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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 та входження України до 

європейського інформаційного простору. 

У роботі розглянуто й проаналізовано теоретико-правові підходи до 

регулювання діяльності засобів масової інформації в європейському 

інформаційному просторі, нормативно-правовий механізм регулювання 

діяльності засобів масової інформації в європейському інформаційному 

просторі, досліджено питання інституційних основ міжнародного 

співробітництва щодо правового забезпечення діяльності засобів масової 

інформації в рамках міжнародних урядових і неурядових організацій, а також 

питання наближення законодавства України до європейських стандартів у сфері 

регулювання діяльності засобів масової інформації. 

Охарактеризовано процес еволюції правового регулювання 

європейського інформаційного простору та виокремлено чотири базові етапи, 

що дозволило встановити основні вектори розвитку європейської 

інформаційної політики: розвиток аудіовізуальних ЗМІ; конвергенція 

телекомунікацій та медіа; розвиток нових ЗМІ. Сформульовано причинно-

наслідковий зв’язок між еволюцією правового регулювання європейського 

інформаційного простору та різнонаправленістю векторів геополітичного 

розвитку Європи – розвитком інтеграційних процесів й одночасним намаганням 
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зберегти національні підходи (національну ідентичність) до правового 

регулювання ЗМІ. Розглянуто м’які міжнародно-правові стандарти діяльності 

ЗМІ як consensus omnium та констатовано, що у такому випадку стандарт 

доцільно застосовувати з огляду на його зручність та практичну цінність.  

На основі міждисциплінарного підходу із використанням інструментарію 

соціологічної, екологічної, правової та економічної наук до дослідження 

сучасних тенденцій розвитку ЗМІ було сформульовано визначення медійної 

екосистеми як самоорганізованої негомогенної інформаційно-комунікаційної 

спільноти, яка спирається на інформаційні технології, для досягнення 

максимальної соціальної інтеграції людей, а також визначено її ключові 

характеристики: розподіленість (неоднорідність суб’єктів та учасників); 

відкритість (у зв’язку із технічним прогресом функцію журналіста може 

виконувати будь-яка особа); соціально-технічну спрямованість (у зв’язку із 

технічними перевагами до такої системи залучаються всі верстви населення); 

здатність до самоорганізації на основі принципів побудови природної 

екосистеми (відсутність системного правового регулювання не зупиняє 

розвиток системи), що, у свою чергу, дозволяє без правових важелів належним 

чином врегулювати конкуренцію та співпрацю між суб’єктами та учасниками 

такої системи. Констатовано, що неурядові організації виконують функції 

саморегулювання, самоконтролю в рамках медійних екосистем, а держави рано 

чи пізно будуть змушені визнати саморегулювання як доповнення до 

законодавчих і судових та/або адміністративних механізмів. 

У роботі обґрунтовано відсутність єдиного підходу до визначення 

правового статусу ЗМІ та встановлено чинники, які зумовлюють таку ситуацію: 

виконання ЗМІ одночасно декількох однаково важливих функцій (економічної, 

політичної, культурної); відсутність уніфікованих національно-правових 

підходів до регулювання ЗМІ навіть у державах, що є членами ЄС; 

неоднозначність підходів до регулювання правового статусу ЗМІ навіть у 

рамках єдиного європейського простору; фрагментація міжнародно-правового 

регулювання діяльності ЗМІ навіть на рівні однієї міжнародної організації. 
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Проведено розмежування правового стандарту діяльності ЗМІ per se від 

правового стандарту, що регулює технічний аспект діяльності ЗМІ.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що сформульовані в 

дисертації теоретичні положення, результати і висновки можуть бути 

використані у науково-дослідній, навчальній та законотворчій діяльності. У 

науково-дослідній сфері вони доповнюють існуючі дослідження міжнародно-

правового регулювання діяльності ЗМІ та дають змогу визначити 

закономірності розвитку правового регулювання у європейському 

інформаційному просторі. Авторські напрацювання можуть бути використані 

як основа для подальших наукових досліджень міжнародно-правових 

стандартів діяльності ЗМІ. У навчальній діяльності основні положення 

дисертації можуть бути використані під час розробки і викладання курсів та 

спецкурсів «Європейське право», «Міжнародне інформаційне право», «Правове 

регулювання діяльності ЗМІ в ЄС та РЄ», «Медіа-право», а також при розробці 

відповідних розділів підручників та навчальних посібників. Крім того, ряд 

пропозицій дисертації може бути використано у законотворчій діяльності.  

Ключові слова: європейський інформаційний простір, засоби масової 

інформації, аудіовізуальна політика, нові засоби масової інформації, 

наближення законодавства, гармонізація законодавства, Європейський Союз, 

Рада Європи.  

ANNOTATION 

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

European Information Space. – Manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Law 

(Doctor of Philosophy) in specialty 12.00.11 – “International Law”. (293 – 

International Law). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 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. 



5 

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 

analized 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. 

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); availiable (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 
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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 thesis substantiates the lack of a unified approach to legal status of media 

and identifies the factors that determine such a situation: the media are 

simultaneously performing several equally important functions: economic, political, 

cultural; the lack of unified national legal approaches to media regulation, even 

within the EU member states; the ambiguity of approaches to media legal status, even 

within the framework of a Single European space; the fragmentation of international 

legal regulation for media activities, even at the same international organization level. 

A distinction has been made between the legal standard of media activities per 

se and the technical standard governing media activities. 

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 the educational activity, the 

main thesis points can be used in preparation and teaching of some courses and 

special courses such as «European Law», «International information law», «Legal 

regulation for media activities in the EU and the Council of Europe», «Media law», 

as well as in preparation of relevant chepters for textbooks and tutorials. In addition, 

a number 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. 



7 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

1. Терехова Т. А. Міжнародно-правовий аналіз концепції європейського 

інформаційного простору. Revista studii juridice universitare. 2013. Anul VI. № 1–

2. S. 69–77.  

2. Терехова Т. А. Визначення учасників транснаціональних відносин в 

сфері ЗМІ у європейському праві. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 

2014. Вип. 122, ч. 2. С. 57–64. 

3. Терехова Т. А. Джерела правового регулювання ЗМІ в рамках права 

ЄС. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні 

науки». 2014. №4. Том 2. С. 317–322.  

4. Терехова Т. А. Міжнародно-правове забезпечення принципів діяльності 

засобів масової інформації в Європі. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Сер. Міжнародні відносини. 2014. 

