певних категорій населення та
працювати

для

суспільства.

Хартія

про

телемовні

сервіси

Швеції

оновлюється кожні три роки.
Нагляд за діяльністю громадських мовників Швеції SVT здійснює
Шведське відомство з телебачення та радіомовлення, що підпорядковане
Міністерству культури. До складу відомства входить Комісія зі скарг, яка
розглядає звернення громадян з приводу порушення в телепрограмах
етичних стандартів. Громадське мовлення Швеції підтримує значна частина
населення, оскільки мовники значно більше виробляють новин, програм про
культуру та дитячих програм, ніж комерційне телебачення [203].
У Швеції існують три громадські мовники – Шведське телебачення,
Шведське радіо, Освітнє мовлення. Всі вони є незалежними компаніями. До
1990-х років їхніми співвласниками були так звані «народні рухи», тобто
профспілки, освітні організації, медіа об'єднання тощо. Однак із появою
комерційного телебачення деякі мовники обрали комерційну діяльність,
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спрямовану на отримання прибутку, а не на просвітництво суспільства.
У зв’язку зі змінами у мовленні парламент Швеції в 1994 році провів
реформування громадського мовлення, що полягало в створенні фонду, який
володіє та керує акціями всіх громадських мовників. Головне призначення
фонду – забезпечувати незалежність та протидію корупційній діяльності в
мовленні. Керівництво фонду визначає уряд з урахуванням відповідно до
відсоткового співвідношення місць у парламенті між різними політичними
силами [46, с. 218].
Фінансування мовників Швеції SVT надходить від абонентської плати,
інша незначна частина фінансових надходження – це продаж програм та
спонсорства спортивних трансляцій. Особливістю є той факт, що на
громадських мовниках відсутня взагалі реклама, не надається державна
допомога, а лише стягується щорічна абонентська плата з населення. Тариф
абонентської плати мовників Швеції SVT визначається один раз на три роки
парламентом і залежить від щорічних звітів громадського мовника та
результатів роботи міжпарламентських робочих груп,

що

вивчають

доцільність надання і використання коштів для розвитку громадського
мовлення [203].
Громадське мовлення Нідерландів регулюється законом про мовлення,
прийнятим у 1967 році та оновленим у 1989 році. Відповідно до закону про
мовлення в Нідерландах склад громадського мовлення включає в себе три
види організацій, що мають право здійснювати громадське мовлення та
мають доступ до суспільного мовника NOS. Діяльність громадських
телеорганізації в Нідерландах провадиться автономно з індивідуальним
членством, таким чином створюється громадська телерадіомовна корпорація
Нідерландів – NOS. Така система діяльності громадських мовників привела
до розвитку культурної інтеграції населення [16, с. 241].
Фінансування мовлення NOS здійснюється за рахунок абонентської
плати і таким чином забезпечує доступ до програм громадського мовлення та
дозволяє здійснювати виробництво власного аудіовізуального продукту
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суспільного значення [37, с. 178].
На відміну від інших європейських громадських мовників організація
громадського мовлення Данії сконцентрована на транслюванні саме денного
мовлення, оскільки трансляцію денного мовлення в Данії дивляться щодня
більше половини мешканців країни. Представником громадського мовлення
виступає медіа-компанія «Датська корпорація телерадіомовлення» (DR), що
була заснована в 1925 році і здійснює мовлення за допомогою трьох
телеорганізацій із визначеним напрямку подачі інформації. Отже, громадське
мовлення трьох телеорганізацій Датської корпорації телерадіомовлення
здійснюється за такими напрямками, як:
– новини, інформаційні програми, телешоу;
– просвітницькі програми, класична музика;
– розважальні, музичні, молодіжні програми [201].
Система громадського мовлення Данії складається з таких складових:
– Датська корпорація телерадіомовлення DR, до якої входять три
телеорганізації громадського мовника;
– телеорганізація громадського мовлення TV2/Denmark, що включає в
себе п’ять каналів, призначених окремо для молоді, для людей дорослого
віку, для новин цілодобово, трансляція фільмів та спорт;
– регіональне громадське мовлення TV2, яке працює автономно,
самостійно фінансується, не підпорядковується Міністерству культури.
Джерела фінансування системи громадського мовлення мають декілька
напрямків.

Бюджет

Датської

корпорації

телерадіомовлення

DR,

телеорганізації TV2/Denmark та регіонального мовлення складається з
коштів, що надходять з спеціального збору. Спеціальний збір являється
основним із видатків Корпорації DR, також фінансування здійснюється за
рахунок продажу аудіовізуальної продукції, надання послуг, отримання
пільг, прибутків.
На відміну від Датської корпорації телерадіомовлення DR громадське
мовлення телеорганізації TV2/Denmark та регіональне мовлення TV2 мають
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додаткові джерела фінансування, що складаються з отримання прибутків за
розміщення реклами, використання мережі Інтернет, плати за перегляд
каналів громадського мовлення, куди не входить ліцензійний збір за
мовлення.

Ліцензійний

збір

передбачає

оплату за

засоби

прийому

телевізійного сигналу, розмір такої оплати встановлюється Міністерством
культури один раз на декілька років із погодженням парламентського
комітету з фінансування [99, с. 185].
Управління системи громадського мовлення в Данії покладено на Ради.
Організацією діяльності та нагляд за громадським мовленням Датської
корпорації телерадіомовлення покладено на Раду DR, яка виконує свої
повноваження чотири роки. До складу Ради DR Датської корпорації
телерадіомовлення входять 11 членів, з яких Міністерство культури в особі
міністра обирає трьох членів ради, інших шість членів Ради обирає
парламент Данії, також право обирати членів ради належить трудовому
колективу корпорації DR.
Датська корпорація телерадіомовлення DR та Міністерство культури
укладають контракт раз чотири роки, який передбачає головні завдання
діяльності громадського мовлення. Зокрема, до таких завдань відноситься
підтримання

громадської

активності

у

становленні

громадянського

суспільства; підтримка національних інтересів, заохочення громадськості до
різних сфер пізнання.
Управління громадського мовлення TV2/Denmark здійснює рада у
кількості 9 членів, яка обираються Міністерством культури (шість
кандидатур), інші кандидатури обираються трудовим колективом TV2. Члени
ради обираються терміном на чотири роки, зазначені громадські мовники
перевагу щодо проведенні незалежної діяльності у фінансуванні, наділені
правом затвердження власних бюджетів, з обов’язковим звітуванням про
прийнятий кошторис перед Міністерством культури та Парламентом Данії
[201].
На відміну від британської моделі, яка була прийнята в Європі, система
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громадського

мовлення

США

виникла

як

альтернатива

комерційно

фінансованій та орієнтованій на ринок системі мовлення, яка домінувала у
США з самого початку її виникнення. Під час правління Президента США
Ліндона Джонсона у 1967 році було прийнято Акт про громадянське
мовлення у США, на базі якого було створено компанію PBS – Службу
публічного мовлення, що об’єднує в мережу багато суспільних мовників.
Того

ж

року було

створено Корпорацію

громадського

мовлення

–

недержавну організацію, яка розподіляє кошти, виділені Конгресом для
розвитку громадського мовлення. В 1968 році було створено Національне
публічне радіо, що призвело до бурхливого розвитку некомерційного
радіомовлення [187].
Особливістю програмної політики

компанії

PBS є

відсутність

центральної телестудії, яка б виробляла центральні програми. Вони,
зазвичай, виробляються місцевими каналами і поширюються відповідно до
потреб регіонів. Регіональні відділення, у свою чергу, спеціалізуються на
виробництві певних телепрограм, тобто вони виробляються за адресним
принципом. Таким чином, номенклатура телевізійних програм є досить
широкою і забезпечує майже всі потреби населення США у некомерційних
програмах.
Разом з тим компанія PBS купує частину програм у незалежних
продюсерів чи замовляє їх місцевим громадським станціям і закордонним
організаціям. Корпорація, яка існує чи у не найбагатшій країні світу, не може
дозволити собі робити передачі достатньо високого рівня за європейськими
мірками [28, с. 111].
На відміну від європейського громадського мовлення, в США немає
ліцензійних

зборів

за

користування

телеприймачами.

Як

правило,

американець платить за підключення до кабельної мережі, де йому
пропонується за певну плату набір інформаційних послуг, який він може
обирати на свій смак. Плату за створення та розповсюдження програм
громадського телебачення не передбачено [187].
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Громадське мовлення у Сполучених Штатах Америки регулює
Федеральна комісія з комунікацій, основне завдання якої – це розподіл
частот. Федеральна комісія з комунікацій свої засідання проводить відкрито з
обов’язковим повідомлення про це суспільство. Також до повноважень
комісії входить застосування штрафних санкцій, але суворо заборонено будьяку форму цензури.
Громадське мовлення в США має назву Служба публічного мовлення
(PBS)

та

займається

лише

управлянням

взаємозв'язків

між

телерадіостанціями, що приєдналися до служби публічного мовлення на всій
території США. Телерадіостанції, які виявили волю приєднатися до системи
громадського мовлення, мають відповідати загальновизнаним в США
критеріям, а саме:
–

мовлення

повинно

мати просвітницький напрямок,

подання

громадськості лише неупереджених фактів про події та висвітлення
соціально значущих проблем;
– повна автономність від впливу як адміністративних органів, так і
політичних сил та релігійних організацій;
– відсутність ведення рекламної чи будь-якої іншої комерційної
діяльності [52, с. 146].
Фінансування громадських мовників відбувається з декількох джерел:
близько 17% покривається за рахунок федерального бюджету; 23% – кошти,
що виділяються Конгресом на виробництво і розповсюдження окремих
програм. Крім того, кошти надходять у вигляді грантів на окремі суспільно
важливі програми, пожертвувань фондів (близько 22%) та приватних осіб
(20%). Вагомим джерелом надходження коштів є передплата на отримання
освітніх програм (20%). Реклама на громадському мовленні в принципі
заборонена. Лише 5% необхідних коштів надходять від спонсорів. Ліцензійні
збори становлять 2% доходів приватних мовників. Попри значну кількість
джерел фінансування, нестача коштів залишається основною проблемою
американського публічного телерадіомовлення [46, с. 222].
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Таким чином, громадське мовлення являється надважливою складовою
інформаційного простору як в європейських країнах, так і США, та
охоплюється єдиним гаслом: «інформувати, просвіщати, розважати», тобто
мовлення призначене для всіх громадян із надання їм інформаційних,
просвітницьких і розважальних мовних програм, незалежно від їх віку,
соціального, релігійного становища; незалежність від політичної влади,
відсутність комерційної діяльності, надання інформації неупереджено та
об’єктивно, контроль з боку суспільства.
Процес регулювання громадського мовлення у сучасних країнах світу
постає таким чином, щоб мати можливість регулювати вплив держави на
незалежність мовлення, оскільки в деяких країнах світу втручання держави в
громадське мовлення є набагато сильнішим, ніж в інших країнах, а
громадське

мовлення

створюється

для

суспільства.

Хоча

система

громадського мовлення в кожній країні має свої особливості, єдине, що
залишається незмінним, – це завдання, мета та принципи побудови
громадського мовлення. Мовлення є громадським тільки тоді, якщо воно
виступає

для

суспільства,

фінансується

суспільством

та

ним

же

контролюється.

