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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Світова глобалізація зумовлює появу не 

тільки єдиних економічних просторів, але і єдиного інформаційного простору, що 

потребує однакового  підходу до регулювання діяльності засобів масової 

інформації (ЗМІ), адже останні відіграють ключову роль у розбудові 

інформаційного простору та є основою для розвитку демократії у світі.  

Правове регулювання діяльності ЗМІ в європейському інформаційному 

просторі (ЄІП) є важливим для України з огляду на необхідність її залучення до 

повноцінної участі в європейських (міжнародних) інтеграційних процесах у 

інформаційному просторі. Це, зокрема, включає питання міждержавного 

співробітництва та координації щодо правового регулювання діяльності ЗМІ, 

механізмів міжнародно-правової взаємодії з  інституціями Європейського Союзу, 

ОБСЄ, Ради Європи і ЮНЕСКО, а також з різними неурядовими організаціями, 

що опікуються свободою преси, асоціаціями журналістів та профспілками тощо.  
Україна як член Ради Європи повинна впроваджувати й дотримуватися 

європейських стандартів у сфері діяльності ЗМІ, які розроблені в рамках цієї 

міжнародної організації. Крім того, наша держава у рамках Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом взяла на себе зобов’язання про співпрацю у сфері 

просування аудіовізуального продукту й заохочення спільного виробництва у 

галузі кінематографії та телебачення. 

З огляду на швидкість технологічного прогресу та впровадження нових 

інформаційних технологій у діяльності ЗМІ, потребує додаткового вивчення 

питання унормування участі професійних недержавних організацій у процесах 

управління діяльністю суб’єктів європейського інформаційного простору. 

Окремої уваги потребує дослідження механізмів саморегулювання і спільного 

регулювання діяльності ЗМІ, зокрема це стосується нових (або новітніх) ЗМІ, що 

використовують інтернет-технології, а також діяльності національних 

регуляторних органів та підготовки рекомендацій щодо удосконалення 

національного законодавства у цій сфері. 

Зазначеним обумовлена необхідність вирішення поставлених задач шляхом 

проведення всебічного дослідження міжнародно-правового регулювання 

діяльності засобів масової інформації в європейському інформаційному просторі, 

а також пропонування заходів із удосконалення законодавства України у 

відповідності із вимогами законодавства ЄС і кращими практиками країн ЄС у 

сфері регулювання діяльності засобів масової інформації. 

Питання міжнародно-правового регулювання діяльності ЗМІ, 

функціонування європейського інформаційного простору, міжнародно-правових 

стандартів журналістської діяльності неодноразово були предметом досліджень у 

науці міжнародного права, й зокрема опрацьовувалися такими дослідниками, як: 

Афанасьєва К., Ван Бесін Б., Гіббонс Т., Гнатюк С., Гревліч К., Єфімчук О., 

Задорожний О., Залесский Б., Кузнецова О., Кукіна З., Пазюк А., Петрова Н., 

Талімончік В., Хорслі В., Якубенко В. та інші. Роль структур ЄС у формуванні 

медіаполітики та регулюванні діяльності ЗМІ досліджували: Анагностоу Д., 

Єсімов С., Ларош П., Макаренко Є., Палагнюк Ю., Редінг В., Фрольцов В., 

Харкорт А., Якубовіч К. та інші. Окремі аспекти функціонування ЄІП та 
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європейського правового простору досліджувалися у роботах: Гнатовського М., 

Гріненко О., Губерського Л., Гумо-Кеттунен М., Муравйова В., Ошитко О., 

Федорової А., Хасянова Р. та інших. 

Водночас актуальні з урахуванням постійного розвитку у цій галузі питання 

міжнародно-правового регулювання діяльності засобів масової інформації в 

європейському інформаційному просторі в умовах розвитку нових ЗМІ, та 

зокрема впровадження європейських правових стандартів щодо унормування 

діяльності цих нових ЗМІ в законодавство України потребує додаткового 

дослідження, що дає підстави вважати тему дослідження вкрай актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в рамках наукової теми № 16БФ048-01 «Асоціація як новий формат 

відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти», яка є складовою комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

встановлення особливостей, виявлення тенденцій і закономірностей, а також 

надання характеристики стану нормативно-правового забезпечення регулювання 

діяльності засобів масової інформації в європейському інформаційному просторі 

в сучасних умовах.  

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання: 

– з’ясувати доктринальний і нормативний зміст поняття «європейський 

інформаційний простір» (ЄІП); 

– визначити суб’єктний склад учасників, на яких поширюється дія 

міжнародно-правових норм у сфері регулювання діяльності засобів масової 

інформації в ЄІП; 

– виокремити принципи функціонування ЄІП; 

– встановити етапи розвитку правового регулювання діяльності засобів 

масової інформації в ЄІП; 

– виявити особливості правового регулювання окремих видів ЗМІ в ЄІП; 

– теоретико-методологічно структурувати інституційну складову 

регулювання діяльності ЗМІ в Європі;  

– охарактеризувати особливості механізму саморегулювання ЗМІ в ЄІП; 

– визначити особливості входження України в ЄІП та проблеми 

удосконалення законодавства України з метою наближення до нормативних 

вимог ЄС щодо регулювання діяльності ЗМІ. 

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові відносини, що виникають і 

реалізуються у сфері діяльністю засобів масової інформації в ЄІП.  

Предметом дослідження є система правових норм, що визначають статус 

та  регулюють діяльність засобів масової інформації в ЄІП, у тому числі 

національне законодавство держав – членів ЄС, а також відповідне законодавство 

і практика його застосування в Україні. 

Методи дослідження. У дисертації використовується широкий спектр 

загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, а також різні підходи до 

дослідження міжнародно-правових аспектів діяльності ЗМІ. Основу дослідження 

становить підхід, який дозволив врахувати історичний, гносеологічний, 
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аксіологічний та синергетичний контексти правового регулювання діяльності ЗМІ 

в ЄІП (підрозділ 2.1).  

Використані в роботі методи та підходи можна умовно поділити на дві 

групи: методи, притаманні правовому дослідженню та міждисциплінарні 

прикладні методи, притаманні для дослідження економічних та соціальних явищ. 

Так, у дослідженні було використано системний метод, який дозволив 

класифікувати суб’єктів та учасників європейської інформаційної політики 

(підрозділ 1.2); формально-юридичний, який застосовувався для аналізу норм 

Ради Європи, ОБСЄ, законодавства ЄС та законодавства України. Аналіз та 

синтез як взаємопов’язані методи пізнання застосовувалися для дослідження 

доктрини міжнародного права та дали змогу визначити зміст понять «ЗМІ»; 

«журналіст»; «європейська інформаційна політика»; «європейський простір»; 

«європейський правовий простір», «європейський інформаційний простір» 

(підрозділи 1.1, 1.2). 