№1 (42). С. 89–95.  

5. Терехова Т. А. Правове регулювання використання інтернету як засобу 

поширення масової інформації в Європейському Союзі. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. Випуск 31. 

Том 3. С. 131–135. 

6. Терехова Т. А. Міжнародно-правове забезпечення гармонізації 

українського законодавства з європейським правом у сфері ЗМІ на сучасному 

етапі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. 

Юриспруденція. 2015. Вип. 15. Т. 2. С. 158–161.  

Наукові праці, які засвідчують аробацію матеріалів дисертації: 

7. Терехова Т. А. Место правового регулирования СМИ в европейском 

информационном праве. Вопросы современной юриспруденции. Сборник 

статей XXXVIII международной научно-практической конференции (Россия, 

г. Новосибирск, 23 июня 2014 г.). Новосибирск, 2014. С. 36–41. 



8 

8. Терехова Т. А. Місце правового регулювання ЗМІ в праві ЄС. 

Деполітизація наукового пошуку як основного принципу наукової взаємодії: 

матеріали міжнародної конференції. К. : Центр наукових публікацій, 2014. 

С. 71–76.  

9. Терехова Т. А. Основные этапы развития правового регулирования 

СМИ в ЕС. Consolidarea statului de drept în Republicii Moldova în contextul 

evoluției sistemului internațional și proceselor integraționiste : Materialele 

conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători, Ed. A 8-a, 3 iun. 

2014, Chişinău. Vol. I : Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2014. / 

col. de red. : Aslan Abaşidze [et.al.]; red-şef: Alexandru Burian. – Chişinău : CEP 

USM, 2014. С. 270–278. 

10. Терехова Т. А. Право на захист джерел журналістської інформації у 

європейському праві. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: 

вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 21–22 листопада 2014 р.). Х. : ГО 

«Асоціація аспірантів-юристів», 2014. С. 43–46. 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

11. Терехова Т. А. Правове регулювання діяльності засобів масової 

інформації в рамках права Європейського Союзу. Інтеграція України в 

Європейське інформаційне суспільство: виклики та завдання. К. : ФОП 

Клименко, 2014. С. 121–133. 



9 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………………..11 

ВСТУП ........................................................................................................................ 13 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ....................................................................... 21 

1.1. Європейський інформаційний простір: поняття та доктринальні підходи 

до визначення ......................................................................................................... 21 

1.2. Учасники європейського інформаційного простору ................................... 39 

1.3. Принципи правового регулювання діяльності засобів масової інформації в 

європейському інформаційному просторі ........................................................... 59 

Висновки до Розділу 1 ........................................................................................... 69 

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ .......................................................................... 76 

2.1. Становлення правового регулювання діяльності засобів масової 

інформації в європейському інформаційному просторі .................................... 76 

2.2. Особливості правового регулювання окремих видів діяльності засобів 

масової інформації в європейському інформаційному просторі ...................... 88 

2.3. Правове регулювання нових засобів масової інформації в європейському 

інформаційному просторі ...................................................................................... 96 

Висновки до Розділу 2 ......................................................................................... 112 

РОЗДІЛ 3. ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ........................................................................ 116 

3.1. Роль міжурядових організацій у регулюванні діяльності засобів масової 

інформації в європейському інформаційному просторі .................................. 116 

3.2. Роль неурядових організацій у саморегулюванні діяльності засобів 

масової інформації в Європі ............................................................................... 133 



10 

3.3. Наближення законодавства України до європейських стандартів у сфері 

регулювання діяльності засобів масової інформації ........................................ 151 

Висновки до Розділу 3 ......................................................................................... 174 

ВИСНОВКИ ............................................................................................................. 180 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................... 192 

ДОДАТОК ................................................................................................................ 232 



11 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

BEREC – Установа європейських регуляторів з питань електронних 

комунікацій  

CDMSI – Керівний комітет зі ЗМІ та інформаційного суспільства  

DG – генеральний директорат  

EASA – Європейський Альянс зі стандартів у рекламі  

АВМП – аудіовізуальна медіа-послуга 

ДЄС – Договір про Європейський Союз  

ДЗЄC – Договір про заснування Європейського Співтовариства 

Директива 2010 р. – Директива 2010/13/EU про аудіовізуальні медіа 

послуги 

ДФЄС – Договір про функціонування Європейського Союзу 

ЄІП – європейський інформаційний простір 

ЄКПЛ – Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод (1950 р.) 

ЄМС – Європейський мовний союз 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини  

ЄФЖ – Європейська федерація журналістів  

ЗВТ – зона вільної торгівлі 

ЗМІ – засоби масової інформації 

КМ РЄ – Комітет міністрів Ради Європи 

Комісія – Європейська комісія 

МСЕ – Міжнародний союз електрозв’язку  

НБСЄ – Нарада з безпеки і співробітництва в Європі 

НУО – неурядові організації 

ПАРЄ – Парламентська Асамблея Ради Європи 

РЄ – Рада Європи 

УА – Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (2014 р.) 



12 

УПЗМІ – Управління представника ОБСЄ з питань свободи засобів 

масової інформації 

УПС – Угода про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (1994 р.) 

 



13 

ВСТУП 

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 
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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 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. 
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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. 
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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, 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).  
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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 
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поданням недостовірних фактів та їх шкодою честі та репутації, а також 

встановлення 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; 
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– 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 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ  

 

1.1. Європейський інформаційний простір: поняття та доктринальні 

підходи до визначення  

 

У практиці міжнародних відносин ХХІ століття все частіше 

використовується доктрина «просторів» замість доктрини «міжнародно-

правової системи», що дозволяє чіткіше визначити особливості відносин 

європейських держав, зважаючи на тривалий строк інтеграційних процесів і 

значну кількість міждержавних об’єднань у рамках регіону, спільність 

економічної, політичної, безпекової, ідеологічної, ментальної та релігійної 

основи, а також наголосити на відсутності класичної ієрархії норм, притаманної 

для правової системи. Зокрема, Г. Берман відзначає, що правові системи держав 

Європи формувалися відповідно до певної історичної моделі. Правові інститути 

та процедури, правові цінності, правові поняття та правила, зміст і сутність усіх 

цих елементів правової системи є похідними від їх історії, мають історичний 

вимір [6, с. 19, 25–27]. 