Висновки до розділу 2
Частиною телерадіоінформаційного простору України є мовлення. На
законодавчому рівні питання щодо національних систем мовлення не
врегульовано, а лише містяться окремі його правові норми, які відображені в
законах України та регуляторних актах. З метою встановлення єдиної норми
законодавства України щодо процесу мовлення в Україні необхідно
систематизувати норми у сфері телерадіомовлення у вигляді Кодексу
мовлення, який би встановив стандарти у сфері телебачення і радіомовлення
відповідно до міжнародних норм.
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Крім того, в системі мовлення відсутній процес саморегуляції, у зв’язку
з чим виникає необхідність врегулювання процесу систематизації мовлення в
одному законодавчому акті, яким може стати прийнятий Закон України «Про
мовлення», який усунув би прогалини мовлення та зобов’язав однаково
застосовувати та/або тлумачити дану норму закону.
Система

державного публічного адміністрування

телебачення

і

радіомовлення України передбачає собою узгодженість та координацію дій
органів виконавчої влади з метою досягнення суспільно важливих цілей та
завдань.
Отже, систему державних органів публічного адміністрування та
регулювання у сфері телерадіомовлення складають:
– Президент України, Верховна Рада України;
– Кабінет Міністрів України;
– центральний

орган

виконавчої

влади

–

Державний

комітет

телебачення і радіомовлення України;
– Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення як
єдиний орган державного регулювання діяльності у сфері телебачення і
радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і
передач;
– інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування у
сфері телебачення і радіомовлення, що визначені законодавством України
про телебачення і радіомовлення;
– громадські формування, які теж в окремих випадках здійснюють від
імені держави деякі її функції.
Виникає необхідність розмежування наглядових та регулятивних
повноважень у сфері телерадіомовлення як на центральному, так і на
місцевому рівнях публічного адміністрування шляхом обмеження права
Державного комітету телебачення і радіомовлення України видавати
регуляторні

акти

в

сфері

телерадіомовлення

щодо

діяльності

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, які контролюються
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Національною радою.
Органи публічного адміністрування в сфері телерадіомовлення наділені
владними повноваженнями щодо здійснення державного контролю в даній
сфері і, таким чином, можуть впливати на розвиток інформаційного
суспільства в країні, в тому числі покращення діяльності телерадіомовлення.
Вважаємо,

що

державний

контроль

у

сфері

телебачення

і

радіомовлення слід розгляди у вигляді системи спостереження і перевірки
телерадіоорганізацій та процесів їх діяльності з метою оцінки органами
публічного адміністрування обґрунтованості та ефективності прийняття
управлінських рішень і результатів їх виконання, виявлення порушень норм
законодавства,

а

також

усунення

негативних

наслідків

шляхом

безпосереднього втручання у діяльність цих телерадіоорганізацій.
Стан телебачення та радіомовлення являється своєрідним стандартом у
розвитку демократичної держави та забезпечення прав людини і свободи
слова. З урахуванням таких процесів значну увагу медіапростір приділяє
громадському мовленню. Оскільки в Україні громадське телебачення не
розвивалося, то слід звернуту увагу на міжнародний досвід громадського
мовлення в сучасних країнах світу.
Зокрема, громадське мовлення відрізняється від комерційного тим, що
є загальнодоступним, різноманітним, транслює в ефірі переважно програми
власного національного виробництва, має пріоритетність громадського
форуму, а головне – незалежність мовлення від держави і рекламного ринку.
Головне призначення громадського мовлення полягає в тому, що
мовлення відбувається для народу, полягає у популяризації національних
цінностей, неупередженому висвітленні фактів минулого, сучасного й
майбутнього, що мають суспільний інтерес, та, головне, є цікавим для
громадян.
Громадське мовлення різних країн світу має свої особливості, однак
концепція громадського мовлення в усіх країнах є єдиною та спрямована на
забезпечення незалежності телебачення від держави, свободу вираження
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поглядів, доступу до інформації, свободу прийому та необмеження
ретрансляції.
Крім того, громадське мовлення сучасних країн світу напрацювало
загальні принципи, завдання та складові громадського мовлення, політичні
рамки діяльності громадського мовлення, з урахуванням національного
законодавства,

яких

вони

дотримуються,

і

завдяки

чому

постійно

відбувається процес розвитку демократичних процесів в країні.
Таким чином, громадське мовлення виступає надважливою складовою
інформаційного простору у сучасних країнах світу і охоплюється єдиним
гаслом: «інформувати, просвіщати, розважати», тобто призначене для всіх
громадян із надання їм інформаційних, просвітницьких і розважальних
мовних програм, незалежно від їх віку, соціального, релігійного становища;
незалежно від політичної влади, не веде комерційну діяльність, забезпечує
надання

інформації

суспільства.

неупереджено

та

об’єктивно,

контроль

з

боку
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Розділ 3
ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

3.1.

Особливості

запровадження

в

Україні

громадського

телебачення в сучасних реаліях
У сучасних умовах Україна обрала євроінтеграційний курс розбудови
громадянського суспільства та інформаційного простору держави. У зв’язку з
цим

виникає

необхідність

в

інформатизації

суспільства,

залученні

громадськості до обговорення головних питань соціально-політичного
характеру, підтриманні у становленні громадянського суспільства з метою
створення в Україні громадського телебачення.
В англійській мові термін «громадське мовлення» виглядає як «public
service broadcasting», що перекладається як «служби суспільного мовлення».
Крім того, англійське слово «public» можна використовувати в перекладі в
двох варіантах: «публічне» або «державне». Можливо, правильніше, на нашу
думку, було б застосовувати термін не «громадське», а «публічне» мовлення,
оскільки зміст слова «публічний» – це те, що відбувається в присутності
суспільства, влаштовано для суспільства, перебуває в розпорядженні
суспільства, проходить відкрито і гласно [192, с. 99].
Основними стандартами громадського мовлення в України виступають
неупередженість інформаційної політики та згуртованість громадськості.
Завдання суспільного (громадського) мовлення, за словами генерального
директора Європейської мовної спілки Інгрід Делтенре, – створювати
інформацію, якій має довіряти населення, виробляти програми, що будуть
цікаві для всього населення загалом, творити документальні фільми,
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пов’язані з життям всієї країни [32].
Запровадження в Україні суспільного (громадського) мовлення триває
майже 20 років. Першою спробою створення суспільного (громадського)
мовлення став 1997 рік, коли був прийнятий Закон України «Про систему
Громадського

телебачення

і

радіомовлення

України»

та

створено

телеорганізацію Суспільного мовлення України із визначенням програмної
концепції. Однак подальший розвиток суспільного (громадського) мовлення
в Україні зупинився, оскільки прийнятий Закон вимагав прийняття інших
законів, які б визначали моделі управління та стандарти суспільного
мовлення,

що

передбачало

позбавлення

держави

контролю

над

телерадіомовленням. Впродовж років суспільне (громадське) мовлення
існувало суто формально, були спроби внести зміни до закону, але все
залишалося без змін.
Завдяки радикальним змінам у політичному житті нашої країни,
зусиллям медіа-громадськості та державних інститутів щодо запровадження
суспільного (громадського) телебачення України 17 квітня 2014 року
Верховної Радою України був прийнятий новий Закон України «Про
Суспільне телебачення і радіомовлення України», що є першим кроком на
шляху до розвитку суспільного (громадського) телебачення в Україні.
Крім того, на міжнародному рівні питання створення суспільного
(громадського) мовлення в Україні також регулярно порушується в Раді
Європи, зокрема в Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1346
від 29 вересня 2003 р. «Про виконання Україною своїх обов’язків і
зобов’язань» вкотре акцентувалося на необхідності створення громадського
мовлення.
Закон України «Про телебачення і радіомовлення» визначає суспільне
телебачення

і

радіомовлення

як

організаційно-правову

форму

некомерційного телебачення і радіомовлення, засади діяльності якої
визначено Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення
України» [167].
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Відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення» суспільне (громадське) телебачення в України утворюється у
формі

публічного

акціонерного

товариства

«Національна

суспільна

телерадіокомпанія України», 100% акцій якого належать державі.
НСТУ

являється

об’єктом

загальнодержавного

значення

та

утворюється на базі Національної телекомпанії України, Національної
радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії «Культура», обласних
державних телерадіокомпаній, Державної телерадіомовної компанії «Крим»,
державних організацій «Київська державна регіональна телерадіокомпанія»,
«Севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія», «НовгородСіверська
«Криворізька
державного

регіональна
регіональна
підприємства

державна
державна

телерадіокомпанія
телерадіокомпанія

«Українська

студія

«Сіверська»,
«Криворіжжя»,

телевізійних

фільмів

«Укртелефільм», що реорганізуються шляхом приєднання до Національної
телекомпанії України.
В Україні визначено загальні принципи Суспільного (громадського)
мовлення, до яких належить:
– недопущення будь-якого прояву дискримінації залежно від статі,
релігійних переконань та расової належності, а також будь-якої форми
соціальної сегрегації;
– розвиток різнобічних плюралістичних і новаторських теле- та
радіопрограм, що відповідають високим стандартам етики та художньоестетичної якості;
– віддзеркалення широкого спектру філософських ідей та релігійних
течій у суспільстві для зміцнення взаєморозуміння в суспільних відносинах з
метою демократизації суспільства;
– активне сприяння у теле- та радіопрограмах, що транслюються,
розповсюдженню багатої національної та світової культурної спадщини
[115].
Основними завданнями суспільного (громадського) телебачення, що
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постають перед Національною суспільною телерадіокомпанією України, є:
– об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про
суспільно значущі події в Україні та за кордоном;
– забезпечення

збалансованого

і

прозорого

доступу

суб’єктів

суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату,
зокрема у вигляді дебатів;
– сприяння консолідації українського суспільства;
– розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння
розвитку мов і культур національних меншин;
– сприяння якнайповнішому задоволенню інформаційних, культурних
та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та
поширення економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких,
навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для
дітей

та

молоді,

людей

з

обмеженими

фізичними

можливостями,

національних меншин, інших соціальних груп;
– оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що
становлять загрозу життю чи здоров’ю людей;
– надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів,
відсутніх на комерційному ринку;
– сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
Для успішного виконання завдань, що висуваються перед суспільним
(громадським) телебаченням України, його діяльність повинна ґрунтуватися
на засадах:
– всебічного, об’єктивного і збалансованого інформування про
суспільно значущі події в Україні та за кордоном;
–

дотримання

норм

суспільної

моралі,

традицій

і

культури

Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі
традиційної сім’ї у розбудові українського суспільства;
– пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними;
– чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;
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– вільного вираження поглядів, думок і переконань;
– незалежності управління та поточної діяльності від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб,
політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
– участі громадськості в управлінні, формуванні програмної політики;
– відсутності дискримінації за будь-якою ознакою;
– прозорості та відкритості діяльності.
Забороняється втручання державних органів та органів місцевого
самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних
організацій у діяльність Національної суспільної телерадіокомпанії України з
метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу
на

зміст

інформації,

що

поширюється

Суспільним

телебаченням

і

радіомовленням України [164].
Сутність громадського телебачення полягає у сприянні розвитку
національного світогляду, вихованні патріотизму, розбудові національної
неповторності, ставлення громадської позиції та участі суспільства в житті
держави.
Так, С. Здіорук і С. Гнатюк визначають такі основні риси, притаманні
громадському телебаченню:
– поширення на всій території держави;
– відповідність загальним смакам та інтересам більшості громадян;
– безпосередня й кількісно значуща участь глядачів у фінансуванні;
– широкий зворотний зв'язок із суспільством (через об'єднання
громадян);
– спрямованість політики каналів на розвиток загальнонаціональної
ідентичності, консолідацію та гуманізацію суспільства, підвищення його
культурного та освітнього рівня;
– приділення особливої уваги проблемам меншин у суспільстві;
– конкурентоспроможність поряд із комерційними каналами;
– якість і привабливість інформаційної продукції, боротьба за якість, а
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не за кількість [43, с. 78].
Впровадження в Україні суспільного (громадського) телебачення
повинно ґрунтуватися на загальноприйнятих засадах побудови суспільного
(громадського) мовлення європейських країн. До таких засад відносять:
– засади редакційної політики, які ґрунтуються виключно на інтересах
громадськості;
– програмна політика, яка спрямовується на представлення інтересів
основних груп суспільства, включаючи національні меншини, та складається
з інформаційного, освітнього, культурного та розважального компонентів;
– управляння та нагляд здійснює уповноважений колегіальний орган,
що утворюється на засадах законності, прозорості та незалежності;
– фінансова незалежність від держави та політичних партій, що таким
чином забезпечує звільнення громадського мовлення від спроб впливати на
його діяльність та прийняття рішень [46, с.358];
Громадське телебачення має рушійний вплив у розбудові національної
цілісності держави, суспільної узгодженості, являється представником
інтелектуальності

та

освіченості

громадськості.