Методи дедукції та індукції у їх взаємозв’язку було використано для 

формування загальних підходів до аналізу правових стандартів діяльності ЗМІ 

(підрозділи 2.2, 2.3).  

Основним методом дослідження став емпіричний, за допомогою якого 

проведено аналіз документів національного законодавства, законодавства ЄС та 

норм міжнародного права у сфері діяльності ЗМІ (розділи 2 та 3). 

Наукова новизна одержаних результатів. Робота є одним з перших у 

вітчизняній науці міжнародного права всебічних наукових досліджень, в якому 

проведено науково-теоретичне осмислення міжнародно-правового регулювання 

діяльності засобів масової інформації в європейському інформаційному просторі 

в сучасних умовах. 

У дисертації сформульовано такі нові науково-теоретичні висновки та 

практичні рекомендації, які виносяться на захист: 

уперше: 

– сформульовано причинно-наслідковий зв’язок між еволюцією правового 

регулювання діяльності ЗМІ в ЄІП та різнонаправленістю векторів 

геополітичного розвитку Європи – розвитком інтеграційних процесів та 

одночасним намаганням зберегти національні підходи (національну ідентичність); 

– розглянуто міжнародно-правові стандарти діяльності ЗМІ як consensus 

omnium та констатовано, що цей підхід доцільно застосовувати з огляду на його 

зручність та практичну цінність; 

– з метою вироблення адекватної моделі для національного правового 

регулювання діяльності ЗМІ застосовано міждисциплінарний підхід із 

використанням інструментарію соціологічної, екологічної, правової та 

економічної наук, що надало можливість сформулювати авторське визначення 

медійної екосистеми; 

– запропоновано зміни до законодавства України у сфері ЗМІ у 

відповідності до її міжнародно-правових зобов’язань, зокрема щодо: виключення 

«протекціонізму» як напряму державної політики у сфері телебачення та 

радіомовлення; встановлення причинно-наслідкового зв’язку із поданням 

недостовірних фактів та їх шкодою честі та репутації, а також встановлення 
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більшого строку для спростування; визначення термінів «продакт-плейсмент» та 

«порівняльна реклама»; 

удосконалено: 

– підходи до розуміння категорій «європейський простір», «європейський 

правовий простір» та «європейський інформаційний простір»;  

– обґрунтування відсутності єдиного підходу до визначення правового 

статусу ЗМІ та визначення чинників, які зумовлюють таку ситуацію, серед яких: 

виконання ЗМІ одночасно декількох функцій (економічної, політичної, 

культурної); відсутність уніфікованих правових підходів до регулювання ЗМІ у 

державах – членах ЄС та на наднаціональному загальноєвропейському рівні; 

– підходи до систематизації принципів, на яких базується діяльність ЗМІ в 

ЄІП, та визначено, що до них відносяться принципи: свободи слова; заборони 

цензури в ЗМІ; плюралізму ЗМІ; захисту неповнолітніх від небезпечного контенту 

у ЗМІ; свободи надання транскордонних аудіовізуальних послуг у державах – 

членах ЄС; відповідальності держави-члена, з території якої здійснюється 

трансляція; захисту авторських і суміжних прав у діяльності ЗМІ; протидії 

концентрації ЗМІ; регулювання аудіовізуальних послуг за країною походження 

послуги; юрисдикції лише однієї держави-члена щодо постачальника 

аудіовізуальних послуг; відповідності рекламної та спонсорської діяльності у ЗМІ 

загальноєвропейським мінімальним вимогам; принцип заборони реклами й 

спонсорства окремих видів продукції у друкованих ЗМІ та під час надання 

аудіовізуальних послуг; обмеження рекламування у друкованих ЗМІ лікарських 

засобів; принцип відповідальності ЗМІ тощо; 

набули подальшого розвитку: 

– теоретико-правові обґрунтування того, що ЄІП у широкому розумінні 

притаманні такі виміри: технологічний, соціальний, економічний, політичний, 

культурний; 

– характеристики процесу еволюції правового регулювання в ЄІП, у зв’язку 

із чим виокремлено чотири основні періоди його розвитку, а також три ключові 

напрямки розвитку європейської інформаційної політики: розвиток 

аудіовізуальних ЗМІ; конвергенція телекомунікацій та медіа; розвиток нових ЗМІ; 

– теоретичні підходи до дослідження правового регулювання нових ЗМІ, що 

використовують Інтернет-технології для поширення масової інформації. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

результатів дослідження полягає в тому, що сформульовані в дисертації 

теоретичні положення і висновки можуть бути використані у науково-дослідній, 

навчальній та законотворчій діяльності. У науково-дослідній сфері вони 

доповнюють існуючі дослідження правового регулювання діяльності ЗМІ та 

дають змогу визначити закономірності розвитку їх правового регулювання у ЄІП. 

Авторські напрацювання можуть бути використані як основа для подальших 

наукових досліджень міжнародно-правового регулювання діяльності ЗМІ. У 

навчальній діяльності основні положення дисертації можуть бути використані під 

час розробки і викладання курсів та спецкурсів «Європейське право», 

«Міжнародне інформаційне право», «Медіа-право», а також при розробці 
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відповідних розділів підручників та навчальних посібників. Низку авторських 

пропозицій може бути використано у законотворчій діяльності. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

в якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дозволили вирішити 

поставлені завдання. Робота містить теоретичні та методичні положення і 

висновки, сформульовані дисертантом особисто. Використані в дисертації ідеї, 

положення чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані 

лише для підкріплення авторських ідей. 

У статтях, написаних автором одноосібно, викладено концептуальні 

положення дисертації щодо теоретико-правових підходів до регулювання 

діяльності засобів масової інформації в ЄІП, інституційних основ міжнародного 

співробітництва щодо правового забезпечення діяльності засобів масової 

інформації в рамках міжнародних урядових і неурядових організацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися й обговорювалися на таких науково-практичних конференціях та 

семінарах: міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин (Світове співтовариство: глобальні та регіональні 

виклики)», присвячена 180-й річниці Київського університету та 70-літтю 

Інституту міжнародних відносин (16 жовтня 2014 р., м. Київ); міжнародна 

науково-практична конференція «Правові засоби забезпечення та захисту прав 

людини: вітчизняний та зарубіжний досвід» (21–22 листопада 2014 р., м. Харків) 

(тези опубліковано); XXXVIII міжнародна науково-практична конференція 

«Питання сучасної юриспруденції» (23 червня 2014 р., м. Новосибірськ) (тези 

опубліковано); міжнародна конференція «Деполітизація наукового пошуку як 

основного принципу наукової взаємодії» (28 червня 2014 р., м. Київ) (тези 

опубліковано); міжнародна щорічна конференція молодих вчених «Зміцнення 

верховенства права в Республіці Молдова в контексті еволюції міжнародної 

системи і інтеграційних процесів» (3 червня 2014 р., м. Кишинів) (тези 

опубліковано). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

відображено у 11 наукових публікаціях, у тому числі 6 наукових статтях у 

фахових періодичних виданнях України з юридичних наук та іноземних 

виданнях, а також у 4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях та 1 

публікації, що додатково відображає результати досліджень. 