Слід відразу відзначити, що доктрина «простору» є результатом еволюції 

вчення Кельзена. У його роботах ми можемо знайти аналіз феномену правового 

регулювання міжнародних відносин поза територіальною прив’язкою. Так, у 

роботі «Чиста теорія права та аналітична юриспруденція» він зазначає, що 

чиста теорія права показує через аналіз позитивного міжнародного права, що 

воно […] може розглядатися, якщо відкинути припущення щодо суверенності 

окремих держав, як система норм, що стоїть над національними юридичними 

порядками, надає їм рівність і з’єднує їх у загальноюридичному порядку. 

Визначаючи суб’єкта права як персоніфікацію норм, вчений говорить про 

державу як про частковий правопорядок з обмеженою територіальною сферою 
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дії норм права. У зв’язку із цим Кельзен пропонує відкинути «догму 

суверенності» держави [253]. Не заперечуючи в цілому концепцію 

суверенітету, концепція «простору» в цілому відображає розуміння Кельзена, 

що підтверджується також позицією представника французької школи 

міжнародного права – К. Дебру, який визначає простір як правове поле, у 

рамках якого суб’єкти правовідносин взаємодіють у часі з метою досягнення 

загальних інтересів [182, р. 113–147]. Інший французький дослідник П. де ла 

Прадел розмежовує поняття простору й території: територія означає 

географічне обмеження верховенства держави в рамках своїх кордонів, а 

простір, на противагу цьому, – це загальне надбання людства, що перебуває під 

управлінням світового співтовариства в цілому [273]. 

Європейський простір є максимально гомогенний, наскільки це взагалі 

можливо в рамках існування відразу декількох правопорядків – Ради Європи, 

ОБСЄ та ЄС. 

Гомогенність європейського простору пояснюється тим, що в його основі 

знаходяться загальні принципи права, які визнаються в рамках всіх 

правопорядків Європи. І це стосується не тільки міжнародних об’єднань, але й 

національних правопорядків. Так, у справі Каді Суд ЄС визначив основу 

взаємовідносин права ЄС та міжнародного права з точки зору Союзу. Зокрема, 

Суд зазначив, що ЄС повинен поважати міжнародне право [250]. Мова йде, 

перш за все, про норми Ради Європи, членами якої є всі держави – члени ЄС.  

На жаль, однозначного розуміння, що являє собою європейський простір, 

ми поки не маємо. Різні автори бачать у ньому різний зміст – від міжнародно-

правового до компаративістського. Хоча більшість авторів зосереджується на 

аналізі «європейського правового простору», їхню позицію в цілому можна 

екстраполювати на європейський простір у цілому. Так, на думку А. Х. Саїдова 

концепція «європейського правового простору» передбачає, що держави 

Європи повинні виступати як правові держави, де державний механізм 

функціонує на основі верховенства закону, принципу законності, де гарантовані 

належно врегульовані відносини між державою та громадянином, забезпечені 
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правова стабільність і безпека особи. Нинішній етап формування європейського 

правового простору передбачає зближення, але не повну уніфікацію правових 

норм різних держав [99, с. 136]. Аналізуючи концепцію європейського 

правового простору, М. М. Гнатовський відзначає, що це «сукупність 

юридичних норм та стандартів, вироблених у рамках європейських 

регіональних організацій (ЄС, Рада Європи, ОБСЄ), а також міжнародних та 

національних механізмів їх реалізації у національних правових системах 

європейських держав із метою досягнення їх відповідності» [9, с. 180]. 

З інших позицій виходить І. І. Лукашук, який визначив європейський 

правовий простір як «єдині загальноєвропейські норми і стандарти», що 

досягаються сумісністю правових стандартів держав, зміцненням їх правових 

основ та укладенням необхідних для цього двосторонніх і багатосторонніх 

договорів [45, с. 48–49]. С. О. Сунєгін класично розглядає «європейський 

правовий простір» у широкому і вузькому значеннях. У першому випадку, – це 

своєрідне правове поле, у межах якого співіснують і взаємодіють національні 

правові системи європейських держав, наднаціональна правова система ЄС, а 

також правопорядки різних регіональних та субрегіональних міжнародних 

організацій (Ради Європи, ОБСЄ, європейських міжнародних організацій 

спеціальної компетенції – Європейської асоціації вільної торгівлі, Організації 

економічного співробітництва і розвитку в Європі тощо); а в другому – це 

синонім просторової сфери дії європейського права [53, с. 237].  

Л. А. Луць наголошує на інституційній функції європейського простору, 

розуміючи під ним сукупність правових норм, які регулюють процеси 

європейської інтеграції, що здійснюються в рамках Європейського Союзу [46, 

с. 143–144], а механізми його побудови – правова гармонізація, як процес 

узгодженості, взаємовідповідності, збалансованості правових систем у межах 

відповідного правового простору, та правова уніфікація – процес їх зближення 

шляхом уподібненого правового регулювання [47]. На противагу цьому 

французькі дослідники Ф. Бенуа-Ромер і Г. Клебес, розглядаючи проблему 

«побудови спільного правового простору Європи», зводять все до права Ради 



24 

Європи як міжнародного регіонального права, вказуючи, що саме Рада Європи 

робить значний внесок у розвиток міжнародного права [143, р. 116]. Поділяє цю 

позицію Р. Ш. Хасянов, на думку якого лише значне розширення складу Ради 

Європи (її членами стали майже всі європейські держави) та приєднання 

держав-членів до базових основних правових актів і жорсткого контрольного 

механізму цієї міжнародної організації дали поштовх для розвитку 

європейського публічного порядку [129, с. 8]. Дещо іншу позицію висловила 

М. Хуомо-Кеттунєн, яка вважає, що європейський правовий простір 

складається з різних правових порядків: національного законодавства, 

правового порядку ЄС, системи конвенції ЄКПЛ, правової системи ООН, права 

СОТ. Взаємовідносини цих правових порядків можна описати як гетероархічні, 

а не ієрархічні, що дозволяє гнучко виконувати ці правові норми, не 

визначаючи ніяких ієрархічних зв’язків між ними [238].  

На нашу думку, європейський правовий простір не може все ж 

обмежуватися діяльністю лише однієї з європейських міжнародних організацій. 

Він базується на симбіозі їхньої діяльності, яка сприяє зближенню 

національних правових систем держав-членів на основі спільних 

загальнодемократичних цінностей і цілей.  

С. О. Сунєгін відзначає, що європейське право та європейський простір – 

взаємопов’язані і взаємодоповнюючі категорії, які не можна протиставляти 

одна одній. При цьому визначальною серед них є категорія «європейське 

право» [53, с. 235–236].  