Розповсюдження

громадського телебачення повинно охоплювати всю територію країни, і
кожен громадянин має право на безперешкодний доступ до мовлення
[199, с. 149].
Організаційно-правові засади функціонування системи громадського
телебачення України мають забезпечити:
– широке представництво різних політичних сил в діяльності
телерадіоорганізації

Суспільного

мовлення

України

та

недопущення

монополізації в її управлінні;
– фінансову незалежність телерадіоорганізації Суспільного мовлення
України від окремих суб'єктів державної влади, підприємств, установ та
об'єднань громадян;
– проведення масових культурно-просвітницьких заходів, створення і
показ фільмів, шоу-програм, розповсюдження кращих зразків творів і
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програм

національної

культурно-мистецької спадщини для

реалізації

Програмної концепції Суспільного мовлення в єдиній системі фінансування
та управління;
– пріоритетне отримання найбільш технічно розвинутих й економічно
виправданих загальнонаціональних каналів та мереж мовлення [115].
Оскільки Україна, як член Ради Європи, взяла на себе зобов’язання
щодо реформування чинного законодавства на основі норм та стандартів
Ради

Європи,

(громадського)

вважаємо,

що

дієвість

запровадження

телебачення

в

Україні

має

суспільного

відповідати

функціям

громадського мовлення, які визначені Радою Європою та перевірені досвідом
в їх ефективності. Зокрема, до таких функцій суспільного (громадського)
мовлення відноситься:
– громадське мовлення являється частиною демократичних, соціальнокультурних інтересів громадськості;
– призначенням
різноманітних

громадського

телепередач,

що

мовлення

є

задовольняють

розповсюдження
будь-які

потреби

громадськості;
– співвідношення трансляції громадським мовленням інформаційних,
культурно-освітніх та розважальних програм;
– завойовування аудиторії громадське мовлення має проводити лише
законними методами;
– громадське мовлення повинно сприяти поширенню інформаційних та
аудіовізуальних послуг [88].
Для забезпечення всіх цих функцій дуже важливо, щоби політика,
правова,

інституційна

та

фінансова

мережа

організації

суспільного

(громадського) мовлення формувалися та розвивались із урахуванням
сучасних умов. Політика у сфері організації громадського мовлення повинна
слугувати суспільним і національним інтересам, а не груповим чи
економічним [199, с. 151].
Важливим кроком у розбудові суспільного (громадського) телебачення,
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після прийняття нового Закону України «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України», стала прийнята Кабінетом Міністрів України
постанова №567 від 05 серпня 2015 року «Деякі питання утворення
публічного

акціонерного

товариства

«Національна

суспільна

телерадіокомпанія України»». Даною постановою було визначено порядок
перетворення Національної телекомпанії у публічне акціонерне товариство
«Національна

суспільна

телерадіокомпанія

України»

та

виведення

телерадіокомпаній з управління Кабінету Міністрів України [31].
В

2015

телебачення

році
в

подальшим

Україні

кроком

стало

впровадження

переоформлення

громадського
161

ліцензії

телерадіоорганізацій, які реформуються у НСТУ [42], та обрання стратегії
розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України, для чого
необхідно

визначитися

з

програмною

концепцією

громадянського

телебачення в Україні та оптимальними шляхами його побудови.
Створенням

програмної

концепції

суспільного

(громадського)

телебачення в України займається створена робоча група Національної
телекомпанії України.

Сьогодні повний

текст

програмної концепції

суспільного (громадського) мовлення щодо стратегії розвитку НСТУ не
оприлюднений, однак робоча група Національної телекомпанії України
презентувала коротку схему програмної концепції.
Відповідно до програмної концепції громадське телебачення України
буде матиме два напрямки:
– загальнонаціональний, універсальний, що буде транслювати канал
«UA: Перший»;
– тематичний, що буде транслювати канал «Культура».
Отже, метою створення громадського мовлення є способи подання
інформації громадянам та час. Тобто загальнонаціональний канал буде
працювати в режимі наживо, подавати тільки неупереджену, об’єктивну
інформацію про події та факти в країні та за її межами, проводити аналітичні
передачі; тематичний канал буде лише транслювати наукові, культурні,
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освітні програми та передачі для різного віку населення віку.
Концепція суспільного (громадського) телебачення, що на даний час
перебуває в стані розроблення робочою групою Національної телекомпанії
України, визначає загальні вимоги до інформаційного змісту каналів
«UA: Перший» та «Культура», а саме:
– неупереджена, перевірена інформація;
– дискусії, що мають на меті пошук рішення;
– програми, що надихають та підтягують глядача;
– освіта в широкому сенсі (медійна, соціальна, ціннісна, пряма) для
дітей та дорослих;
– будь-які меншини потребують не однієї окремої програми чи
програм, спеціально створених для них, а можливості бути представленими в
інформаційному полі як невід’ємна частина єдиного суспільства;
– копродакшн у найширшому розумінні (з аудиторією, зі всіма / між
всіма складовими НСТУ) [85].
Особливість суспільного (громадського) мовлення в Україні, на думку
робочої групи Національної телекомпанії України із розробки програмної
концепції суспільного (громадського) телебачення, полягає у тому, що,
формуючи

сітку

та

інформаційне

наповнення

програм

каналів

«UA: Перший» та «Культура», НСТУ повинна опиратися лише на жвавість та
змістовність наповнення трансляції.
Для «UA: Перший»:
– онлайн-програми, новини;
– аналітичні та документалістичні передачі;
– проведення журналістських розслідувань;
– щоденні та підсумкові телешоу.
Концепція каналу «UA: Перший» в широкому діапазоні включає в себе:
– впровадження передач, що мають актуальне та особливе значення для
суспільства в форматі документалістики;
– втілення у формат телебачення журналістських розслідувань;
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– поширення регіональних нових у щоденних випусках інформаційних
програм;
– поширення

інформаційних

програмах

в

ранкових

ефірах

та

поширення формату телевізійного шоу;
– висвітлення

фізичного

виховання

та

спортивні

досягнення,

економічна діяльність у довершення до випуску новин;
– запровадження циклу програм, що висвітлюють політичну діяльність
та розвиток України;
– запровадження прямих ефірів у вечірній час.
Канал «UA: Культура»:
– обговорення;
– мистецтво, творчість;
– музика та культура;
– документальні передачі;
– просвіта [74].
При створенні суспільного (громадського) мовлення в Україні не слід
забувати про конкуренцію з боку комерційних телеканалів, але перевагою
суспільного (громадського) телебачення є розгалужена система телекомпаній
у регіонах – це перевага суспільного (громадського) мовника: жодне
комерційне мовлення не може мати таку систему представництв.
Розповсюдження громадського мовлення по всіх регіонах в України
можливо лише за умови розвитку регіонального громадського мовлення,
оскільки тільки тоді громадське мовлення з’явиться в усіх оселях наших
громадян. Становлення регіонального громадського телебачення повинно
бути індивідуальним з урахуванням особливостей та інтересів населення, що
проживають в регіонах нашої держави. Завдяки регіональному телебаченню
з’являється можливість акцентувати увагу на тих проблемах, що є
актуальними для різних категорій населення, що проживають в межах одного
регіону. При цьому незмінними залишаються основні засади громадського
телебачення – незалежність та професійність.
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Проект концепції громадського телебачення України, що розробляється
робочою групою Національної телекомпанії України, включає в себе дві
складові: виробництво особисто НСТУ та високоякісний інформаційний
продукт для всіх мовників.
Виробництво НСТУ передбачає такі напрямки, як: а) регіональне
громадське мовлення, що включає в себе інформаційні програми (новини,
онлайн-передавання фактів та сенсацій, телешоу у вечірній період;
б) програмні передачі, що висвітлюють буденне життя громадськості, тобто
регіональне телебачення, з урахуванням особливостей регіону, запроваджує
власні соціальні телепроекти, в яких висвітлює життя населення та з якими
перешкодами

стикаються

життєдіяльності

регіону;

інформаційного

продукту,

у
в)

повсякденному
особливе

що

житті,

наповнення

передбачає

висвітлення

та

надання

змістовність
регіональному

громадському мовленню можливість визначити свої найсильніші сторони
діяльності та

розвиватися

в цьому напрямку з

метою постійного

взаємообміну в системі громадського мовлення.
Висоякісний

інформаційний

продукт

для

мовників

передбачає

створення єдиної бази зберігання всіх телепрограм, передач з метою
подальшого їх спільного використання для створення різноманітності
мовлення й удосконалення якості програм власного виробництва; можливість
поширювати інформаційний продукт, права на який набуті лише для одного
громадського мовника; співробітництво всередині громадського телебачення
(спеціальні програми, ряд програм, присвячених висвітленню однієї теми,
спеціалізовані онлайн-ефіри).
Колективна

діяльність,

спрямована

на

поширення

спільного

виробництва, надає змогу впровадити та сприяти підвищенню рівня якості
громадського телебачення, а також сприяє формуванню загальних правил
організації громадського телебачення. Колективна діяльність може бути
проведена у формі інформаційного мовлення та спеціальних журналістських
розслідувань в режимі онлайн, циклів програм освітньо-публіцистичного
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характеру, тематичного виробництва.
Сьогодні громадське телебачення в Україні потребує довіри громадян,
що насамперед можливо досягнути за допомогою прямих ефірів та якісного
інформаційного наповнення.
Такий алгоритм організації громадського телебачення в Україні
надасть можливість громадськості отримувати неупереджені, в повному
обсязі відомості про факти та події, що трапилися як у державі, так і за
кордоном. На відміну від регіональних комерційних телеорганізацій, штат
працівників, яких обмежений і не перевищує трьох осіб, регіональне
громадське телебачення в разі необхідності має можливість розширити штат
працівників. Головною рисою, що відрізняє регіональне комерційне
телебачення від регіонального громадського телебачення, є те, що робота
комерційного регіонального телебачення здебільшого організована на
отримання населенням лише новин. Крім того, регіональне громадське
телебачення знаходиться в кожному регіоні нашої держави, в своєму
розпорядженні має власне приміщення, що дає змогу робити власні ток-шоу
у форматі онлайн, і являється значною перевагою перед комерційним
телебаченням.
Таким чином, суспільне (громадське) мовлення надає перевагу щодо
можливості обговорення важливих питань в ефірі суспільного мовлення
постійно і разом з тим у форматі всієї країни, а коло учасників цих
обговорень (спеціалісти, експерти, фахівці) буде істотно розширено, адже не
обмежено географічно [84].
З прийняттям нового Закону України «Про суспільне телебачення і
радіомовлення» на уряд покладено завдання щодо запровадження мовлення
громад на принципах суспільного (громадського) мовлення, але наразі, на
жаль, відсутній закон, що регулює мовлення громад.
Державний комітет телебачення і радіомовлення України спробував
реалізувати

вимоги

Закону України

«Про

суспільне

телебачення

і

радіомовлення» і 10 липня 2015 року запропонував проект Закону «Про
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внесення змін до деяких законів України щодо запровадження мовлення
громад на принципах суспільного мовлення»,

відповідно до якого

пропонуються зміни до трьох законів:
– у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» викласти норму
про

громадські

телерадіоорганізації

телерадіоорганізації

–

у

такій

телерадіоорганізації,

редакції:

які

є

«громадські

неприбутковими

юридичними особами, заснованими органами місцевого самоврядування,
громадськими об’єднаннями з метою задоволення культурних, науковопросвітницьких та інформаційних потреб, вільного і відкритого обговорення
важливих проблем територіальних громад».
Крім

того,

пропонується

доповнити

ст.

18

«Громадські

телерадіоорганізації», в якій визначено, що громадські телерадіоорганізації
створюються

органами

місцевого

самоврядування,

громадськими

об’єднаннями. Громадське об’єднання має право заснувати громадську
телерадіоорганізацію після отримання статусу юридичної особи у формі
непідприємницького товариства, статутна мета (цілі) якого відповідають
вимогам Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення»;
– у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», в разі
розширення компетенції сільських, селищних, міських рад, виникає
необхідність

доповнення

його

статтею

81

«Діяльність

громадських

телерадіоорганізацій, заснованих органами місцевого самоврядування», якою
передбачено, що громадські телерадіоорганізації, засновані органами
місцевого самоврядування, є комунальними аудіовізуальними засобами
масової інформації, діяльність яких провадиться на принципах, передбачених
Законом України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».
Нагляд за діяльністю громадської телерадіоорганізації, яка заснована
органом місцевого самоврядування, здійснює Наглядова рада громадської
телерадіоорганізації, що діє в межах повноважень, визначених Статутом
громадської телерадіоорганізації. До складу Наглядової ради громадської
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телерадіоорганізації входять представники територіальної громади;
– Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації», зокрема ст. 16, автори проекту пропонують доповнити
абзацом щодо громадських організацій в такій редакції: «Громадські
телерадіоорганізації включають до інформаційних програм у день, коли
відбувалася відповідна подія, повідомлення про прийняті органами місцевого
самоврядування рішення з важливих та актуальних для відповідної
територіальної громади питань, звернення та заяви голів органів місцевого
самоврядування та іншу суспільно важливу інформацію регіонального та
місцевого значення» [104].
Розроблений Державним комітетом телебачення і радіомовлення
України законопроект дозволив би регіонам України мати можливість
створення свого суспільного (громадського) телебачення на базі обласних
державних телерадіокомпаній, оскільки Україна вже обрала курс на
децентралізацію влади, що знайшло відображення у постанові Верховної
Ради України від 31 серпня 2015 р. щодо схвалення законопроекту № 2217а
«Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції
України щодо децентралізації влади, який направлено до Конституційного
Суду

України»

[151].