Структура дисертації відповідає меті та поставленим завданням 

дослідження, що обумовлені логікою наукового пошуку. Дисертація складається з 

переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 234 

сторінки, з яких обсяг основного тексту – 179 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 317 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, зв’язок з науковими 

програмами, планами, темами; сформульовано мету та завдання дослідження; 

визначено об’єкт, предмет і методи дослідження; висвітлено наукову новизну та 
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практичне значення одержаних результатів; наведено відомості щодо апробації, 

публікацій, структури та обсягу роботи.  

Перший розділ «Теоретико-правові підходи до регулювання діяльності 

засобів масової інформації в європейському інформаційному просторі» 

складається з трьох підрозділів, в яких розкрито зміст ключових понять 

дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Європейський інформаційний простір: поняття та 

доктринальні підходи до визначення»проаналізовано зміст таких понять: 

«простір», «міжнародно-правова система», «територія держави», у їх 

взаємозв’язку та співвідношенні. Констатується, що простір слід розглядати, як 

правове поле, у рамках якого суб’єкти правовідносин взаємодіють у часі з метою 

досягнення спільних інтересів.  

Окремо було визначено співвідношення таких понять «європейський 

простір» та «європейське право». Проаналізовані точки зору вчених дали підстави 

стверджувати, що хоча в правовій доктрині не існує спільного розуміння щодо 

змісту категорій «європейське право» та «європейський простір», але в першому 

випадку мова йде про сукупність норм правового регулювання в рамках 

Європейського регіону як геополітичного виміру, а у другому – про результат 

діяльності міжнародних організацій, членами яких є європейські держави.  

Стверджується, що європейський інформаційний простір є частиною 

європейського простору, в основі функціонування якого знаходиться система 

норм із захисту прав людини. У цьому контексті було проаналізовано положення 

Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод (ЄКПЛ) 

через призму їх тлумачення Європейським Судом з прав людини (ЄСПЛ), зокрема 

у таких справах: Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH v. Austria (2012 р.), 

Flinkkilä andOthersv. Finland (2010 р.), SaaristoandOthersv. Finland (2010 р.), 

Coplandv. theUnitedKingdom (2007 p.), а також у справі, що розглядалась 

Європейською комісією з прав людини, Handysidev. TheUnitedKingdom (1976 р.). 

Наголошується, що усфері діяльності ЗМІ основним предметом 

регулювання для Ради Європи є право на свободу вираження (громадянська і 

політична), а для ЄС – свобода надання аудіовізуальних послуг (економічна 

свобода). 

У підрозділі 1.2 «Учасники європейського інформаційного простору» 

стверджується, що ключовими учасниками ЄІП є ЗМІ та журналісти. Разом з тим, 

єдине розуміння того, чим є ЗМІ та кого можна віднести до журналістів – 

відсутнє. Підставою для такого твердження є проведений у підрозділі аналіз 

документів Ради Європи та ОБСЄ, національного законодавства європейських 

держав та документів ЄС. 

Аналіз національного законодавства держав-членів ЄС дозволив 

виокремити два базових підходи національних законодавців до врегулювання 

правового статусу ЗМІ – єдине регулювання всіх видів ЗМІ або встановлення 

різних правових режимів для регулювання різних видів ЗМІ. У документах ЄС 

основний фокус спрямовано на аудіовізуальний сектор та розуміння ЗМІ саме як 

господарюючого суб’єкта.  
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Окрема увага у підрозділі приділена питанням саморегулювання учасників 

при визначенні їх правового статусу. Констатується, що у сфері ЗМІ чітко 

прослідковується тенденція саморегулювання, причому як за участі публічних 

суб’єктів (держав, міжнародних організацій), так і без їх залучення. У першому 

випадку це називається «спільним регулюванням». Якщо саморегулювання 

структуровано державою, але остання в ньому не задіяна, тоді мова йде про 

«регульоване саморегулювання». 

Крім того, у контексті аналізу правового статусу учасників ЄІП було 

досліджено категорію «медійна екосистема». Виходячи із аналізу змісту 

документів Ради Європи, медійна екосистема в широкому значенні включає як 

учасників, так і чинники, які взаємодіють між собою, та дозволяє ЗМІ 

функціонувати і виконувати свою роль у суспільстві. 

У підрозділі 1.3. «Принципи правового регулювання діяльності засобів 

масової інформації в європейському інформаційному просторі»  розкрито та 

обґрунтовано суть принципів, на яких побудовано європейський інформаційний 

простір. 

У підрозділі проведено аналіз теоретичних підходів до розуміння категорії 

«принципи». Зокрема, стверджується, що принципи правового регулювання 

визначають основні напрями регулювання, відображаючи закономірності 

розвитку системи правових норм. Це стосується як всіх суспільних відносин 

(загальні принципи), так і окремих сфер (галузеві або міжгалузеві принципи). 

Саме завдяки принципам система правового регулювання адаптується до нових 

викликів, у тому числі технічного характеру. Адаптативність принципів є 

надзвичайно важливою для розвитку ЄІП в контексті розвитку нових ЗМІ. 

Принципи, на яких побудовано правове регулювання в ЄІП, слід віднести 

до міжгалузевих, адже це одночасно принципи права захисту прав людини, 

міжнародного економічного права, цивільного права, господарського права  тощо. 

Другий розділ «Нормативно-правовий механізм регулювання 

діяльності засобів масової інформації в європейському інформаційному 

просторі» містить три підрозділи, в яких досліджено особливості становлення та 

функціонування системи правового регулювання ЗМІ в ЄІП.  

У підрозділі 2.1. «Становлення правового регулювання діяльності засобів 

масової інформації в європейському інформаційному просторі» проаналізовано 

особливості становлення нормативно-правового механізму регулювання 

діяльності засобів масової інформації від середини XV століття – до сучасного 

періоду. Окремо констатовано, що на особливості правового регулювання ЗМІ в 

ЄІП вплинули: технічні винаходи та система захисту прав людини в Європі. У 

підрозділі запропоновано авторське бачення етапів еволюції правового 

регулювання ЄІП.  

Крім того, зазначено, що еволюція правого регулювання діяльності ЗМІ в 

Європі XXI століття пов’язана з історією європейського інтеграційного процесу.  