Б. М. Топорнін характеризує європейське право як «збірне поняття, яке 

охоплює хоча близькі, та інколи взаємопов’язані, але тим не менш різні правові 

феномени». Він стверджує, що єдиного європейського права в природі не існує. 

Кожен раз, коли ми говоримо про європейське право, необхідно уточнювати, 

про що власне йде мова. На його думку, найпоширеніше розуміння 

європейського права у двох сенсах – у широкому і вузькому. У широкому сенсі 

під європейським правом розуміють систему правового регулювання відносин 

у Європі, що охоплює організацію та діяльність практично всіх європейських 
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міжнародних організацій, всю сукупність економічних, соціальних, політичних, 

наукових і культурних відносин. Мова, таким чином, йде про регіональне 

право, яке у своїй основі є нічим іншим, як міжнародним правом. Європейське 

право у вузькому розумінні – це право європейських співтовариств, доповнене 

правовим регулюванням Європейського Союзу. Таке право вже багато в чому 

відійшло від міжнародного права і є особливим правовим феноменом [120, 

с. 19]. Так, на думку Л. М. Ентіна, «термін «європейське право» застосовується 

для позначення сукупності правових норм, які регулюють відносини, що 

складаються, переважно, між державами Європейського Союзу», включаючи до 

нього право Європейських Співтовариств, право Європейського Союзу та 

положення Європейської конвенції про захист прав людини і основних 

свобод [20, с. 34].  

Більш категоричну позицію зайняв чеський науковець П. Свобода, який 

вважає, що європейське право – це право ЄС і до нього не варто відносити ані 

право інших інтеграційних формувань Європи, ані правові системи держав – 

членів ЄС [102, с. 58]. Протилежну думку висловлює Ю. М. Колосов, який 

вважає, що право Європейського Союзу входить до сукупності європейських 

міжнародно-правових конструкцій як субрегіонального інституту, але яке не 

може претендувати на роль загальноєвропейського [19, с. 8]. Натомість 

Ф. Бенуа-Ромер вважає, що право Ради Європи розширює свою дію з 

інкорпорацією її конвенцій до національних правових систем, охоплюючи 

більшу кількість членів ніж ЄС, формуючи регіональне міжнародне право, 

заповнюючи при цьому прогалини в міжнародному праві [5, с. 105–116]. 

Г. П. Толстопятенко стверджує, що «європейське право» охоплює національні 

правові системи та міжнародно-правові угоди європейських держав, право 

Європейських Співтовариств, право Європейського Союзу та положення 

Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. Тобто, все 

те, що містить «європейський елемент» і має правовий стосунок до 

європейських держав [119, с. 5]. Своєю чергою, О.С. Захаров характеризуючи 

одну зі сфер правового регулювання в Європі – європейське податкове право, 
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визначив його як таке, яке може включати і право ЄС, і міжнародні угоди, і 

національні норми, їх імплементації в третіх країнах, географічно 

розташованих в Європі, але які не є державами – членами Союзу та ЄС 

(наприклад, Швейцарія або Ліхтенштейн) [32, с. 7]. 

Дещо іншу думку висловлює О. О. Гріненко, яка вважає, що до системи 

європейського права не включені юридичні норми, що створюються в Раді 

Європи і ОБСЄ, але вони є складовою європейського правового простору [11, 

с. 119].  

Наведені точки зору вчених дають підстави стверджувати, що хоча в 

правовій доктрині не існує спільного розуміння щодо змісту категорій 

«європейське право» та «європейський простір», але для цілей цього 

дослідження ми виходимо з того, що в першому випадку мова йде про 

сукупність норм правого регулювання в рамках Європейського регіону як 

геополітичного виміру. Такі норми не є класичною правовою системою, однак 

в їх основі лежать загальні принципи права, що породжує у більшості випадків 

одноманітне правове регулювання базових сфер суспільних відносин у межах 

одного регіону. У другому випадку мова йде про результат діяльності 

міжнародних організацій, членами яких є європейські держави. Наслідком такої 

діяльністю є правові норми. Більш того, європейські міжнародні організації не 

функціонують в абсолютній ізоляції одна від одної, між ними існує політико-

правовий зв’язок. Зокрема, на існування зв’язку між такими організаціями 

вказує ст. 220 п. 1 ДФЄС [56, с. 370], яка передбачає, що ЄС встановлює будь-

яке корисне співробітництво з Радою Європи, ОБСЄ та ОЕСР. Крім того, у ст. 6 

п. 3 ДЄС встановлено, що основні права, гарантовані Європейською 

конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, ухваленою в 

рамках Ради Європи, становлять загальні принципи права ЄС. Своєю чергою, 

ст. 21 п. 2с ДЄС також відзначає, що ЄС намагається забезпечити високий 

рівень співробітництва у всіх сферах міжнародних відносин із метою 

збереження миру, запобігання конфліктам та зміцнення міжнародної безпеки 

відповідно до цілей і принципів Гельсінського Заключного акта (1975 р.) та 
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Паризької хартії для нової Європи (1990 p.), укладених у рамках ОБСЄ, ЄС і 

Ради Європи [53, с. 239–245]. Про взаємодію правових систем Ради Європи та 

ЄС свідчить і рішення ЄСПЛ. Так, ЄСПЛ вважає, що система захисту прав 

людини в Європі має бути єдиною, наголошуючи на еквівалентності захисту 

прав людини, згідно з якою дії держави, вжиті відповідно до юридичних 

зобов’язань, таких, які випливають із членства в ЄС, є обґрунтованими, якщо 

вважається, що організація захищає основні права людини. Захист повинен 

охоплювати як основні гарантії, так і механізми контролю за їх дотриманням. 

Також захист повинен розглядатися як мінімум, еквівалентний тому, що 

передбачено ЄКПЛ. Якщо захист, наданий організацією, вважається 

еквівалентним, цілком очевидно, що держава не порушує вимог Конвенції, а 

лише виконує юридичні зобов’язання, що випливають з її членства в ЄС. ЄСПЛ 

конкретно зазначив, що захист основних прав у законодавстві ЄС може 

вважатися еквівалентним вимогам системи Конвенції [146]. Це дає підстави 

стверджувати, що існує єдиний європейський простір, в основі якого 

знаходиться система захисту прав людини.  