Однак

існують

суперечки

щодо

існування

регіонального суспільного (громадського) мовлення окремо чи на базі
обласних державних телерадіокомпаній.
Вважаємо, що існування регіонального суспільного (громадського)
мовлення на базі обласних державних телерадіокомпаній одночасно вирішує
декілька питань: по-перше, на загальнонаціональному каналі будуть
регулярно з'являтись матеріали з регіону; по-друге, подача інформації буде
мати суспільне значення для конкретного регіону; по-третє, немає
необхідності заповнювати цілодобове мовлення.
Суспільне (громадське) мовлення в Україні являється некомерційним і
має будуватися на принципово інших засадах, ніж державні чи комерційні
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телеорганізації [186, с. 5].
Важливим етапом у розвитку суспільного (громадського) мовлення в
Україні стало затвердження складу Наглядової ради Національної суспільної
телерадіокомпанії України, що відбулося 17 грудня 2015 року. До складу
Наглядової ради суспільного мовника увійшли представники громадськості і
депутатських фракцій та груп Верховної Ради України, строк повноважень
членів Наглядової ради НСТУ становить чотири роки. З цього моменту
можна

вважати,

що

телерадіокомпанії України

Наглядова
розпочала

рада

Національної

виконання

суспільної

визначених законом

функцій, але на даний час необхідно якомога скоріше прийняти такі
стратегічні документи, як статут ПАТ НСТУ, визначити місію і принципи
діяльності громадського мовлення в Україні. З цього приводу в лютому
2016 році відбувся семінар за участю Представництва європейського Союзу в
Україні з членами Наглядової ради майбутнього ПАТ НСТУ.
Важливим

є

питання

фінансування

діяльності

суспільного

(громадського) мовлення. Законом України «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України» визначено джерела фінансування, але відсутній його
чіткий механізм, який дозволив би систематично поповнювати бюджет
суспільного (громадського) мовлення.
Враховуючи, що Україна сьогодні перебуває в стані війни, а
платоспроможність населення падає, вважаємо, що становлення суспільного
(громадського) телебачення не обійдеться без підтримки державними
дотаціями, але за умови, що фінансування не буде впливати на незалежність
та об’єктивність мовлення.
Беручи до уваги, що Україна, уклавши угоду про асоціацію з
Європейським Союзом, визначилася з курсом своєї політики, в питанні
фінансування

суспільного

(громадського)

мовлення

вона

повинна

дотримуватися умов, визначених Європейським Союзом, що передбачає
фінансову допомогу громадському телебаченню з боку держави лише за
умов:
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– фінансування проводиться лише в межах визначених завдань
громадського телебачення;
– державна фінансова допомога має здійснюватися помірно та тільки в
тій кількості, щоб не спричинити тиск на спільні інтереси [56, с. 27].
Межу, за якої умови, обсяг і механізми державного фінансової
допомоги

громадського

телебачення

визнаються

допустимими

і

не

відносяться до державної допомоги, визначено у рішенні Європейського
Суду Справедливості у справі «Altmark» (2003 р). За даним рішенням,
фінансова підтримка з боку держави не являється державною допомогою у
тлумаченні статті 87 (1) Угоди про створення Європейського Союзу, і не
підлягає під її дію, якщо відповідає одночасно таким умовам:
– зобов’язання громадського мовлення чітко визначено;
– наперед встановлено параметри визначення компенсацій і субсидій;
– відсутнє надлишкове фінансування суспільного мовлення;
– організація

визначається

шляхом

тендеру,

або

компенсація

визначається на основі витрат типового підприємства цієї галузі [35].
Таким чином, стандарти Європейського Союзу в частині фінансових
аспектів діяльності суспільного (громадського) мовлення передбачають
визначення

таких

механізмів

державного

фінансування

суспільного

(громадського) мовлення, які були б прийнятні з точки зору захисту
економічної конкуренції на ринку.
З

нормативно-правових

актів

Європейського

Союзу,

практики

Європейського Суду Справедливості та Європейської Комісії можна
виокремити такі вимоги до фінансування суспільного (громадського)
мовлення:
– завдання громадського телебачення має бути закріплено в законі і
таким, що не порушує демократичні та соціально-культурні потреби
громадськості;
– чітке визначення повноважень між діяльністю громадського
телебачення та його комерційною діяльністю, що взаємопов’язані між собою,
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а також не має бути спільного обліку доходів та витрат;
– фінансування комерційної діяльності громадського телебачення
повинно проводитися без допомоги держави;
– не рекомендується громадському телебаченню організовувати свою
діяльність таким чином, що ставить під загрозу економічну конкуренцію
мовника (надання пільг або знижок);
– допускається

можливість

здійснення

фінансової

підтримки

громадського телебачення з боку держави багатьом організаціям, але лише за
умови проведення конкурсу;
– фінансова підтримка громадського телебачення державою не повинна
перевищувати видатків, необхідних для організації діяльності громадського
мовлення;
– постійний

контроль

щодо

виконання

завдань

громадського

телебачення [56, с. 7].
В 2016 році бюджетні видатки щодо розвитку громадського
телебачення порівняно з 2015 роком значно скоротилися, що не може не
відобразитися на розвитку громадського телебачення. Так, на 2016 рік на
фінансування Національної телекомпанії України (включно з приєднаними
до

неї

Національною

радіокомпанією

України,

державною

телерадіокомпанією «Культура», а також 28 обласними і регіональними
державними ТРК) передбачено на загальну суму 746 млн. 945,3 тис. грн. – це
на 141 млн. 48,7 тис. грн. менше, ніж у державному бюджеті на 2015 р. [117].
Виділені кошти у 2016 р. на розвиток НТКУ та її філій є недостатніми,
оскільки, відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України», визначено, що держава забезпечує належне
фінансування НСТУ, яке передбачається окремим рядком у Державному
бюджеті України та становить не менше 0,2% видатків загального фонду
Державного бюджету України за попередній рік [161].
В 2015 році видатки державного бюджету на розвиток громадського
телебачення становили 554,6 млрд.

грн., тобто фінансування

ПАТ
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«Національна суспільна телерадіокомпанія України» в 2016 році мало б
становити 1 млрд. 276 млн. 883 тис. грн. [116].
Наразі

в

Україні

основою

формою

фінансування

суспільного

(громадського) мовлення є бюджет країни; при фінансуванні мають
дотримуватися умови, визначені Європейським Союзом. Лише в такому разі
суспільне мовлення буде призначеним для суспільства, контрольованим
суспільством та мати можливість розвиватися.
У подальшому, коли суспільне (громадське) мовлення в Україні завоює
свою аудиторію незалежним і збалансованим контентом, посяде міцне місце
серед комерційного мовлення, наша країна вийде з кризи, тоді можливо буде
впроваджувати

такий

вид

фінансування

мовлення,

як

обов’язкова

абонентська плата, та поступово вже буде можливо відмовлятися від
державного

фінансування

суспільного

(громадського)

мовлення

або

мінімізувати фінансування з боку держави. Абонентська плата виключає
вплив як державних органів, так будь яких політичних сил в країні.
Для запровадження в Україні обов’язкової абонентської плати
необхідно визначити тариф за послуги НСТУ, який повинен бути
об’єктивним для споживача та одночасно раціональним для подальшого
розвитку

суспільного

(громадського)

телебачення,

узгоджуватися

з

Кабінетом Міністрів України. Важливим питанням постає розроблення
алгоритму стягнення абонентської плати, для чого необхідно визначитися з
суб’єктами сплати, чи буде це сплата за один приймач з помешкання чи за
кожний, порядок плати юридичних осіб. Беручи до уваги, що доступ до
суспільного (громадського) мовлення повинен мати кожен громадян
незалежно від його можливості сплачувати абонентську плату, необхідно
розробити схему застосування пільг то такої категорії населення.
Важливим, на нашу думку, стає питанням процедури стягнення
абонентської плати. Оскільки абонентська плата є загальноприйнятим
правилом і запорукою належного функціонування громадського мовлення,
питанням стягнення абонентської сплати може займатися безпосередньо
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громадське телебачення або ж уповноважені ними спеціальні органи на
стягненням абонентської плати. В таких державах, наприклад, як Болгарія,
Туреччина, Португалія, абонентська плата міститься у квитанції за сплату
електроенергії. В інших країнах, наприклад як Австрія, Польща й Італія,
стягнення абонентської плати покладено на податкову службу або ж на
телекомунікаційні організації чи поштові державні установи.
Для

здійснення

обрахування

стягнення

абонентської

плати

споживачами більшість європейських країн створюють відповідні реєстри,
відповідальність за яких несе та організація, що уповноважена здійснювати
стягнення абонентської плати та має відповідні повноваження для здійснення
покладених на неї завдань [56, с. 16, 17].
Вважаємо,

що

для

України

оптимальним

шляхом

стягнення

абонентської плати за суспільне (громадське) мовлення стала б плата за
телекомунікаційні послуги шляхом надання щомісячного рахунку та
визначення строків їх оплати, а також застосування відповідних санкцій у
разі несплати абонентської плати за суспільне (громадське) мовлення.
У більшості країн, законодавство яких передбачає обов’язкову сплату
абонентської плати, на законодавчому рівні встановлено санкції за
використання

незареєстрованих

приймачів,

несвоєчасну

реєстрацію

телевізійних та/або радіоприймачів, а також за несвоєчасну сплату
абонентської плати. Крім того, оплата штрафу не звільняє винну особу від
обов’язку

сплати

абонентської

плати

за

період,

протягом

якого

здійснювалось використання незареєстрованого приймача, або протягом
якого плата не сплачувалась [35].
Актуальність

питання

запровадження

в

Україні

громадського

телебачення стоїть на міжнародному рівні. Зокрема, Рада Європи надає
всіляку підтримку щодо розбудови громадського телебачення в Україні
шляхом співпраці у вигляді спільних проектів як з Національною радою, так
із НТКУ.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
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отримує підтримку Ради Європи в рамках двох медійних проектів Рамкової
програми співробітництва Ради Європи і Європейського Союзу – «Свобода
медіа в Україні» і «Зміцнення свободи медіа та створення системи
суспільного мовлення в Україні». Зазначені проекти впроваджуються в
рамках плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки.
Проект «Свобода медіа в Україні» має на меті покращити свободу,
незалежність, плюралізм

і розмаїття медіа в Україні, фінансується

Європейським Союзом і впроваджується Радою Європи, а період його
реалізації – з 1 січня по 31 грудня 2016 р.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформаційної політики і Національною телекомпанією України визначена
основними партнерами проекту з української сторони. У рамках проекту
Рада Європи надасть підтримку у розробленні й ухваленні закону «Про
аудіовізуальні послуги», а також допоможе в організації публічних
обговорень законопроекту. Буде підвищено обізнаність громадськості щодо
ролі й важливості громадського мовлення. Інший проект Ради Європи –
«Зміцнення свободи медіа та створення системи Суспільного мовлення в
Україні» – має на меті зміцнити роль медіа і громадського мовлення як
інструментів для досягнення консенсусу в суспільстві, що у 2016 році
фінансується з бюджету Ради Європи на виконання Плану дій Ради Європи
для України на 2015-2017 роки. До консорціуму країн, що зробили внески в
бюджет плану, входять 16 країн – Чехія, Естонія, Фінляндія, Угорщина,
Ірландія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія,
Польща, Румунія, Швеція, Швейцарія і Туреччина. Період реалізації проекту:
01 січня 2016 року – 31 грудня 2018 року. Основними завданнями проекту
визначено

підвищення

спроможності

системи

суспільного

мовлення

ефективно управляти переходом до суспільного мовника, розроблення
регіональної моделі суспільного мовлення на основі експертизи; підвищення
спроможності суспільного мовника для створення високоякісного контенту
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за

результатами

проведення

тренінгів,

розроблення

і впровадження

внутрішньої процедури для підвищення редакційних та професійних
стандартів тощо. У рамках реалізації цього проекту Національній раді
України з питань телебачення і радіомовлення буде надано експертну
підтримку із розробки підзаконних актів для підвищення адміністративної та
фінансової автономії Національної ради та зміцнення її незалежності, для
керівництва і працівників регулятора буде проведено два навчальних
семінари [79].
Проекти «Зміцнення свободи медіа і створення системи суспільного
мовлення в Україні» і «Свобода медіа» надають Україні підтримку та
можливість створювати і впроваджувати систему сучасного громадського
мовлення.