Окрема увага у підрозділі приділена особливостям правового регулювання 

діяльності суспільних ЗМІ, у тому числі проаналізовано спеціальний протокол до 

Амстердамського договору, присвячений діяльності суспільних ЗМІ, що дозволив 

сформулювати основні характеристики суспільних ЗМІ. 



8 

 

У підрозділі 2.2. «Особливості правового регулювання окремих видів 

діяльності засобів масової інформації в європейському інформаційному 

просторі» було проаналізовано систему правового регулювання надання 

аудіовізуальних медіа-послуг та загальні засади до регулювання діяльності нових 

ЗМІ, яким притаманний особливий тип комунікації – «від багатьох багатьом», на 

противагу традиційним ЗМІ, де комунікація здійснюється «від одного багатьом». 

Констатовано, що основним аспектом діяльності нових ЗМІ є необхідність 

забезпечення прав людини в рамках інтернет-простору. 

У підрозділі окрему увагу приділено особливостям надання аудіовізуальних 

або медіа-послуг. Таке регулювання послуги може бути систематизовано на дві 

групи. Перша – правове регулювання лінійних послуг, до яких віднесено 

телепрограми або телемовлення, а друга – правове регулювання нелінійних 

послуг, які надаються постачальником (провайдером) медіа-послуг для перегляду 

програм за вибором самого глядача за його індивідуальною заявкою на основі 

каталогу програм, відібраних цим провайдером медіа-послуг. 

У підрозділі 2.3. «Правове регулювання нових засобів масової інформації в 

європейському інформаційному просторі» предметом окремого дослідження 

стали проблеми правового регулювання нових засобів масової інформації в ЄІП, 

які функціонують в Інтернет-просторі. Наголошується, що основною проблемою, 

яка постає при дослідженні нових ЗМІ, є з’ясування питання, яке із видів 

сучасного спілкування в рамках Інтернет-простору підпадає під визначення ЗМІ.  

Констатується, що нові медіа, у тому числі соціальні мережі, блоги, не є 

предметом окремого правового регулювання в ЄС, а з точки зору норм 

міжнародного права не всі вони є ЗМІ. Термін «нові (або новітні) медіа» в ЄС 

використовується для опису мережевих цифрових інформаційних і 

комунікаційних технологій. Зазначається, що використання Інтернету для 

поширення електронних ЗМІ пов’язане і з регулюванням загально-правових 

питань використання Інтернету, які до цих пір не вирішені в національному 

законодавстві: відносини між постачальниками послуг із доступу в Інтернет, 

постачальниками інформації та користувачами, які утворюються на основі 

взаємного визнання цими суб’єктами свободи і формальної правової рівності, 

захисту авторських прав. У цьому контексті розглядаються такі ключові 

проблеми, пов’язані з діяльністю нових ЗМІ, як: проблема захисту авторських 

прав, захист персональних даних дописувачів (користувачів), забезпечення прав 

людини в рамках кібер-простору, право «бути забутим», а також спростування 

неправдивих відомостей розміщених на інтернет-ресурсах. 

Третій розділ «Інституційні основи міжнародного співробітництва в 

європейському інформаційному просторі щодо правового забезпечення 

діяльності засобів масової інформації та інтеграція України до європейського 

інформаційного простору» складається з трьох підрозділів, присвячених 

інституційним основам міжнародного співробітництва в ЄІП щодо правового 

забезпечення діяльності засобів масової інформації та окремим аспектам 

інтеграції України до ЄІП. 

У підрозділі 3.1. «Роль міжурядових організацій у регулюванні діяльності 

засобів масової інформації в європейському інформаційному просторі» 
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розглянуто роль міжнародних європейських регіональних організацій 

(Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, ОЕСР) у регулюванні діяльності 

ЗМІ, досліджено інституційну структуру цих організацій, зокрема тих 

структурних одиниць, які впливають на регулювання діяльності засобів масової 

інформації в ЄІП. 

У рамках дослідження ролі ЄС проаналізовано діяльність таких основних 

органів як Європейська Рада, Рада ЄС, Європейська Комісія, Європейський 

Парламент та Суд ЄС, а також спеціальних органів та агентств у сфері ЗМІ, таких 

як BEREC, Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних засобів і культури та 

Контактного комітету з імплементації Директиви № 2010/13/ЄС.  

При досліджені ролі Ради Європи у регулюванні діяльності засобів масової 

інформації в ЄІП взято до уваги діяльність Комітету міністрів РЄ, Парламентської 

асамблеї РЄ та ЄСПЛ у цьому напрямі. Окрему увагу приділено діяльності 

Керівного комітету Ради Європи з питань ЗМІ та інформаційного суспільства, 

Європейської аудіовізуальної обсерваторії, а також Постійного комітету із 

транскордонного телебачення. Також розглянуто окремі аспекти діяльності 

Управління представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації та 

Комітету ОЕСР з питань інформації, комп’ютерної та комунікаційної політики. 

На підставі проведеного дослідження констатується існування певного 

ефекту синергії правового регулювання завдяки розгалуженому міжурядовому 

інституційному механізму у сфері регулювання діяльності ЗМІ. 

У підрозділі 3.2. «Роль неурядових організацій у саморегулюванні діяльності 

засобів масової інформації в Європі» досліджується роль неурядових організацій 

у регулюванні діяльності ЗМІ через призму саморегулювання. Наголошується, що 

правила, встановлені в саморегульованій організації, є комплементарними і 

можуть існувати навіть за відсутності відповідного законодавства. 

Розглянуто діяльність неурядових організацій, які функціонують як на 

регіональному (Європейський мовний союз, Європейський Альянс зі стандартів у 

рекламі, EuroISPA), так і універсальному (Репортери без кордонів, Міжнародна 

федерація журналістів) рівнях.  

За результатами проведеного аналізу було виокремлено такі характерні 

ознаки саморегулювання неурядових організацій у сфері ЗМІ, як: 

1) різноманітність та гнучкість інструментів регулювання; 2) ситуативність та 

фрагментарність регулювання; 3) динамічність та адаптивність регулювання; і 

4) комплементарність регулювання. 

У підрозділі 3.3. «Наближення законодавства України до європейських 

стандартів у сфері регулювання діяльності засобів масової інформації» 

проведено аналіз правового регулювання діяльності ЗМІ в Україні. 