Фрагментація європейського простору відбувається не за суб’єктним 

складом, а за об’єктом. Як приклади ми можемо згадати європейський освітній 

простір, започаткований у рамках Болонського процесу, європейський 

економічний простір, розпочатий у 1994 р. у рамках ЄС і держав – членів 

Європейської асоціації вільної торгівлі, європейський дослідницький простір, 

ініційований 2000 р. та інші. Не є винятком і європейський інформаційний 

простір (у доктрині ще називають єдиним європейським інформаційним 

простором, транс-європейським інформаційним простором [311]). Дослідження 

цього явища зосереджені, переважно, у рамках журналістики, політології та 

міжнародної інформації (О. В. Швець, І. А. Кисарець, С. Б. Ніконов, 

В. Г. Машликін та інші [49]), його правові складові залишаються поза увагою 

наукової спільноти, хоча створення єдиного європейського інформаційного 

простору є одним із найважливіших завдань процесу європейської 

інтеграції [127, с. 279–280].  
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У сфері ЗМІ Рада Європи неодноразово звертала увагу на пов’язаність 

між собою цілей згаданих організацій, спрямованість на підтримання високих 

демократичних стандартів: «забезпечити координацію й спільну діяльність із 

цих питань з іншими міжнародними інституціями, зокрема Представництвом 

ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, Європейським Союзом і ЮНЕСКО, а також із 

відповідними неурядовими організаціями (НУО), що опікуються свободою 

преси, асоціаціями журналістів та профспілками» [178]. Про необхідність 

координації зусиль у цій сфері свідчить і намагання Ради Європи забезпечити 

інституційну складову співробітництва. Так, на початку 80-х років минулого 

століття в рамках Ради Європи було створено Координаційний комітет з питань 

ЗМІ, яким підготовлено Зелену книгу «Телебачення без кордонів». Цей 

документ став основою для формування на основі міжнародного права [98, 

с. 11] спільного інформаційного простору спочатку в рамках ЄЕС, а потім 

ЄС [242, р. 3–4].  

Так, вже в 1982 р. Рада Європи назвала вільний потік і широке поширення 

різного роду інформації, незалежно від кордонів, «важливим фактором 

взаєморозуміння у світі, для об’єднання людей і взаємного збагачення культур» 

і поставила перед засобами масової інформації мету – сприяти міжнародному 

співробітництву та розвивати інфраструктуру інформаційних потоків [37]. У 

1994 р. на IV Європейській конференції міністрів з питань політики в галузі 

ЗМІ було відзначено, що «ЗМІ можуть сприяти створенню атмосфери 

взаєморозуміння й толерантності між людьми, групами та країнами, а також 

досягненню цілей демократичної, соціального й культурного згуртування» [65]. 

Спільний (європейський) інформаційний простір (European information 

space) є частиною глобального інформаційного простору, який, у свою чергу, є 

результатом здійснення мільйонами людей в усьому світі свого визнаного права 

на інформацію. Його унікальність в історії людства дає можливість назвати цей 

простір універсальною цінністю, міжнародним надбанням [98, с. 7]. 

В основі європейського інформаційного простору знаходиться система 

прав людини. Одне з основних – це право на захист персональних даних, 
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передбачене Конвенцією Ради Європи про захист осіб у зв’язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних 1981 року та ЄКПЛ. Згідно з 

Конвенцією 1981 року персональні дані означають будь-яку інформацію, яка 

стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно 

визначеною. Захист та збереження персональних даних є також предметом 

регулювання статті 8 ЄКПЛ, яка охоплює широке коло питань – приватне та 

сімейне життя, житло, листування та передбачає захист особистої інформації, 

на яку люди можуть легітимно очікувати. Таку інформацію не можна 

публікувати без згоди особи (рішення у справі Flinkkilä and Others v. Finland; 

Saaristo and Others v. Finland). Зокрема, це стосується публікації інформації про 

домашню адресу (Alkaya v. Turkey), повного імені особи (Kurier Zeitungsverlag 

und Druckerei GmbH v. Austria). Крім того, приватне життя включає 

конфіденційність повідомлень, що охоплює безпеку та конфіденційність 

пошти, телефону, електронної пошти та інших форм спілкування; інформаційну 

конфіденційність, включаючи інформацію в Інтернеті (Copland v. the United 

Kingdom) [241].  

Ключовою для формування єдиного інформаційного простору є стаття 10 

ЄКПЛ, присвячена свободі слова та свободі отримання інформації. Ця стаття, з 

одного боку, визначає, що «кожен має право на свободу вираження поглядів. 

Відповідне право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати й 

передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і 

незалежно від кордонів» (п. 1). З іншого боку, відзначається, що «здійснення 

цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може 

підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, які 

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 та безсторонності 

суду» (п. 2). Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) встановив як межі 
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свободи слова та інформації (наприклад, щодо питання про право шукати 

інформацію або її застосовності до комерційної реклами) і конкретних умов, 

обмежень, так і обмежень, згаданих у другому абзаці (наприклад, правосуддя, 

захист молоді, захист репутації людини і т.д.). Так, у справі Handyside v. The 

United Kingdom ЄСПЛ підкреслив важливість свободи інформації як однієї з 

найважливіших основ для прогресу демократичного суспільства і для розвитку 

кожної людини [148]. 

У Рекомендації Ради Європи CM/Rec(2011)7 щодо нового розуміння ЗМІ 

у контексті свободи слова й отримання інформації зазначено, що свобода 

вираження поглядів, зокрема право на пошук, передачу та отримання 

інформації, та її наслідки для свободи ЗМІ є незамінними для справжньої 

демократії та демократичних процесів. У демократичному суспільстві люди 

повинні мати можливість сприяти процесам прийняття рішень, що їх 

стосуються, та брати участь у них. Йдеться про місцеві, національні або 

міжнародні моделі управління, а також інші конкретні спільноти. У цьому 

контексті демократичне врядування слід розуміти в широкому розумінні, 

включаючи приватні питання або бізнес, державну політику або колективний 

інтерес. Вся інформація, що надається засобами масової інформації, має 

потенційний вплив на суспільство [282].  

ЄСПЛ чітко наголосив на тому, що положення статті 10 ЄКПЛ є 

універсальними та діють «незалежно від кордонів» (Ekin Association v. France). 