Ці

обидва

проекти

передбачають

надання

експертних

консультацій щодо зміцнення системи громадського мовлення, навчання
стосовно нових редакційних стандартів та підвищення якості контенту,
оцінку аудиторії, нарощування потенціалу, правову та адміністративну
підтримку Наглядової ради суспільного мовника.
Міжнародними партнерами НТКУ, які беруть участь у перетворенні
державних телерадіокомпаній на громадські, в першу чергу є: Офіс Ради
Європи в Україні, суспільні мовники Європи та США, Представництво ЄС в
Україні, Європейська мовна спілка, Японське агентство міжнародного
співробітництва (JICA), Deutsche Welle Akademie (Німеччина) та інші.
Телекомпанії зарубіжних країн (Німеччина, Грузія, Данія та ін.), що
сповіщають громадське мовлення, надають Україні допомогу у вигляді
програмного контенту для громадського телебачення з метою його
популяризації.
Співробітництво НТКУ з Офісом Ради Європи в Україні проводиться в
межах спільних програм: «Впровадження європейських стандартів в
українському медійному середовищі» та

«Зміцнення

інформаційного

суспільства в Україні». Співробітництво НТКУ з Офісом Ради Європи в
Україні в 2015 р. проводилося в межах спільних програм: «Впровадження
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європейських стандартів

в

українському медійному середовищі» та

«Зміцнення інформаційного суспільства в Україні». Зокрема, за ініціативою
НТКУ проводилися форуми та семінари, на яких як узагальнювали перші
успіхи діяльності громадського телебачення в Україні, так і дискутували про
перешкоди, що виникали під час впровадження мовлення.
За підтримки Ради Європи, в рамках програми щодо вивчення
інформаційного наповнення громадського телебачення, НТКУ мала змогу
проаналізувати актуальність громадського мовлення в Україні, здійснити
моніторинг своєї аудиторії та сприйняття нею концепції громадського
телебачення.
За сприяння провідних міжнародних організацій НСТУ було втілено
програму «Підтримка побудови суспільного мовлення України та процес
реорганізації державних телерадіокомпаній та створення НСТУ».
Програма включає в себе алгоритм перетворення телерадіокомпаній в
громадське телебачення, розроблення нормативно-правових актів для
створення умов діяльності громадського телебачення, а також вжиття заходів
щодо впізнання каналу мовлення з метою розширення аудиторії на всю
територію України [85].
На даний час одним із першочергових завдань для НТКУ являється
залучення сучасних міжнародних компаній, які б виявили бажання взяти
участь у створенні громадського телебачення в Україні.
Сьогодні

статус

загальнонаціональних

мають

27

телекомпаній,

регіональне мовлення здійснюють 76 телекомпаній, на місцевому рівні
працюють 366 телевізійних компаній [42].
Вважаємо,

що

суспільне

(громадське)

мовлення,

яке

сьогодні

створюється в сучасній Україні, повинно мати незалежну редакційну
політику, незалежне фінансування, громадський контроль, інформаційне
наповнення, призначене для суспільства, має бути йому цікавим і, що
найголовніше,

саме

суспільство

виступає

головним

замовником

та

споживачем інформаційного наповнення мовлення, чим суттєво відрізняється
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від комерційного телебачення.
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 законодавче закріплення концепції
суспільного (громадського) мовлення каналів ПАТ «НСТУ», розроблення
установчих документів ПАТ «НСТУ» з метою повноцінної та ефективної
роботи наглядової Ради НСТУ, і лише за умови виконання всіх умов Україна
зможе інтегруватися у сучасний світ.

3.2.

Адміністративно-правовий

механізм

захисту

сфери

телебачення і радіомовлення в умовах інформаційної війни
В сучасному світі сфера телебачення і радіомовлення потребує
постійної

уваги

з

боку

держави

з

метою

забезпечення

безпеки

інформаційного простору та розвитку суспільства. Інформаційна безпека
України є базовою складовою національної безпеки, оскільки сьогоденною
реальністю стало ведення інформаційних війн у сфері телерадіомовлення.
З урахуванням геополітичної і внутрішньої обстановки в Україні
діяльність усіх державних органів має бути зосереджена на прогнозуванні,
своєчасному виявленні, попередженні і нейтралізації зовнішніх і внутрішніх
загроз національній безпеці, захисті суверенітету і територіальної цілісності
України, зміцненні законності і правопорядку та збереженні соціально-
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політичної стабільності суспільства, зміцненні позицій України у світі,
підтриманні на належному рівні її оборонного потенціалу і обороноздатності
[147 ].
Сьогодні

питання

інформаційної

безпеки

країни

та

захист

інформаційного простору України належить до пріоритетних завдань нашої
держави, оскільки є запорукою безпеки сфери телебачення і радіомовлення в
умовах ведення інформаційної війни.
Для

забезпечення

інформаційної

безпеки

Україна

повинна

зосередитися на таких заходах, як:
– забезпечення інформаційного суверенітету України, свободи слова,
доступу до інформації; заборона цензури, дискримінації в інформаційній
сфері і переслідування журналістів за політичні позиції, за виконання
професійних обов’язків, за критику;
– вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної
сфери шляхом створення нормативно-правових та економічних передумов
для розвитку національної інформаційної інфраструктури та ресурсів,
впровадження новітніх технологій у цій сфері, наповнення внутрішнього та
світового інформаційного простору достовірною інформацією про Україну;
– недопущення неправомірного втручання органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів
масової інформації та журналістів, заборони цензури;
–

вжиття

комплексних

заходів

щодо

захисту

національного

інформаційного простору та протидії монополізації інформаційної сфери
України.
Основними реальними та потенційними загрозами національній
безпеці України, стабільності в суспільстві в інформаційній сфері є
намагання

маніпулювати

суспільною

поширення

недостовірної,

неповної

свідомістю,
або

зокрема

упередженої

шляхом

інформації

за

допомогою телерадіомовлення [147].
На сучасному етапі Україна перебуває в умовах загрози національній
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безпеці в інформаційній сфері, оскільки проти України проводиться
інформаційна війна за допомогою телебачення і радіомовлення, відсутня
цілісна комунікативна політика держави, недостатній рівень медіа-культури
суспільства. Однак, незважаючи на складнощі, Україна намагається будувати
нову систему відносин між громадянином, суспільством і державою на
основі цінностей свободи і демократії.
Основними напрямками державної політики національної безпеки
України щодо забезпечення інформаційної безпеки є:
– забезпечення наступальності заходів політики інформаційної безпеки
на основі асиметричних дій проти всіх форм і проявів інформаційної агресії;
– створення інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та
оперативного реагування на них;
– протидія інформаційним операціям проти України, маніпуляціям
суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захист
національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства;
– розробка і реалізація скоординованої інформаційної політики органів
державної влади;
– виявлення суб'єктів українського інформаційного простору, що
створені та/або використовуються Росією для ведення інформаційної війни
проти України, та унеможливлення їхньої підривної діяльності;
– створення і розвиток інститутів, що відповідають за інформаційнопсихологічну безпеку, з урахуванням практики держав – членів НАТО;
– удосконалення професійної підготовки у сфері інформаційної
безпеки,

упровадження

загальнонаціональних

освітніх

програм

з

медіакультури із залученням громадянського суспільства та бізнесу [184].
Найбільш небезпечною серед загроз інформаційній безпеці України є
інформаційна війна у сфері телебачення і радіомовлення.
Досліджуючи поняття інформаційної війни, можна дійти висновку, що
існують різні погляди з цього питання. Інформаційну війну дослідники
визначають як використання й управління інформацією з метою набуття
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конкурентоздатної переваги над супротивником. Уперше це поняття було
закріплене в директиві Міністерства оборони США від 21 грудня 1992 року й
відтоді набуло

поширення

для

означення

системи

скоординованих,

надзвичайно ефективних інформаційних операцій, які, як вважають експерти,
у перспективі можуть призвести навіть до повної відмови від використання
військової сили [181, с. 455].
Визначаючи

інформаційну

війну

у

гуманітарному

сенсі,

Л. Павлютенкова зазначає, що інформаційна війна становить собою активні
методи трансформації інформаційного простору, що знаходить свій вираз у
системі нав'язування моделей світу, які покликані забезпечити бажані типи
поведінки, атаках на структури породження інформації – процеси мислення
[69, с. 276].
Український

політолог

Ю.С.

Бондарь

пропонує

розглядати

інформаційну війну у широкому розумінні – як новий тип міжнародного
протиборства, систему заходів інформаційного, організаційного й технічного
впливу на об’єкт (державу) для зміни політичної, економічної чи іншої
конфігурації без військових операцій [14, с. 269].
На наш погляд, більш точне тлумачення інформаційної війни надала
І.О.

Василенко,

яка

визначає

інформаційну

війну

як

планомірний

інформаційний вплив на всю інфокомунікаційну систему противника і
нейтральні держави з метою формування сприятливого глобального
інформаційного середовища для проведення будь-яких політичних і
геополітичних операцій, що забезпечують максимальний контроль над
простором [18, с. 223].
Інформаційні війни є формами ведення інформаційного протиборства і
виступають в інформаційно-технічному та інформаційно-психологічному
видах. Головними об'єктами впливу інформаційно-технічного протиборства є
системи телекомунікацій і зв'язку, радіоелектронні засоби тощо. Об'єктом
інформаційно-психологічного впливу залишаються свідомість і психіка
населення й особового складу збройних сил, спецслужб противника та
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системи формування суспільної думки і прийняття стратегічних рішень
[48, с. 85].
Україна сьогодні перебуває в постійній національній загрозі з боку
Російської Федерації, оскільки окремі райони Луганської і Донецької
областей України, непідконтрольні Україні, та Автономна Республіка Крим і
м.

Севастополь

Федерації.