Розглянуто ключові законодавчі акти, що врегульовують діяльність засобів 

масової інформації в Україні, та проведено аналіз на відповідність їх норм 

міжнародним зобов’язанням України та європейським стандартам у сфері 

регулювання діяльності засобів масової інформації, зокрема, проведено 

дослідження стану виконання Україною положень Угоди про асоціацію у частині 

регулювання діяльності засобів масової інформації. 
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На підставі проведеного аналізу зроблено ряд пропозицій щодо внесення 

змін до законодавчих актів України, що стосуються приведення законодавства 

України у відповідність до: Конвенції про транскордонне мовлення (щодо 

виключення «протекціонізму» як напряму державної політики у сфері 

телебачення та радіомовлення); Директиви № 2010/13/ЄС (щодо встановлення 

причинно-наслідкового зв’язку із поданням недостовірних фактів та їх шкодою 

честі та репутації, а також встановлення більшого строку для спростування; щодо 

визначення «продакт-плейсмент»); Директиви № 2005/29/ЄС (щодо визначення 

«порівняльна реклама»). 

 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження міжнародно-правового регулювання діяльності ЗМІ 

в ЄІП дало можливість сформулювати низку висновків, пропозицій та 

узагальнень, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Аналіз правової доктрини дозволив сформулювати авторський підхід до 

розуміння таких категорій, як «європейський простір», «європейський правовий 

простір» та «європейський інформаційний простір».  

Європейський правовий простір є функціонально-просторовим виміром 

європейського права та об’єднує декілька гетерогенних і гетерархічних 

правопорядків (національних та наднаціональних) в межах одного європейського 

регіону. Базис європейського правового простору складають норми із захисту 

прав людини, розроблені в рамках Ради Європи. Європейський правовий простір 

є основою для функціонування та формування інших вимірів європейського 

простору (економічного, валютного, освітнього, культурного і інформаційного 

тощо). 

Формування ЄІП є наслідком функціонування інформаційного суспільства 

як сучасної стадії розвитку суспільства та економіки, в якому основою 

функціонування є доступ до інформації та можливість її продукувати. 

Європейський інформаційний простір є предметом регулювання європейського 

інформаційного права, складовими якого виступають система правових норм у 

сфері прав людини в інформаційному просторі; прав та обов’язків ЗМІ; 

телекомунікацій; інформаційної безпеки; захисту інтелектуальної власності в 

інформаційній сфері. Розглядаючи європейський інформаційний простір у 

широкому розумінні як частину глобального інформаційного простору, слід 

констатувати, що йому також притаманні такі виміри: технологічний, соціальний, 

економічний, політичний, культурний. Якщо підходити до ЄІП у вузькому 

розумінні як результату реалізації інформаційної політики ЄС, то основним 

виміром такого простору слід вважати економічний, на що вказують окремі 

положення Регламенту № 4064/89 «Про контроль злиття між підприємствами», 

згідно з якими за ЗМІ як за основними учасниками ЄІП визнається статус 

«законного інтересу». 

2. Аналіз міжнародно-правових документів, національного законодавства та 

практики ЄСПЛ свідчить про відсутність єдиного підходу до визначення 

правового статусу ЗМІ. Це зумовлено низкою чинників: 
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1) виконання ЗМІ одночасно декількох однаково важливих функцій: 

економічної, політичної, культурної; 

2) відсутністю уніфікованих національно-правових підходів до регулювання 

ЗМІ навіть у державах, що є членами ЄС. Серед них можна виділити два базові: 

узагальнений підхід до регулювання ЗМІ; фрагментарне регулювання окремих 

видів ЗМІ; 

3) фрагментацією підходів до регулювання правового статусу ЗМІ навіть у 

рамках єдиного ЄІП як результату симбіозу діяльності ключових міжнародних 

регіональних організацій: Ради Європи, ОБСЄ та ЄС. Зокрема, зміну підходів до 

розуміння ЗМІ можна спостерігати в рамках Ради Європи та ОБСЄ. Така 

фрагментація зумовлена технологічним прогресом. Так, у документах Ради 

Європи та НБСЄ у період 1970 – 1975 років спостерігається підхід до визначення 

чіткого переліку ЗМІ, водночас із появою цифрових технологій у документах цих 

самих організацій у період 2007 – 2011 років позначаються лише загальні підходи 

до функцій, які мають виконувати ЗМІ.  

ЗМІ мають відповідати критеріям та індикаторам (намір, ціль, редакційний 

контроль, осяжність, професійні стандарти, суспільні очікування), які були 

розроблені Радою Європи. Вони не настільки гнучкі як критерії, що визначають 

особу журналістів, разом із тим дозволяють вимагати від ЗМІ соціальної 

відповідальності.  

Що стосується Європейського Союзу, то цілі його політики в інформаційній 

сфері мають іншу мету, аніж політика Ради Європи. Політика ЄС спрямована на 

забезпечення технологічної нейтральності при розповсюдженні інформації, 

стимулювання конкуренції на ринках телекомунікацій та аудіовізуальних 

медійних послуг, стимулювання розвитку інформаційного суспільства, у тому 

числі за рахунок максимально широкого впровадження широкосмугового доступу 

до Інтернету, а також використання переваг від впровадження інформаційних 

технологій у різних сферах суспільного життя (електронне урядування й 

електронні закупівлі, впровадження нових інформаційних технологій у сфері 

охорони здоров’я, фінансових послуг і т.д.). 

3. Дослідження сучасних тенденцій розвитку ЗМІ дозволило виявити 

суспільні явища, які неможливо проаналізувати лише за допомогою 

інструментарію правової науки. Тому необхідним є застосування інструментарію 

різних дисциплін. Так, для з’ясування сутності ключової категорії у царині ЗМІ – 

медійної екосистеми – необхідним є використання інструментарію соціологічної, 

екологічної, правової та економічної наук.  

За результатами застосування міждисциплінарного підходу було 

виокремлено такі ключові характеристики медійної екосистеми: розподілена 

(неоднорідність суб’єктів та учасників); відкрита (у зв’язку із технічним 

прогресом функцію журналіста може виконувати будь-яка особа); соціально-

технічна (у зв’язку із технічними перевагами до такої системи залучаються всі 

верстви населення); здатна до самоорганізації (відсутність системного правового 

регулювання не зупиняє розвитку системи) на основі принципів побудови 

природної екосистеми, що, у свою чергу, дозволяє без правових інструментів 

належним чином врегулювати конкуренцію та співпрацю між суб’єктами й 
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учасниками такої системи. Наведено авторське визначення «медійної 

екосистеми», під якою слід розуміти самоорганізовану негомогенну 

інформаційно-комунікаційна спільноту, яка спирається на інформаційні 

технології для досягнення максимальної соціальної інтеграції людей.  

4. Принципи правового регулювання визначають основні напрями 

регулювання, відображаючи закономірності розвитку правових норм. Це 

стосується як усіх суспільних відносин (загальні принципи), так і окремих сфер 

(галузеві або міжгалузеві принципи). Саме завдяки принципам система правового 

регулювання ЗМІ адаптується до нових викликів, у тому числі технічного 

характеру. Адаптивність принципів надзвичайно важлива для розвитку ЄІП в 

контексті функціонування нових медіа. Загальні принципи мають 

фундаментальний характер, оскільки служать цементом всієї системи, а також 

поєднують міжнародно-правове регулювання з національним і відображають 

загальні тенденції розвитку суспільства. По суті, мова йде про аксіологічний 

вимір норми права – про правову цінність. До таких принципів, як правило, 

відносять принципи справедливості, верховенства права, законності, 

демократизму (народовладдя), рівності всіх перед законом, свободи тощо. 