Відповідно до ЄКПЛ свобода слова та інформації не є абсолютною. Держава 

може втручатися у цю свободу за певних обставин (частина 2 статті 10). До 

таких обставин слід віднести: національну безпеку, загрозу територіальній 

цілісності або громадській безпеці, необхідність забезпечити захист здоров’я чи 

моралі, запобігання вчиненню злочинів, захист репутації або прав інших осіб, 

запобігання розголошенню інформації, отриманої в результаті довіри. До 

обмеження таких прав не слід відносити встановлення національним законом 

вимоги щодо ліцензування телерадіоорганізацій, теле- або кінокомпаній. Перш 

за все, це положення ЄКПЛ спрямоване на вирішення технологічних питань і 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2011)7
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тому жодним чином не може вважатися таким, що обмежує свободу 

слова [224].  

Разом із тим традиційно у правовій доктрині відсутні єдині підходи до 

розуміння того, що є спільним (європейським) інформаційним простором. Так, 

О. В. Швець вважає, що це сукупність європейських інформаційних ресурсів, 

інформаційних потоків та інформаційної інфраструктури, які дозволяють на 

основі норм міжнародного права забезпечувати інформаційну взаємодію 

громадян, суспільств та держав в усіх сферах життєдіяльності цивілізації з 

рівним правом доступу до відкритих джерел інформації. Основними його 

елементами є: світові інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура й 

інформаційний потік. Складовими – національні інформаційні простори, що 

ґрунтуються на принципах Європейської конвенції прав людини, Європейської 

концепції побудови інформаційного суспільства, програм електронного 

врядування й упровадження інновацій [23, с. 136]. За В. Г. Машликіним – це 

територіально розділені комп’ютери в європейських країнах, які пов’язані один 

з одним у мережі за допомогою телекомунікацій; спеціальні інформаційні маси 

як автоматизованих баз даних, методів і засобів прикладної математики, 

зокрема алгоритми і програми, які забезпечують комплекси функціонування 

комп’ютерної; так і засоби прикладної лінгвістики: класифікатори і тезауруси 

(машинні словники термінів), які представляють єдину спеціальну європейську 

систематизовану мовну основу, що побудована на використанні мов країн 

Європи; організовані заходи, які забезпечують існування таких компонентів 

загальноєвропейського інформаційного простору; різні правові норми, 

міжнародні договори, конференції, діяльність експертних груп та інше [49, 

с. 6]. Ю. Тихомирова вважає, що європейський інформаційний простір – це 

реальний і віртуальний феномен, яке є одним з основних напрямків 

європейської інтеграції, що складається з національних інформаційних 

просторів європейських країн і транс-європейського інформаційного простору з 

транснаціональних структур Європи [311]. У документах ЄС, зокрема в 

«Ініціативі i2010», створення єдиного інформаційного простору визначено 
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ключовим завданням, яке зводиться до використання правил для електронних 

комунікаційних мереж і цифрових послуг з метою отримати найкращий вибір, 

якості й ціни для промисловості та споживачів ЄС. Правила та практика 

регулювання повинні сприяти відкритому й конкурентному єдиному ринку 

мереж і послуг, який є привабливим для інвесторів та інновацій. Правила, 

наскільки це можливо, повинні бути простими й гнучкими, аби не стримувати 

розвиток технологій» [159]. 

Таким чином, прослідковуються два ключові підходи до розуміння 

спільного (європейського) інформаційного простору: людиноцентричний, коли 

в основі розуміння феномену знаходиться право людини на інформацію; та 

технократичний, коли в основі розуміння знаходиться порядок й особливості 

взаємодії технічного інструментарію. У одному з них Європа розглядається як 

культурне ціле, а тому створюваний єдиний європейський інформаційний 

простір повинен стати інструментом зміцнення європейської єдності, сприяти 

посиленню почуття європейської ідентичності. І тоді інформаційний простір є 

інструментом для вирішення проблем внутрішнього європейського ринку, для 

обслуговування якого, власне, цей простір і створюється. У доктрині звертають 

увагу на цивілізаційний вимір інформаційного простору в рамках іншого 

підходу, коли кожна європейська країна має націоналістично-ізоляціоністські 

настрої, що свідчить про певну неоднорідність європейських рядів [30, с. 217].  

Інституційною складовою європейського інформаційного простору є 

широка система міжнародних міжурядових та неурядових організацій, які 

забезпечують існування та розвиток інформаційної сфери для європейського 

суспільства, основними з яких є Європейський Союз, Рада Європи, Організація 

з безпеки і співробітництва в Європі. У рамках цих організацій наголошують на 

існуванні дещо іншого явища – «медійної екосистеми», яка в широкому сенсі 

охоплює всіх учасників та фактори, взаємодія яких дозволяє ЗМІ 

функціонувати і виконувати свою роль у суспільстві [94, с. 2]. У 2005 р. Комісія 

ЄС визначила стратегічні рамки для формування європейського 

інформаційного суспільства «Ініціатива i2010 – Європейське інформаційне 
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суспільство для зростання та зайнятості», однією з головних цілей яких є 

«створення єдиного європейського інформаційного простору, необхідного для 

успішного функціонування відкритого та конкурентоспроможного 

внутрішнього ринку у сфері інформаційного суспільства та засобів масової 

інформації» [159].  

Таким чином, основу правового регулювання ЄІП складають норми 

м’якого права, які відіграють переважно координаційну (програмну), а не 

регулюючу роль. Це не стосується такого виміру ЄІП, як права людини у ЄІП, 

особливо право на інформацію. Такі права є нормами jus cogens. 

У цілому слід констатувати, що на формування європейського 

інформаційного простору впливають три різні фактори: європейський 

інтеграційний процес, становлення інформаційного суспільства, розвиток нових 

інформаційно-комунікативних технологій, історичних, політичних і 

соціокультурних традицій держав-членів [25].  

Разом із тим медіаринок ЄС залишається сукупністю національних 

медіаринків, хоча і пов’язаних окремими спільними правовими та фінансовими 

елементами, що робить їх частково гармонізованими. Межі європейського 

регулювання визначаються принципом субсидіарності, який дозволяє оцінити: 

чи дійсно втручання ЄС необхідно, чи вирішення цього питання слід залишити 

у компетенції країн-членів. 

До компетенції ЄС входить розробка спільної інформаційної політики у 

сфері медіа, аудіовізуальних та телекомунікаційних послуг. Метою такої 

політики є створення єдиного медіапростору ЄС і захист внутрішнього 

комунікаційного простору Європейського Союзу від зовнішнього впливу. 