перебувають

Однією

з

під

причин

тимчасовою

такого

стану

окупацією
стала

Російської

незахищеність

інформаційного простору України та ведення інформаційних війн за
допомогою телерадіомовлення вже не в середині держави, а між державами.
Враховуючи, що зазвичай інформаційна війна ведеться між державами,
і дієвою інформаційною зброєю в наш час виступає телерадіомовлення,
завданням такої війни являється перешкоджання політичній діяльності як в
середині країни, так і на міжнародному рівні; спотворення репутації держави
на політичній арені.
Більшість фахівців з питань ведення інформаційних війн вважають, що
поняття інформаційної війни, в тому числі здійснюваної у сфері телебачення
і радіомовлення, слід віднести до інформаційного зіткнення найвищого
ступеня, що може виникати як між народами, так і між спільнотою [22, с. 13].
Метою, яку переслідує інформаційна війна, є знищення або/та
перетворення думок об’єкта нападу щодо подій, які відбуваються у державі
або/та в світі, або, навпаки, нищення чи перетворення уявлення оточуючих
про сам об’єкт [40, с. 14].
Головний

об'єкт,

на

якому

концентрується

безпосередній

інформаційний деструктивний вплив у межах заходів інформаційної війни, –
це громадська думка та свідомість окремої людини. Для цього може
проводиться саботаж, застосовуватися популяризація, психологічні прийоми
впливу, використовуватися корупційні зв’язки, здійснення впливу на засоби
масової інформації. Провідний наступ у веденні інформаційної війни
зосереджується на виборі основних категорій населення чи спрямований
лише проти політичних сил, або окремих їх представників.
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До найважливіших об’єктів руйнівного інформаційного впливу у
телерадіомовленні в мовах інформаційної війни можна віднести:
– світогляд та поводження людини;
– світогляд

та

психологічне

оточення

спільноти,

політичні

показують

внутрішні,

культурні,

переконання, громадська думка;
– інформаційні

джерела,

які

національні надбання суспільства, держави.
В

широкому

розумінні зміст

інформаційної

війни

полягає

у

інформаційному протистоянні між спільнотою або державами з метою
перерозподілу впливу як на окремі соціальні групи, так і на суспільство. За
таких обставин інформаційна війна набуває ознак суспільно-політичного
явища, стаючи дійовим та цивілізованим процесом [39, с. 14].
Процес

ведення

інформаційної

війни

в

сфері

телебачення

і

радіомовлення являється особливим та переслідує певні цілі, до яких можна
віднести:
– маніпулювання громадською думкою і політичною орієнтацією
населення держави з метою створення політичного напруження та стану,
близького до хаосу;
– введення населення в оману щодо роботи державних органів влади,
підрив їх авторитету, дискредитація їхніх дій;
– створення атмосфери бездуховності, негативного ставлення до
культури та історичної спадщини у суспільстві конкурента чи ворога,
здійснення ідеологічного впливу;
–

деморалізація

населення,

формування

у

населення

почуття

безпорадності, що призводить до зниження обороноздатності, втрачання
жаги до протистояння та перемоги;
– дестабілізація політичних відносин між партіями, об'єднаннями та
рухами з метою розпалення конфліктів, стимулювання недовіри, підозри,
загострення ворожнечі, боротьби за владу;
– ініціювання страйків, масових заворушень, інших акцій протесту та
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непокори;
– дискредитація фактів історичної, національної самобутності народу;
зміна системи цінностей, які визначають спосіб життя і світогляд людей;
– нанесення шкоди безпеці інформаційно-технічної інфраструктури
(машинно-технічним засобам, програмному забезпеченню, мережам передачі
даних, засобам та режиму захисту від несанкціонованого витоку інформації);
– дискредитація міжнародного впливу держави, її співробітництво з
іншими державами [48, с. 95].
Зростання ефективності заходів безпосереднього підриву, в тому числі
інформаційна війна, досягається за рахунок встановлення контролю над
інформаційним простором іноземної країни, точності та цілеспрямованості
таких акцій з урахуванням необхідного обсягу та рівня достовірності
інформації, що доводиться, ступеня диференціації населення за системами
матеріальних і духовних цінностей, здатності адекватно сприймати відомості
та реагувати на них, а також політичної, економічної, етнорелігійної та іншої
ситуації в державі й регіоні [87, с. 344].
Сучасні

теоретики

інформаційної

війни

пропонують

таку

концептуальну схему інформаційного протиборства:
– розслабити

суспільство –

переконувати

через

засоби

масової

інформації, що ворогів більше немає і не буде, і для відволікання
обговорювати

окремі

історичні

періоди,

інтереси

окремих

малих

народностей. Це робиться для того, щоб суспільство зникло як ціле, як об'єкт
свідомості;
– змусити суспільство слухати тільки противника, наприклад через
пропаганду його способу життя, виключивши досвід будь-яких інших країн і
народів;
– змусити суспільство не розмірковувати над тим, що говорить
супротивник, а для цього виключити зі засобів масової інформації серйозні
аналітичні передачі, зробивши акцент на яскравих розважальних шоу;
– зосередити увагу громадськості на якомусь окремому предметі, крім
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спрямованого

маніпуляційного

потоку, наприклад

на

тероризмі,

щоб

підсистема захисту, відповідальна за обробку інформації, не виконувала свою
функцію і, так би мовити, розбудувалася;
– постійно запевняти, що саме суспільство стає все краще і краще, щоб
знизити здатність людей до критичного аналізу.
Мета подібних маніпуляцій – створення пасивного стану суспільної
свідомості,

при

якому

зберігається

можливість

залежності

від

інформаційного впливу противника [172, с. 147].
Пропаганда власного способу життя і дискредитація системи цінностей
супротивника включають механізми саморуйнування м'яко і непомітно.
Стратегію інформаційної війни можна представити у вигляді такого
алгоритму:
– дискредитація

всіх

основних

атрибутів

суспільного

устрою –

виведення з ладу системи управління;
– включення механізмів економічного саморуйнування – створення
системи економічного управління через міжнародні інститути і фінансові
програми допомоги;
– перепрограмування населення на новий спосіб життя за допомогою
пропаганди нової системи цінностей – масована пропаганда через ЗМІ;
– підтримка будь-яких опозиційних рухів, підкуп еліти – розкол
населення на ворогуючі групи, стан хаосу і громадянської війни;
– маскування способу агресора – необхідно представити його як
безкорисливого рятівника країни від виразок і вад колишнього тоталітарного
способу життя [18, с. 215].
Таким чином, найважливішим принципом ведення інформаційної
війни є прагнення агресора безперервно розширювати контрольований
інформаційний простір, діючи в обхід сформованих моральних норм і
правил, свідомо порушуючи всі соціальні обмеження і розмиваючи моральні
установки. При цьому засоби масової інформації, в тому числі сфера
телерадіомовлення, концентрують увагу на одіозних фактах, оприлюднять
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конфіденційні відомості з особистого життя публічних політиків, ведуть
скандальні розслідування, свідомо фальсифікуючи інформацію, смакуючи
пікантні подробиці. Завдання полягає в тому, щоб активізувати підкіркові
шари людського мозку, включивши механізм маніпулювання почуттями та
емоціями людей, що є основою управління психологією натовпу. Одночасно
стратегія інформаційної війни передбачає організацію опору інформаційним
діям

супротивника,

включаючи

жорстку

заборону

на

поширення

альтернативної інформації [17, с. 159].
Відомо, що телерадіомовлення серед інших засобів масової інформації
являється

найдоступнішим

та

найлегше

сприймається

людиною,

найшвидшим та найоперативнішим інформатором про події у світі, інколи
телебачення виступає єдиним джерелом інформації. А як відомо, інформація
– це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [134].
Таким чином, телерадіомовлення за своєю природою та соціальними
функціями має величезні можливості інформаційного впливу на внутрішній
світ і поведінку людини, суспільство і державу, а особливо під час
інформаційної війни, де зброєю виступає інформація.
Під

інформаційною

зброєю

слід

розуміти

засоби

знищення,

перекручення або викрадення інформації, незважаючи на існуючі системи
захисту,

засоби

обмеження

допуску

законних

користувачів,

засоби

дезорганізації роботи технічних засобів та комп'ютерних систем (тобто
засоби інформаційно-технічного характеру, до яких можна віднести
комп’ютерні віруси, спам, засоби нейтралізації тестових програм); засоби, що
дезорганізовують інформаційній системи шляхом дезінформації, формування
помилкових логічних інформаційних концепцій, впливаючи на суспільну
думку, життя суспільства або держави (тобто інформаційно-психологічні
засоби, під якими можна розуміти засоби зменшення інформаційного обміну
в телекомунікаційних мережах, фальсифікацію інформації) [68, с. 89].
Теоретики відносять до інформаційної зброї широкий спектр заходів і
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засобів інформаційного впливу на противника – від дезінформації й
пропаганди до засобів радіоелектронної боротьби. Серед розповсюджених
визначень інформаційної зброї ми можемо навести такі, як:
– комплекс специфічних програмно-інформаційних засобів, створених
для ураження інформаційного ресурсу противника;
– засоби знищення, викривлення або викрадення інформаційних
масивів, добування з них потрібної інформації після подолання систем
захисту, обмеження або заборони доступу до них незаконних користувачів,
дезорганізації

роботи

телекомунікаційних
високотехнологічного

технічних

мереж,

засобів,

комп'ютерних

забезпечення

виведення
систем

життєдіяльності

з
–

ладу
усього

суспільства

й

функціонування держави;
– технічні або програмні засоби для забезпечення несанкціонованого
доступу або, навпаки, обмеження доступу до інформаційної бази даних;
порушення

штатного

режиму

функціонування

технічних

засобів

і

програмного забезпечення, а також виведення з ладу ключових елементів
інфраструктури окремої держави або регіону [45, с. 338].
Так, О. Цвєтков розглядав інформаційну війну з позиції прямого її
впливу на всі сфери життя, зокрема дійшов висновку, що інформаційна база
України є малозахищеною і потребує спеціальних методів захисту від
інформаційних партизанів («балакучий спецназ») [196, с. 36]. Головною
метою інформаційної війни вважається вплив на світогляд суспільства, з цією
метою Україна повинна приділяти значну увагу інформатизації суспільства.
Враховуючи, що інформаційна війна є наступальною, спланованою та
цілеспрямованою, механізм захисту від інформаційної війни в сфері
телебачення та радіомовлення повинен бути системним, мати нормативноправову базу щодо протидії таким інформаційним війнам.
З цією метою Україна повинна забезпечити громадян та суспільство
своєчасною, достовірною, повною інформацією на основі широкого
використання інформаційних технологій та впроваджувати дії щодо
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забезпечення інформаційної безпеки держави.
Проведення інформатизації суспільства включає в себе сукупність
взаємопов'язаних

організаційних,

правових,

політичних,

соціально-

економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на
створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав
громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій,
створених на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної
техніки.
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.
На Міністерство інформаційної політики України покладено:
– забезпечення інформаційного суверенітету України, що полягає у
поширенні суспільно важливої інформації в Україні та за її межами;
– забезпечення здійснення реформ засобів масової інформації щодо
поширення суспільно важливої інформації.
Відповідно до покладених завдань

Міністерство

інформаційної

політики України здійснює:
– виявлення інформаційних загроз національній безпеці України та
здійснення оперативного реагування Міністерства інформаційної політики
України на них;
– запобігання та протидія викликам і загрозам національній безпеці в
інформаційній сфері;
–

інформування

національній

безпеці

громадян

України

про

України,

визначення

інформаційні

сприятливих

загрози

напрямків

інформаційної роботи з метою забезпечення національних інтересів України;
– організацію і участь у забезпеченні реалізації державної правової
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політики у сфері інформаційної політики [95].
Вважаємо, що одним із способів протидії інформаційній війні у сфері
телебачення і радіомовлення є процес інформатизації суспільства в цілому,
так і окремого громадянина, що закріплено в Концепції Національної
програми інформатизації, яка спрямована на:
– формування

правових,

організаційних,

науково-технічних,

економічних, фінансових, методичних та гуманітарних передумов розвитку
інформатизації;
– застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у
відповідних сферах суспільного життя;
– формування системи національних інформаційних ресурсів;
– створення загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення
науки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо;
– створення

загальнодержавних

систем

інформаційно-аналітичної

підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування;
– формування та підтримку ринку інформаційних продуктів і
послуг;
– інтеграцію України у світовий інформаційний простір [141].
Для

виконання

мети

інформатизації

суспільства

та

протидії

інформаційним війнам у сфері телебачення і радіомовлення Україна повинна
мати Концепцію національної інформаційної політики, яка буде сприяти
розвитку інформаційного простору та забезпечення інформаційної безпеки
України, але наразі дане питання залишається відкритим.
Розробленням Концепції національної інформаційної політики почали
займатися ще в 2002 р. за ініціативою Кабінету Міністрів України, на той час
дане питання було доручено Комітету з питань свободи слова та інформації
Верховної Ради України, який 13 грудня 2002 р. зареєстрував у Верховній
Раді України проект Закону України «Про Концепцію національної
інформаційної політики» № 2526; 03.04.2003 даний проект закону був
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прийнятий Верховною Радою України за основу та запланований на
винесення його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні [139].
Проект Закону України «Про Концепцію національної інформаційної
політики» мав на меті створення правових, економічних і організаційних
умов для формування в Україні розвинутого інформаційного суспільства.
Даним

проектом

були

визначені

основні

напрями

національної

інформаційної політики, які визначали протидію інформаційним війнам як в
середині держави, так і між державами. До таких напрямів національної
інформаційної політики було віднесено:
– створення розвиненої інформаційної інфраструктури та новітніх
засобів зв’язку для збирання, зберігання, використання та поширення
інформації;
– збереження вітчизняної інформаційної продукції, культурних і
духовних цінностей України, їх ідентифікація у світовому інформаційному
просторі;
– створення