Принципи, на яких побудовано правове регулювання в ЄІП, слід віднести до 

міжгалузевих, адже це одночасно принципи права захисту прав людини, 

міжнародного економічного права, цивільного права, господарського права тощо. 

Принципи правового регулювання ЄІП виконують відразу декілька 

функцій: системоутворюючу, сприяючи формуванню окремих інститутів ЄІП, 

забезпечуючи при цьому зв’язок між нормами права (законодавства) та 

правозастосовною практикою; правотворчу, яка спрямована на формування 

одноманітності регулювання, адже виступає критеріальною засадою для 

нормотворців; регуляторну, спрямовану на формування спільних підходів до 

застосування норм права; інтегральну, що забезпечує зв’язок між основними 

закономірностями розвитку суспільства та системи правового регулювання ЄІП. 

Засадничим принципом для діяльності ЗМІ в ЄС є свобода слова, що 

реалізується, серед іншого, завдяки ЄКПЛ. Узагальнений аналіз документів Ради 

Європи, практики держав – членів Ради Європи та ЄСПЛ дозволив визначити такі 

загальні принципи ЄІП: пріоритет основних прав і свобод людини у сфері 

інформації, включаючи свободу слова; забезпечення інформаційної підтримки 

інтеграції; створення умов вільної конкуренції на інформаційному ринку; 

прозорості управління політичною діяльністю в інформаційному суспільстві; 

прямого залучення громадян в інформаційні процеси; медіаплюралізму; вільного 

руху інформаційних товарів і послуг на інформаційному ринку ЄС; збереження 

культурного розмаїття; підтримки створення європейського інформаційного 

продукту для наповнення європейського медіаринку. 

5. Еволюція правового регулювання в ЄІП у вузькому значенні зумовлена 

не стільки розвитком технологій, скільки різновекторним спрямуванням 

геополітичного розвитку Європи – розвитком інтеграційних процесів та 

одночасним намаганням зберегти національні підходи (національну ідентичність) 

до правового регулювання ЗМІ. Аналіз підходів до правового регулювання ЗМІ 

дозволив виокремити такі етапи еволюції правового регулювання в ЄІП: 
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1) 1980 – 1990 роки. Характеризується тим, що було сформовано висхідні 

принципи діяльності ЗМІ як суб’єктів господарювання. На рівні ЄС ЗМІ були 

визнані учасником вільного руху товарів, послуг, капіталу. Однак жодної 

компетенції формувати єдину спільну інформаційну політику ЄС не отримав. На 

рівні Ради Європи у цей період формуються загальні принципи функціонування 

транскордонного телебачення;  

2) 1990 – 2000 рр. Позначився виробленням загальноєвропейських 

стандартів та встановленням мінімальних загальноєвропейських вимог до 

аудіовізуальної продукції, що вироблена в державах – членах ЄС. Саме на цьому 

етапі відбулося започаткування становлення європейської інформаційної 

політики; 

3) 2000 – 2010 рр. Формуються підходи до системи регулювання діяльності 

аудіовізуальних ЗМІ в Європі в контексті розвитку інформаційного суспільства. 

Основну увагу зосереджено на державній підтримці суспільного мовлення та 

плюралізмі медіа, відбувається активізація європейської інформаційної політики у 

напрямку інформаційного суспільства та електронних послуг; 

4) 2010 – 2020 рр. Характеризується тим, що в умовах реалізації Стратегії 

економічного розвитку ЄС окрема увага приділяється плану розвитку цифрових 

технологій в Європі. Спостерігається чітка тенденція до створення спільного 

цифрового ринку ЄС і робляться спроби надати більше повноважень ЄС у сфері 

регулювання діяльності ЗМІ. 

6. Регулювання використання Інтернету як засобу поширення масової 

інформації в ЄС є доволі обмеженим і функціонує лише у сфері надання 

аудіовізуальних послуг. Варто зазначити, що використання Інтернету для 

поширення послуг електронних ЗМІ пов’язане з регулюванням загально-правових 

питань: відносин між постачальниками послуг з доступу до Інтернету, 

постачальниками інформації та користувачами, які утворюються на базі 

взаємного визнання цими суб’єктами свободи і формальної правової рівності, 

захисту прав інтелектуальної власності тощо. Акти РЄ передбачають, що 

зобов’язання держав за ЄКПЛ також діють у контексті використання Інтернету 

(права і свободи користувачів Інтернету).  

7. Діяльність нових ЗМІ в ЄС, у тому числі соціальних мереж, окремо не 

врегульована. Термін «нові медіа» в ЄС використовується для опису мережевих 

цифрових інформаційних і комунікаційних технологій. Їх особливістю є тип 

комунікації – «від багатьох багатьом», на противагу традиційним ЗМІ, де 

комунікація здійснюється «від одного багатьом». На рівні ЄС регулюються 

інтернет-трансляції і відео на замовлення, проте не публікації електронних версій 

газет і журналів (Директива № 2010/13/ЄС «Про аудіовізуальні медіа послуги»), а 

також «послуги інформаційного суспільства» (Директива № 98/48/ЄС «Про 

прозорість послуги в інформаційному суспільстві»). Від кінця 1990-х років ЄС 

намагається гармонізувати конвергенцію ЗМІ, що відбувається шляхом 

об’єднання різних медіа-платформ для найбільшого залучення користувачів до 

їхнього контенту. Конвергенція медіа та телекомунікації створює регуляторну 

проблему для конкурентного права ЄС, оскільки його застосування до медіа-

сектору не просунулося настільки, наскільки це відбулося в телекомунікаційному 
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секторі. Відповідно, буде важко використовувати законодавство ЄС про 

конкуренцію як ядро економічного регулювання в конвергентному медійно-

телекомунікаційному секторі. 