Виходячи з цього, слід погодитися з підходом Куришевої Ю. В. до розуміння 

європейської інформаційної політики як «інформаційно-комунікаційної 

діяльності інститутів ЄС, яка, відповідно до цілей ЄС, національних інтересів 

держав-членів та громадян об’єднаної Європи, спрямована на створення та 

підтримку функціонування єдиного європейського політичного, економічного, 

соціального й культурно-інформаційного простору» [43, с. 165].  
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Сприяє формуванню європейського інформаційного простору також 

існування цілого ряду загальноєвропейських ЗМІ та баз даних. Серед них 

найважливіше значення має полімовний телевізійний канал «Euronews» та 

офіційне друковане видання ЄС «Офіційний журнал», номери якого виходять у 

світ практично щодня всіма офіційними мовами ЄС (окрім ірландської), 

відбиваючи весь зміст правотворчої діяльності Європейського Союзу. Існує 

спеціальне видання для офіційного оприлюднення повних текстів усіх рішень 

органів судової влади ЄС – «Повідомлення про справи, що надійшли на розгляд 

до Суду і Суд першої інстанції», яке також виходить усіма офіційними мовами 

ЄС. Самостійні друковані органи мають й інші інститути ЄС – Комісія, 

Європейський парламент, Економічний і Соціальний Комітет. Велике 

практичне значення має також «Каталог чинного законодавства ЄС та інших 

актів інститутів ЄС», що виходить двічі на рік. Звернувшись до цього видання, 

можна отримати вичерпну інформацію про нормативні акти, судові рішення чи 

інші документи Європейського Союзу. Для полегшення знаходження 

необхідних документів Каталог поряд із хронологічним індексом надає в 

розпорядження читача додаткові можливості, зокрема алфавітний індекс, який 

дозволяє здійснювати предметний пошук нормативних актів та судових рішень 

за ключовими словами (спільний ринок, митний тариф, транспорт, рибальство і 

т.д.). Існує також ряд електронних ресурсів органів ЄС: системи CELEX, 

ЕPISTOTE, EPOQUE, BIAS. Крім того, функціонують інформаційні служби ЄС: 

Європейське агентство офіційних публікацій (EUR-OP), інформаційні центри в 

Європі (Information Centres on Europe), Європейські інформаційні центри 

(ЕURO Info Centres), Система Транскордонних центрів інформації та 

консультацій для споживачів (Trans-border Information and Consulting Centres 

for Consumers), Система Європейських центрів документації (European 

Documentation Centres (EDC)) [34].  

При цьому основні форми та напрями діяльності ЄС із розповсюдження 

інформації, як усередині Союзу, так і на треті держави, є складовою частиною 

єдиної системи міжнародного інформаційного обміну. Організація цієї системи 
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будується на основі міжнародного права. Саме воно визначає рамки та 

структуру правового поля, на якому будується інформаційна діяльність 

Європейського Союзу, інших країн та міжнародних організацій. 

Значний вплив на європейську інформаційну політику здійснює Рада 

Європи. Хоча вона на відміну від ЄС не наділена наднаціональними 

повноваженнями, однак здійснює правове регулювання в тих сферах, де відстає 

ЄС. Більше того, можна погодитися з думкою, що Рада Європи готує ґрунт для 

послідовного розширення Європейського Союзу [9, с. 102]. Насамперед, мова 

йде про регулювання правового статусу учасників інформаційного простору, 

зокрема професійної діяльності журналістів. 

У сфері діяльності ЗМІ для ЄС основним предметом регулювання є 

свобода надання послуг, а для Ради Європи – право на свободу вираження. 

Відповідно, ЄС, у першу чергу, опікується питаннями економічного 

співробітництва та єдиних правил спільного ринку, а РЄ акцентує увагу на 

проблемах дотримання прав людини. ЄС долучилася до захисту свободи слова 

лише останнім часом. У 2013 р. Європейська служба зовнішніх зв’язків 

опублікувала Керівні принципи зі свободи слова, а в 2012 р. при ній було 

створено посаду спеціального представника ЄС з прав людини з мандатом 

сприяти фундаментальні права людини, включаючи свободу вираження думок і 

свободи засобів масової інформації в країнах за межами ЄС. Основними 

змістовними блоками діяльності ЗМІ, щодо яких ЄС та Рада Європи 

координують діяльність держав-учасниць, є прозорість та плюралізм мас-медіа, 

механізми та процедури ліцензування мовлення, транскордонне телебачення, 

розвиток громадського (суспільного) мовлення [35].  

Так, Комісія ЄС у рамках ситуації в Угорщині (2010 р.), яка виникла у 

зв’язку із прийняттям нового закону про ЗМІ, провела консультації, щоб 

визначити, як далеко ЄС може здійснювати своє регулювання. Йшлося про 

заохочення або забезпечення дотримання прийнятих норм поваги до свободи 

вираження та свободу засобів масової інформації в рамках самого ЄС. На 

практиці Комісія в основному покладалася на досвід Ради Європи, у тому числі 
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Венеціанської комісії та Уповноваженого з прав людини, для остаточного 

аналізу таких питань. У справі Угорщини Комісія заявила, що її власні зусилля 

допомогли забезпечити прихильність з боку уряду, щоб змінити деякі частини 

законодавства про ЗМІ, зокрема ті, що стосувалися надмірних законодавчих 

повноважень, щодо медіа-контенту та реєстраційних вимог [237, р. 11]. 

Окремі документи, у тому числі Резолюція ПАРЄ № 1003 про етику 

журналістики, Резолюція № 2 «Свободи журналістів і права людини», 

Рекомендація № R(96) 4 «Про захист журналістів за умов конфліктів і тиску», 

підкреслюють важливість професійної діяльності ЗМІ в сучасних умовах 

європейської інтеграції. Так, у Резолюції № 2 «Свободи журналістів і права 

людини» підтверджено принципи захисту журналістів в умовах 

демократичного суспільства. У принципах журналістської етики йдеться про 

зміцнення вільної, незалежної, плюралістичної та відповідальної журналістики, 

про вільний доступ до професії та професійної діяльності, невтручання у 

діяльність журналістів з боку органів державної влади, а також про створення 

умов для професійної діяльності в зонах збройних конфліктів та кризових 

ситуацій [57].  