умов

для

формування

в

Україні

розвинутого

інформаційного суспільства, посилення ролі масової інформації у розвитку
українського суспільства;
– збереження,

розвиток

та

ефективне

використання

об'єктів

національного інформаційного простору, які мають стратегічне значення для
економіки та безпеки України;
– забезпечення всебічної підтримки і захисту вітчизняного виробника
інформаційного продукту, сприяння розробленню і впровадженню новітніх
інформаційних технологій.
Крім того, проект Закону України «Про Концепцію національної
інформаційної

політики»

визначав

пріоритетні

завдання

держави

з

формування телерадіоінформаційної інфраструктури, які можна віднести до
протидії інформаційним війнам у сфері телебачення і радіомовлення. Такими
завданнями були визначені:
– захист національних інтересів в умовах глобалізації інформаційних
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процесів, входження до світового інформаційного простору і глобальних
інформаційних мереж, кардинальне удосконалення телекомунікаційних і
аудіовізуальних технологій;
– розширення мережі кабельного та супутникового телебачення у
регіонах з обмеженим прийомом сигналу загальнонаціональних каналів.
Проект Закону України «Про Концепцію національної інформаційної
політики»

також

закріплював

засади

державної

політики

у

сфері

забезпечення інформаційної безпеки України, що також включає себе
попередження та протидію інформаційним війнам у сфері телебачення і
радіомовлення.
Такими засадами проектом даного закону щодо державної політики у
сфері інформаційної безпеки визначалися:
– забезпечення духовного відродження народу, збереження і зміцнення
моральних цінностей суспільства, традицій патріотизму та гуманізму,
культурного і наукового потенціалу;
– інформаційне

забезпечення

державної

політики,

пов'язане

з

доведенням до української та міжнародної громадськості достовірної
інформації про політику України, її офіційної позиції стосовно актуальних
подій українського та міжнародного життя, з дотриманням гарантій доступу
громадян до відкритих інформаційних ресурсів.
Важливим, на нашу думку, є те, що у проекті Закону України «Про
Концепцію національної інформаційної політики» відображено способи
протидії загрозам інформаційній безпеці шляхом:
– сприяння інформаційній діяльності, спрямованій на патріотичне
виховання всіх категорій населення, утвердження загальнодержавної системи
духовних цінностей, пропаганду толерантності, злагоди, міжетнічного та
міжрелігійного миру, суспільну солідарність;
– організації оперативного реагування та упередження формування
негативного іміджу України та її громадян, органів державного управління,
інших суспільних інститутів, викривлення та тенденційного підбору фактів
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історичного минулого, поширення неправдивої інформації;
– ліквідації відставання від провідних держав світу за рівнем
інформатизації суспільних інститутів, превентивного розвитку центрів
зберігання, обробки та розповсюдження інформації, таких як бібліотечні,
архівні, музейні, спеціальні інформаційно-аналітичні, дослідницькі та інші
установи, а також систем і баз даних засобів масової інформації;
– запобігання

знищенню

(навмисному

спотворенню,

псуванню,

прихованню) національних інформаційних ресурсів;
– нейтралізації

діяльності

іноземних

політичних,

економічних,

військових, розвідувальних структур, спрямованої проти інтересів України;
запобігання проявам інформаційно-диверсійної діяльності терористичних
організацій, груп, окремих осіб, спрямованої на дестабілізацію суспільного
життя в країні та завдання шкоди громадянам, державі; запобігання
введенню в систему інформаційних ресурсів спеціально підготовленої,
неправдивої

інформації,

застосування

негативного

інформаційно-

психологічного впливу на особу [138].
Незважаючи на важливість проекту Закону України «Про Концепцію
національної інформаційної політики»,

який містив засади протидії

інформаційній війні, в тому числі і у сфері телебачення і радіомовлення,
18 травня 2004 р. у другому читанні не був прийнятий Верховною Радою
України, оскільки не отримав достатньої підтримки голосів,

і до

теперішнього часу в Україні відсутня Концепція національної інформаційної
політики. У подальшому, близько десяти років, Кабінет Міністрів України
періодично ініціював реєстрацію проектів Законів України «Про Концепцію
інформаційної політики держави», зокрема в 2009 та 2010 роках, але дані
законопроекти так і не були винесені на розгляд сесії Верховної Ради.
Оскільки Україна обрала європейський курс своєї політики, вона
повинна зосередити свою увагу на реалізації таких пріоритетних напрямків в
інформаційній сфері щодо протидії інформаційній війні, як:
– затвердження державної Концепції щодо подальшого розвитку
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інформаційної політики;
– приведення законодавства 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;
– збільшення державної підтримки виробництва і розповсюдження
вітчизняної інформаційної продукції у сфері телебачення і радіомовлення.
Вважаємо, що сьогодні залишається також відкритим питання щодо
вжиття заходів захисту інформаційного телерадіопростору держави від
інформаційних війн з боку інших держав, оскільки розвиток національних
супутникових каналів мовлення відіграє одну з провідних ролей у
формуванні політики захисту інформаційного простору держави, від яких
залежать передумови збереження територіальної цілісності країни та
побудови демократичного суспільства.
У зв’язку з посиленням ведення інформаційної війни у сфері
телебачення та радіомовлення в України виступають проблеми захисту
інформаційного простору, до яких можна віднести:
– діяльність суб’єктів підприємницької діяльності як провайдерів
програмної послуги без отримання відповідної ліцензії;
– ретрансляція програм/передач у розважальних закладах, готелях,
ресторанах без відповідної ліцензії;
– порушення авторських та суміжних прав на програмний продукт, що
ретранслюється суб’єктами підприємницької діяльності, які діють як
провайдери програмної послуги без отримання відповідної ліцензії.
Захист інформаційного телепростору держави від інформаційних війн
належить до компетенції Національної ради, яка в межах своїх повноважень
здійснює:
– моніторинг

телерадіопростору

та

недопущення

поширення

інформації, яка містить заклики до повалення конституційного ладу,
порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства,
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жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі,
вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини;
– сприяння у межах своєї компетенції створенню і поширенню
ліцензіатами

телевізійного

контенту,

який

відповідає

національним

інтересам, суспільним потребам та формує позитивний імідж України;
– припинення

ретрансляції

провайдерами

програмної

послуги

іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам Європейської конвенції
про транскордонне телебачення і законодавству України;
– розроблення за участю громадськості порядку визнання змісту
іноземних програм таким, що відповідає вимогам чинного законодавства
України, сприяння розробці проекту закону України про аудіовізуальні
послуги, який серед іншого передбачає механізм забезпечення прозорості і
доступності інформації про кінцевих вигодоодержувачів, володільців
істотної участі та пов’язаних осіб телерадіоорганізацій;
– організацію заходів із залученням представників індустрії у сфері
телебачення

і радіомовлення щодо припинення діяльності суб’єктів

господарювання без отримання у встановленому законодавством порядку
відповідної ліцензії;
– участь у розробці механізмів санкціонованого поширення програм,
недопущення

порушення

контрольованої

авторських

реалізації

карток

прав

на

доступу

до

програмний
програм

продукт,

зарубіжних

супутникових платформ;
–з

урахуванням

законодавчої

заборони

діяльності

суб’єктів

господарювання у сфері телерадіомовлення без отримання відповідної
ліцензії, в разі надходження інформації або скарг щодо фактів здійснення
такої діяльності суб’єктами господарювання, Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення звертається відповідно до органів
державної влади;
– здійснення

державного

регулювання

діяльності

у

сфері

телерадіомовлення та розвитку радіочастотного ресурсу України, контролю
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та

нагляду

за

його

використанням

на

території

проведення

антитерористичної операції з урахуванням Закону України «Про тимчасові
заходи на період проведення антитерористичної операції»;
– сприяння забезпеченню доступу населення до програм українських
мовників на прикордонних територіях, а також у населених пунктах, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження

(окуповані

території

Донецької,

Луганської

областей,

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя), на територіях, які
розташовані на лінії зіткнення, а також на територіях, які межують із
тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим;
– встановлення

Національною

радою

пріоритетних

замовлень

державному підприємству «Український державний центр радіочастот» з
метою збільшення територій покриття телерадіопрограмами українських
мовників;
– упорядкування

надання

дозволів

на

тимчасове

мовлення

з

урахуванням необхідності системної роботи щодо організації мовлення
українських

телерадіоканалів

на

окупованих

територіях

Донецької,

Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та на
територіях, які розташовані на лінії зіткнення, а також на територіях, які
межують із тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим;
– рекомендації провайдерам програмної послуги щодо включення до
програмної послуги програм телерадіоорганізацій, яким Національною
радою видані ліцензії на мовлення на території населених пунктів, у яких
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а
також на тимчасово окупованих територіях.
Отже, єдиним способом протистояння інформаційній війні в сфері
телебачення і радіомовлення являється поширення на всій території України,
включаючи і тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області,
територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та території, які
розташовані на лінії зіткнення, а також території, які межують із тимчасово
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окупованою

територією

Автономної

Республіки

Крим,

програм

національного телебачення та українського радіо, забезпечення доступу всіх
верств населення України до інформації, яка ґрунтується на демократичних
принципах журналістики, різноманітності, плюралізмі думок та сприяння в
реалізації державних програм щодо забезпечення інформаційної безпеки
України.
Забезпечення збалансованим різноформатним мовленням кожного
територіального сегмента телерадіоінформаційного простору полягає в
сприянні:
– змістовому наповненню та пропорційному співвідношенню форматів
мовлення у кожному з територіальних сегментів телерадіоінформаційного
простору;
– впровадженню державної політики протекціонізму щодо поширення
програм і передач вітчизняного виробництва;
– створенню умов для забезпечення культурних та інформаційних
потреб громадян України та національних меншин, а також потреб етнічних
українців, які живуть за межами України;
– реалізації прав на інформацію, на вільне і відкрите обговорення
суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення і радіомовлення;
– недопущенню в інформаційних та інших телерадіопрограмах закликів
до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності
України, пропаганди війни, насильства і жорстокості, розпалювання расової,
національної

та

релігійної

ворожнечі

або

позитивного

їх

подання

(трактування), вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи
людини;
– забезпеченню ідеологічного і політичного плюралізму у сфері
аудіовізуальних засобів масової інформації;
– розвитку суспільного, громадського, освітнього, культурологічного
мовлення;
– забезпеченню доступу до інформації особам з особливими потребами;

217

– забезпеченню прав національних меншин.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
здійснює

заходи

щодо

забезпечення

прозорості

власності

суб’єктів

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, зокрема:
– під час ліцензування мовлення враховує обмеження, які стосуються
заснування та участі в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної
послуги;
– оприлюднює інформацію про кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) суб’єкта інформаційної діяльності шляхом відображення цієї
інформації в Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері
телебачення і радіомовлення, який ведеться Національною радою;
– контролює виконання вимог законодавства щодо щорічного подання
до Національної ради суб’єктами інформаційної діяльності інформації про
структуру власності та оприлюднення ними цієї інформації на власних вебсайтах [90].
Значним кроком захисту сфери телебачення і радіомовлення від
інформаційних війн стало прийняття Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору
України» від 05 лютого 2015 р., відповідно до якого були внесені зміни до
законів України «Про кінематографію», «Про телебачення і радіомовлення»
щодо заборони в Україні розповсюдження і демонстрування фільмів, що
містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх
окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора,
працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи
визнають правомірною окупацію території України, а також забороняється
трансляція (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів,
вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора.
Крім того, даним законом заборонено демонструвати матеріали, які
пропагують