8. В Європі існує розгалужений міжурядовий інституційний механізм у 

сфері ЗМІ. Цей механізм зосереджено переважно в рамках таких європейських 

міжнародних організацій, як ЄС, РЄ та ОБСЄ. Саме ці організації визначають 

принципи правового регулювання ЗМІ в рамках ЄІП. Більш того, спостерігається 

певний ефект синергії правового регулювання, що пов’язано, по-перше, із тим, що 

документи, які приймаються в рамках цих організацій, базуються на положеннях 

ЄКПЛ та практиці ЄСПЛ. По-друге, ЄС, РЄ та ОБСЄ в своїх актах практикують 

перехресне посилання на документи один одного. Необхідність уніфікації 

правових підходів до визначення правового статусу ЗМІ і, відповідно, до 

регулювання їх діяльності спричинили формування такого феномену міжнародно-

правового регулювання, як правовий стандарт діяльності ЗМІ. Правові стандарти 

діяльності ЗМІ містяться як в документах, що мають обов’язковий характер 

(наприклад, ЄКПЛ), так і документах, що мають рекомендаційний характер 

(рішення ПАРЄ). Обов’язкові правові стандарти діяльності ЗМІ визначають 

загальний стратегічний напрямок розвитку системи правового регулювання цієї 

сфери, оскільки за своєю правовою природою такі стандарти належать до норм-

принципів. Виникнення правових стандартів діяльності ЗМІ, що мають 

рекомендаційний характер (м’яке право), є результатом швидкого розвитку ЗМІ 

під впливом, у тому числі й технічного прогресу. Держави через довготривалі 

процедури схвалення міжнародно-правових договорів не встигають за фактичним 

розвитком суспільних відносин у цій сфері. Це породжує виникнення «м’яких» 

міжнародно-правових стандартів як consensus omnium. У такому випадку стандарт 

доцільно застосовувати з огляду на його зручність та практичну цінність. Слід 

відмежовувати правовий стандарт діяльності ЗМІ per se (наприклад, плюралізм) 

від стандарту, що регулює технічний аспект діяльності ЗМІ, тобто, за своїм 

змістом є технічною публікацією, що використовується як норма та є результатом 

усталеної технічної практики.  

9. Серед учасників європейської інформаційної політики слід виокремити 

неурядові організації (НУО), які, враховуючи швидкість технологічних змін, є 

набагато ефективнішими, ніж міжнародні організації. Аналіз документів, 

прийнятих у рамках міжнародних організацій та розроблених НУО (або за участі 

НУО), свідчить, що останні носять конкретний характер, на відміну від класичних 

актів міжнародних організації, які, у своїй більшості, лише відображають 

ситуацію та в цілому визначають напрям подальших дій. Можна констатувати, що 

сучасне право ЄС та РЄ у сфері ЗМІ активно використовує механізми 

саморегулювання та співрегулювання для виконання нагальних завдань, 

вирішення яких суто нормативними методами є неможливим. Особливо це 

стосується сфери нових ЗМІ. У рамках діяльності із саморегулювання ЗМІ можна 

вказати на запровадження через них і певних «підвищених» стандартів для ЗМІ, 

досягнення яких через правові механізми є далекосяжним. Правовий механізм 

саморегулювання включає норми, що містяться в кодексах етики та стандартах, 

розроблених журналістськими спільнотами. Як правило, ці спільноти також 
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розробляють й процедури для застосування прийнятих норм. Відповідно, тут ми 

маємо певну аналогію з правовими матеріальними та процесуальними нормами, 

які містяться в інших джерелах. 

За результатами проведеного аналізу можна виділити такі характерні ознаки 

саморегулювання НУО у сфері діяльності ЗМІ: 

1) різноманітність та гнучкість інструментів регулювання. Ненормативний 

характер інструментів, які використовуються для саморегулювання, зокрема 

різного роду кодекси поведінки та стандарти, розроблені НУО, зумовлює 

гнучкість таких інструментів, оскільки вони можуть бути легко змінені, залежно 

від потреб учасників; 

2) ситуативність та фрагментарність регулювання. Це зумовлено 

відсутністю універсального рішення для саморегулювання окремих сфер 

суспільних відносин; 

3) динамічність та адаптивність регулювання. Ця ознака зумовлена 

технологічним прогресом, що призводить до постійних інновацій та змін. 

Очікування споживачів також змінюються з плином часу. Відповідно, 

саморегулювання може адаптуватися до цих викликів більш швидко та 

ефективно, ніж державне регулювання; 

4) комплементарність регулювання. Саморегулювання контенту не може 

повністю вирішити нормативні проблеми, пов’язані з неадекватністю та 

шкідливим контентом, який часто загрожує цілісності повідомлень в Інтернет – 

небажаного дорослого змісту, небажаної комерційної інформації (спаму) і 

небажаних комп’ютерних кодів (віруси, шпигунські програми).  

10. Інтеграція України у ЄІП ставить перед нею низку завдань. Так, 

важливим завданням є приєднання України до Європейської аудіовізуальної 

обсерваторії, а також реалізація нею зобов’язань перед Європейським Союзом та 

обов’язків, що випливають з членства в Раді Європи. Це стосується розвитку 

суспільного телебачення; забезпечення безперешкодної і безпечної роботи 

журналістів; імплементації законодавства ЄС щодо аудіовізуальних послуг. У 

зв’язку із цим було проаналізовано хід та ефективність виконання Україною 

Угоди про асоціацію в контексті предмета дослідження. Виявлено суттєву 

фрагментацію законодавства України про ЗМІ, що призводить до формування 

неточної, неповної та суперечливої правової бази (це стосується проблем 

термінології, регулювання діяльності мовників, прогалин у сфері рекламної 

діяльності, співпраці ЗМІ з державними органами, необхідності додаткового 

захисту журналістів). Доцільно було б провести кодифікацію законодавчих актів 

у цій сфері. 

Крім того, запропоновано такі зміни до чинного законодавства України:  

У Законі України «Про телебачення і радіомовлення»: 

1) частину першу статті 4 викласти в такій редакції: 

«1. Держава проводить політику популяризації української культури через 

розповсюдження програм і передач вітчизняного виробництва». 

Така норма усуне негативну конотацію, що має чинний термін 

«протекціонізм», відносно інших держав – учасниць Конвенції про транскордонне 
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мовлення та не перешкоджатиме вільному й безперешкодному транскордонному 

потоку послуг телевізійних програм, який передбачений Конвенцією. 

2) у частині першій статті 64 слова «та/або» замінити словом «та».  

Така норма відповідатиме п. 1 ст. 28 Директиви № 2010/13/ЄС, згідно з 

яким спростуванню підлягають відомості, що шкодять честі і репутації та мають 

причинно-наслідковий зв’язок із поданням недостовірних фактів. 

3) у частині четвертій статті 48 цифру і слово «14 днів» замінити цифрою і 

словами «30 календарних днів»; у частині третій статті 64 цифру і слово «14 днів» 

замінити цифрою і словами «30 календарних днів». 

Така норма відповідатиме п. 3 ст. 28 Директиви № 2010/13/ЄС, яким 

передбачається необхідність встановлення достатнього строку для спростування. 

У Законі України «Про рекламу»: 

1) у статті 1 термін «порівняльна реклама» викласти в такій редакції: 

«порівняльна реклама – реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або 

товарами іншої особи і відповідає таким критеріям:  

не вводить споживача в оману;  

передбачає порівняння товарів (послуг), на які існує приблизно однаковий 

попит або які використовуються для однакових цілей;  

передбачає порівняння змістовних, таких, що піддаються перевірці, 

еквівалентних (порівнюваних) і специфічних властивостей товарів і послуг; не 

дискредитує і не поширює недостовірну інформацію про торгові марки, торгові 

найменування, товари, роботи і послуги учасників конкурентного ринку;  

щодо продуктів із зазначенням походження – стосується продуктів з 

ідентичним походженням;  

не зображує товари, роботи і послуги як імітації або копії товарів, робіт і 

послуг, що виробляються під захищеними торговими марками або торговими 

найменуваннями; 

не призводить до створення плутанини між виробниками 

(постачальниками), між споживачами та конкурентами, між торговими марками, 

торговими найменуваннями рекламодавця та його конкурента». 

Така норма дозволить гармонізувати законодавство України з положеннями 

Директиви № 2005/29/ЄC про недобросовісні комерційні практики, чітко 

визначивши критерії, які дозволять встановити неправомірне порівняння в 

рекламі. 

2) статтю 1 доповнити новим терміном такого змісту: 

«продакт-плейсмент – розміщення знаку відповідної торгової марки або 

самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або телевізійній програмі, які є 

візуальними (глядачі лише бачать продукт або знак торговельної марки; продукт 

чи торговельна марка згадується у розмові персонажа; товар, послуга чи 

торговельна марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною) за грошову 

чи іншу винагороду»; 

частину п’яту статті 9 доповнити реченням такого змісту: «Продакт-

плейсмент не вважається прихованою рекламою».  
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Така норма дозволить гармонізувати законодавство України з положеннями 

Директиви № 2010/13/ЄС та узгодити відповідні положення із Податковим 

кодексом України. 
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АНОТАЦІЯ 

Терехова Т. А. Міжнародно-правове регулювання діяльності засобів 

масової інформації в європейському інформаційному просторі. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2017. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового 

регулювання діяльності засобів масової інформації, встановленню особливостей 

та надання характеристики стану нормативно-правового забезпечення 

регулювання діяльності засобів масової інформації в європейському 

інформаційному просторі (ЄІП) та інтеграції України до ЄІП.  

У роботі розглянуто й проаналізовано теоретико-правові підходи до 

регулювання діяльності засобів масової інформації в ЄІП, нормативно-правовий 

механізм регулювання діяльності засобів масової інформації в ЄІП, а також 

питання наближення законодавства України до європейських стандартів у сфері 

регулювання діяльності засобів масової інформації. 

Ключові слова: європейський інформаційний простір, засоби масової 

інформації, аудіовізуальна послуга, нові засоби масової інформації, наближення 

законодавства, гармонізація законодавства, Європейський Союз, Рада Європи. 
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Диссертация посвящена комплексному исследованию международно-

правового регулирования деятельности средств массовой информации, 

установлению особенностей и характеристике состояния нормативно-правового 

обеспечения регулирования деятельности средств массовой информации в 

европейском информационном пространстве (ЕИП) и интеграции Украины в 

ЕИП. 

В работе рассмотрены и проанализированы теоретико-правовые подходы к 

регулированию деятельности средств массовой информации в ЕИП, нормативно-

правовой механизм регулирования деятельности средств массовой информации в 

ЕИП,а также вопросы приближения законодательства Украины к европейским 

стандартам в сфере регулирования деятельности средств массовой информации. 

Ключевые слова: европейское информационное пространство, средства 

массовой информации, аудиовизуальная услуга, новые средства массовой 

информации, приближение законодательства, гармонизация законодательства, 

Европейский Союз, Совет Европы. 

 

ANNOTATION 

Terekhova T. A. International Legal Regulation for Media Activities within 

the European Information Space. – Qualified scientific manuscript. 

Thesis for a Candidate of Science (Law) degree, specialty 12.00.11 – 

“International Law”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

This thesis is dedicated to the complex study of international legal regulation for 

the media activities, the establishment of specifics and the characterization of the 

normative and legal framework for media activities within the European information 

space, as well as the entry of Ukraine into the European information space. 

The theoretical and legal approaches to the media activities regulation within the 

European information space are considered, the legal mechanism for regulation of 

media activities within the European information space is analyzed. The author studies 

the institutional foundations of international cooperation towards legal support for 

media activities in the framework of international governmental and non-governmental 

organizations, as well as the issue of approximation of Ukrainian legislation to the 

European standards in the field of media activities regulation. 

The evolution of the European information space legal regulation has been 

analyzed and four basic stages have been identified, that allowed to establish the 

following main vectors of the European information policy development at the present 

stage: the development of audiovisual media; the convergence of telecommunications 

and media; the development of a new media. The causal link between the evolution of 

the European information space legal regulation and the versatility of Europe’s 

geopolitical development vectors are formulated as follows: the integration processes 

development and the simultaneous efforts to preserve national approaches (national 

identity) to legal regulation of media. The soft international legal standards of media 

activities were considered as a consensus omnium and it was stated that in this case the 

standard should be applied due to its reasonableness and practical value. 
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Based on interdisciplinary approach to modern media trends research by using the 

sociological, the ecological, the legal and the economic sciences tools, author formulate 

her own definition for “media ecosystem” as a self-organized non-homogeneous 

information and communication community based on information technologies aimed at 

maximum social integration of people. It was also defined the following media 

ecosystem key characteristics: distribution (heterogeneity of subjects and participants); 

available (due to technical progress, journalist function can be performed by any 

person); socio-technical orientation (due to technical advantages of such a system, all 

sectors of the population are involved); the ability to self-organize on the basis of the 

natural ecosystem principles (lack for system legal regulation does not stop its 

development), which in turn allows, without legal instruments, to properly regulate 

competition and cooperation between actors and participants in such a system. In this 

context, it was stated that non-governmental organizations perform self-regulation and 

self-control functions within the framework of media ecosystems, and states will sooner 

or later be forced to recognize self-regulation mechanisms as complementary to 

legislative, judicial and / or administrative ones. 

The practical value of the work is that the theoretical provisions, the results and 

conclusions formulated in the thesis can be used in research, educational and law-

making activities. In the field of research, the thesis provisions update the existing 

research concerning international legal regulation of media activities and make it 

possible to determine the regularities of the legal regulation development within the 

European information space. Some points can be used as a basis for further research on 

the international legal standards for media activity. In addition, a few of thesis proposals 

on improvement of national legislation of Ukraine in the field of media activities can be 

used in law-making activities. 

Key words: European information space, media, audiovisual policy, new media, 

approximation of legislation, harmonization of legislation, European Union, Council of 

Europe. 

 