війну,

насильство,

жорстокість,

фашизм

і

неофашизм,

спрямовані на ліквідацію незалежності України, розпалювання міжетнічної,
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расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і
релігійних святинь, приниження особистості, що пропагують невігластво,
неповагу до батьків, а також наркоманію, токсикоманію, алкоголізм та інші
шкідливі звички; фільми порнографічного характеру, що підтверджується
висновком експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування
фільмів [107].
Позитивним досягненням прийняття даного закону можна виділити той
факт, що законом визначено квоти демонстрування національних фільмів та
надання Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення
повноважень застосовувати санкції щодо порушення заборон, визначених
законодавством про кінематографію, які становлять загрозу національній
безпеці України.
В аспекті інформаційної війни сьогодні головною загрозою для
України, в умовах тимчасової окупації окремих районів Донецької і
Луганської областей, Автономної республіки Крим та м. Севастополь,
виступає агресія з боку Російської Федерації шляхом ведення інформаційнопропагандистської діяльності засобами масової інформації за допомогою
телебачення і радіомовлення. Результатом такої діяльності є масований
інформаційно-психологічний вплив, що активно використовується проти
України.
Як спосіб протидії інформаційним війнам в Україні у сфері
телебачення і радіомовлення, а також протидії російській пропаганді
експерти пропонують, зокрема:
– аргументовано говорити про осіб, які причетні до штучно створених
фактів;
– розповсюджувати дані та факти про осіб, що причетні до вчинення
злочинів проти громадян;
– угамувати суспільство шляхом подання неупереджених фактів про
події та проводити роз’яснення способів протистояння інформаційним
атакам з посиланням на правові норми України;
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– мати зворотній зв'язок із урядом, показувати вдалі закінчення
проведених заходів щодо протидії інформаційним атакам;
– інформувати населення про вжиття державою заходів, спрямованих
на забезпечення його безпеки.
За допомогою телерадіомовлення необхідно надавати глядачам та
слухачам інформаційний продукт вітчизняного виробництва, підвищувати
рівень освіченості, виховання нації, патріотизму України та моральних
цінностей українського народу, що і буде слугувати запорукою захисту
населення від інформаційних війн у сфері телерадіомовлення [181, с. 57].
До переваг України в інформаційній війні з Російською Федерацією ми
можемо віднести:
– згуртоване, об’єднане суспільство;
– усвідомлення населенням України факту ведення проти України
інформаційної війни.
Враховуючи, що для України ведення проти неї інформаційної війни в
сфері телебачення і радіомовлення є новим, сьогодні Україна веде не
наступальні дії, а скоріш оборонні заходи, таким чином веде протидію
антиукраїнським заходам противника.
Для переходу України від оборонних заходів протидії інформаційній
війні в сфері телебачення і радіомовлення в активну фазу протидії необхідно:
– патріотично виховувати населення;
– створити центр протидії інформаційній війні, який буде досліджувати
обстановку, виявляти ознаки агресії зі сторони інших держав та своєчасно
реагувати;
– вести ефективну інформаційну політику.
Значну увагу, на нашу думку, необхідно приділити тимчасово
окупованим окремим районам Донецької і Луганської областей, Автономній
республіці Крим та м. Севастополь з огляду на той факт, що інформаційна
війна у сфері телебачення і радіомовлення саме в цих районах є найбільш
агресивною та постійною. Причиною стало те, що саме в цих районах майже
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відсутнє українське телебачення і радіомовлення, а транслюється лише
російське телебачення, яке веде пропаганду проти України та українського
народу. Так саме для таких територій населенню потрібно збільшити
надходження друкованих засобів масової інформації, які будуть в собі
містити об’єктивну інформацію про Україну, ставлення українців та світу до
проблеми

окупованих

територій

та

виступатимуть

як

альтернатива

російському телебаченню. Тобто для населення тимчасово окупованих
територій України необхідно більше інформаційної продукції, щоб воно мало
можливість обирати.
Наразі постає питання щодо трансляції українських каналів на
територію тимчасово окупованих територій, оскільки телевізійні вишки, що
знаходяться на підконтрольній території України, не мають потужних
сигналів для передачі інформації, і, як наслідок, українське телебачення і
радіомовлення на непідконтрольних територіях України відсутнє. У цьому
напрямку необхідно вести інформаційну політику, щоб телеглядач міг
обирати саме українське телебачення та радіомовлення, адже відсутність
українського телебачення та радіомовлення на непідконтрольних територіях
сприяє інформаційному тиску на світогляд населення, що проживає на
тимчасово окупованих територіях України, і як наслідок це призводить до
кардинальних підмін ціннісних орієнтирів, ізоляції соціального життя,
зумовлює викривлене уявлення громадян про дійсні факти, що відбуваються
у житті країни при проведені нею як внутрішньої, так і зовнішньої політики.
З метою запобігання соціальному відторгненню український інформаційний
простір повинен стати більш дружнім для мешканців окупованих територій і
таким, в якому немає дискримінації та стигматизації.
В умовах ведення проти України інформаційної війни в сфері
телебачення і радіомовлення 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
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українського народу, та вжиття відповідних заходів реагування; розвиток у
країні почуття патріотизму, вивчення історії України, повага до української
мови, традицій та культури, шанування державних символів та гімну
України, державних свят, які в сукупності стають запорукою безпеки в
інформаційній сфері та зростання свідомого патріотичного українського
покоління.
Визначаючи способи протидії інформаційній війні в Україні, необхідно
вживати заходи оборони інформаційного простору, приймати нормативноправові акти, які врегульовували б відносини, що виникають в інформаційній
сфері, визначення Концепції національної політики держави, також ведення
ефективної

соціальної

політики,

в

тому

числі

щодо

задоволення

інформаційних потреб населення, із урахуванням потреб регіонів нашої
країни. Проведення моніторингу по всій території України, відповідні заходи
реагування держави на будь-які інформаційні загрози, своєчасне поточне
інформування української населення, повне забезпечення інформаційних
потреб споживачів українською інформацією – тільки за таких умов стає
можливою протидія інформаційній війні, що ведеться проти України у сфері
телебачення і радіомовлення.

Висновки до розділу 3
Запровадження в Україні суспільного (громадського) мовлення тривало
майже 20 років, перша спроба його створення відбулася у 1997 році, коли
було прийнято Закон України «Про систему Громадського телебачення і
радіомовлення України», який, проте, не мав подальшого розвитку, і тільки
17 квітня 2014 р. шляхом прийняття Верховною Радою України нового
Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» в
українському

медіапросторі

запроваджено

суспільне

(громадське)

телебачення України. Прийняття зазначеного закону стало кроком на шляху
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до розвитку суспільного (громадського) телебачення в Україні, що
утворилося у формі публічного акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія України», де 100% акцій належить державі.
Суспільне (громадське) телебачення в Україні спрямоване на розвиток
національної свідомості та ідентичності громадян, становлення національної
самобутності й виховання патріотизму, проти антисоціальної поведінки,
оскільки відсоток програм такого характеру є мінімальним на комерційному
телебаченні та радіо.
Сьогодні суспільне (громадське) мовлення в Україні потребує довіри з
боку громадян, що насамперед можливо досягнути за допомогою прямих
ефірів щодо якісного інформаційного наповнення та провадження стратегії
розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України. З цією метою
необхідно визначити програмну концепцію громадянського телебачення в
Україні та оптимальні шляхи його побудови, але наразі стратегію розвитку
НСТУ не прийнято, що не дає повною мірою розвивати громадське
(суспільне) телебачення в Україні.
Вважаємо, що крім НСТУ має право на існування регіональне
суспільне

(громадське)

мовлення

на

базі

обласних

державних

телерадіокомпаній, що одночасно вирішувало б декілька проблем: по-перше,
на загальнонаціональному каналі будуть регулярно з'являтись матеріали з
регіону; по-друге, подача інформації буде мати суспільне значення для
конкретного регіону; по-третє, немає необхідності заповнювати цілодобове
мовлення.
Важливим, на нашу думку, стає питанням фінансування НСТУ та
процедури стягнення абонентської плати. Законом України «Про суспільне
телебачення і радіомовлення України» визначено джерела фінансування, але
відсутній його чіткий механізм, який би дозволив систематично поповнювати
бюджет суспільного (громадського) мовлення. Для того, щоб суспільне
(громадське) телебачення запрацювало в медіапросторі України, необхідно
привести нормативно-правові акти у відповідність до Закону України «Про
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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

інформаційним наповненням суспільного (громадського) телебачення, або
такий вплив повинен бути мінімальним.
Не менш важливим залишається питання щодо здійснення протидії
інформаційним війнам у сфері телебачення і радіомовлення України, що
загрожує безпеці інформаційного простору. Така небезпека полягає у
прагненні агресора керувати світоглядом як окремого громадянина, так і
суспільства в цілому шляхом розповсюдження ненадійних, необ’єктивних та
негативних фактів за допомогою телерадіомовлення.
На сучасному етапі, Україна перебуває в умовах загрози національній
безпеці в інформаційній сфері, оскільки проти України проводиться
інформаційна війна за допомогою телебачення і радіомовлення, відсутня
цілісна комунікативна політика держави. Визначено, що головним об’єктом,
на якому концентрується безпосередній інформаційний деструктивний вплив
у межах заходів інформаційної війни, є громадська думка та свідомість
окремої людини.
Оскільки телерадіомовлення серед інших засобів масової інформації
являється найдоступнішим та найлегше сприймається людиною, виступаючи
найшвидшим та найоперативнішим інформатором про події у світі, а інколи
– і єдиним джерелом інформації. Таким чином, телерадіомовлення за своєю
природою

та

соціальними

функціями

має

величезні

можливості

інформаційного впливу на внутрішній світ і поведінку людини, суспільство і
державу, а особливо під час інформаційної війни, де зброєю виступає
інформація.
Адміністративно-правовий механізм захисту від інформаційної війни у
сфері телебачення та радіомовлення повинен бути системним, мати
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нормативно-правовому базу щодо протидії таким інформаційним війнам.
З цією метою Україна повинна забезпечити громадян та суспільство
своєчасною, достовірною, повною інформацією на основі широкого
використання інформаційних технологій та впроваджувати дії щодо
забезпечення інформаційної безпеки держави.
Вважаємо, що одним із способів протидії інформаційній війні у сфері
телебачення і радіомовлення є процес інформатизації як суспільства в
цілому, так і окремого громадянина, що закріплено в Концепції Національної
програми інформатизації. Крім того, для виконання мети інформатизації
суспільства та протидії інформаційним війнам у сфері телебачення і
радіомовлення Україна має прийняти Закон «Про Концепцію національної
інформаційної політики», який сприятиме розвитку інформаційного простору
та забезпечення інформаційної безпеки України, але сьогодні дане питання
залишається відкритим у зв’язку з тим, що в Україні даний закон відсутній,
хоча були спроби його прийняти.
При прийнятті Закону «Про Концепцію національної інформаційної
політики» Україна вже на законодавчому рівні визначила б основні напрями
національної інформаційної політики, які мали б змогу протидіяти
інформаційним війнам як в середині держави, так і між державами.
Захист інформаційного телепростору держави від інформаційних війн
належить до компетенції Національної ради, яка в межах своїх повноважень
здійснює відповідні заходи захисту.
Сьогодні єдиним способом протистояння інформаційній війні в сфері
телебачення і радіомовлення є поширення в межах України, включаючи і
тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області, територію
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також території, які
розташовані на лінії зіткнення, межують із тимчасово окупованою
територією

Автономної

Республіки

Крим,

програм

національного

телебачення та українського радіо, об’єктивної та достовірної інформації та
забезпечення вільного доступу до них кожному громадянину, створення та
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виконання державних програм у сфері інформаційного суверенітету країни.
Враховуючи, що для України ведення проти неї інформаційної війни у
сфері телебачення і радіомовлення є новим, сьогодні Україна веде не
наступальні дії, а скоріш оборонні заходи, і таким чином протидіє
антиукраїнським заходам противника.
Значну увагу, на нашу думку, необхідно приділити тимчасово
окупованим окремим районам Донецької і Луганської областей, Автономній
республіці Крим та м. Севастополь з огляду на той факт, що інформаційна
війна в сфері телебачення і радіомовлення саме в цих районах є найбільш
агресивною та постійною. Причиною стало те, що саме в цих районах майже
відсутнє українське телебачення і радіомовлення, а транслюється лише
російське телебачення, яке веде пропаганду проти України та українського
народу. Так само для таких територій вкрай необхідною є інформаційна
продукція, де публікуватимуться правдиві новини та пам’ятки жителям як
альтернатива російському телебаченню.

226

ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукового завдання – визначення сутності та особливостей адміністративноправового 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
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
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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 адміністративноправових 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,

адміністративного

права

що
рівню

забезпечується

відповідністю

соціально-економічного

норм

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

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
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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.
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5. Визначено суть державного контролю у сфері телебачення та
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
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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, 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
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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
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.
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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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