Важливу роль для формування європейського інформаційного простору 

відіграють також конвенції Ради Європи: Європейська конвенція про правовий 

захист послуг, що базуються чи перебувають в умовному доступі (2001 р.) [18], 

Європейська конвенція з питань з авторського права і суміжних прав в рамках 

транскордонного мовлення за допомогою супутників (1994 р.) [216], 

Європейська конвенція про транскордонне телебачення (1989 р.) [21]. Остання 

змістовно відповідає прийнятій того ж самого року Директиві ЄС про 

транскордонне телебачення. Мета прийняття Конвенції полягала в тому, щоб 

охопити однаковим правовим регулюванням якомога більшу кількість країн 

Європи, незважаючи на їхню участь у різних економічних об’єднаннях. У 

1989 р. вона допомогла узгодити систему правового регулювання країн Західної 

Європи, що не були на той момент членами ЄС (Фінляндія, Австрія, 

Швейцарія, Норвегія), а з розпадом соціалістичного блоку та СРСР – також 
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країн Східної Європи. Тепер для цілої групи країн, зокрема України, Грузії та 

Молдови, Європейська конвенція про транскордонне телебачення дає змогу 

співпрацювати щодо багатьох аспектів, урегульованих в її рамках з 

європейським інформаційним простором.  

Формуванню та функціонуванню європейського інформаційного 

простору сприяють також ряд інших конвенцій, сфера регулювання яких є 

дотичною. Зокрема, Орхуська конвенція, що передбачає інформування 

громадян про рішення державних органів у сфері захисту навколишнього 

середовища та захист цього права в національних судових установах (1998 р.), 

або Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті (1991 р.), яка передбачає інформування 

зацікавленої громадськості про обговорення проектів, що можуть становити 

загрозу навколишньому середовищу.  

Таким чином, можна констатувати, що Європейський інформаційний 

простір перебуває на стадії формування та має відразу декілька вимірів: 

технічний, політичний, ціннісний та правовий. Із правової точки зору 

європейський інформаційний простір є системою правового регулювання 

діяльності в інформаційній сфері, виходячи з базових європейських цінностей 

(поваги до прав людини, демократії та верховенства права, економічної свободи 

і відповідальності) в рамках міждержавних європейських об’єднань, які, своєю 

чергою, впливають на відповідну діяльність держав. Він базується на ряді 

принципів, які викристалізувалися в процесі діяльності європейських судових 

установ, у першу чергу Європейського суду з прав людини та Суду ЄС з 

тлумачення норм міжнародних договорів. Підхід ЄС сконцентровано на 

вирішенні за допомогою інформаційного простору проблем внутрішнього 

економічного ринку, для обслуговування якого, власне, цей простір і 

створюється. У доктрині звертають увагу на цивілізаційний вимір 

інформаційного простору. Проте спільним в обох підходах є визнання потреби 

звернення цього інформаційного простору на людину або споживача в рамках 

інформаційного суспільства. 
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Дослідження змісту поняття європейський інформаційний простір 

дозволило зробити такі узагальнення.  

Слід відразу відзначити, що доктрина «простору» є результатом еволюції 

вчення Кельзена. Саме у його роботах ми можемо знайти аналіз феномену 

правового регулювання міжнародних відносин поза територіальною 

прив’язкою. На жаль, однозначного розуміння, що являє собою європейський 

простір, ми поки не маємо. Різні автори бачать у ньому різний зміст – від 

міжнародно-правового до компаративістського. Однак можна стверджувати 

однозначно, що європейський простір є максимально гомогенним, наскільки це 

взагалі можливо в рамках існування відразу декількох правопорядків – Ради 

Європи, ОБСЄ та ЄС. Він базується на симбіозі їхньої діяльності як 

інституційної складової, яка сприяє зближенню національних правових систем 

держав-членів на основі спільних загальнодемократичних цінностей і цілей. 

Таким чином, гомогенність європейського простору пояснюється тим, що в 

основі знаходяться загальні принципи права, які визнаються в рамках усіх 

правопорядків Європи. І це стосується не тільки міжнародних об’єднань, але й 

національних правопорядків.  

Фрагментація європейського простору відбувається не за суб’єктним 

складом, а за об’єктом: європейський освітній простір, європейський економічний 

простір, європейський дослідницький простір, європейський інформаційний 

простір тощо. В основі всіх цих просторів – система прав людини, норми jus cogens, 

однак переважним інструментом для регулювання відповідних суспільних 

відносин, які виникають у рамках просторів, є м’яке право.  

Аналіз правової доктрини дозволив сформулювати авторський підхід до 

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

простір» та «європейський інформаційний простір». Було встановлено, що 

категорії «європейський простір» та «європейський правовий простір» з точки 

зору їх змістовного наповнення співпадають.  

Європейський правовий простір являє собою функціонально-просторовий 

вимір європейського права та об’єднує декілька гетерогенних і гетерархічних 
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правопорядків (національних та міжнародних) у 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 просторів 

(європейського економічного, валютного, освітнього, інформаційного тощо). 

Формування європейського інформаційного простору є наслідком 

функціонування інформаційного суспільства як сучасної стадії розвитку 

суспільства та економіки, де основою функціонування є доступ до інформації та 

можливість продукувати інформацію. 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 

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

культурний. Якщо підходити до європейського інформаційного простору 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 європейського інформаційного 

простору, визнається статус «законного інтересу». 

 

 

1.2. Учасники європейського інформаційного простору 

 

Ключовими учасниками ЄІП є ЗМІ та журналісти. Правовідносини у 

сфері діяльності ЗМІ – це суспільні відносини, що виникають між відповідними 

особами, які наділені кореспондуючими правами та обов’язками. Для таких 

правовідносин немає значення обсяг правосуб’єктності суб’єктів та їх здатність 
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до самостійного визначення змісту правових норм, що регулюють відносини у 

сфері ЗМІ. Разом із тим для розмежування правового статусу суб’єктів із точки 

зору обсягу їх прав та обов’язків щодо формування й реалізації європейської 

інформаційної політики їх слід sub condicione conferatur розділити на суб’єктів 

та учасників. Такий поділ є доцільним з огляду на те, що правовим регулятором 

суспільних відносини у сфері діяльності ЗМІ є норми не тільки національного, 

але й міжнародного права. Суб’єкти мають повноваження формувати та 

реалізувати політику зважаючи на наявність у них міжнародної 

правосуб’єктності. До класичних суб’єктів інформаційної політики слід 

віднести держави та міжнародні міжурядові організації. При цьому класичні 

міжнародні організації відіграють у суб’єктному складі ключову роль, оскільки 

саме вони формують висхідні засади європейської політики через формування 

загальних принципів у сфері захисту прав людини. Водночас ЄС, визнаючи 

норми, розроблені в Раді Європи та ОБСЄ, приділяє більше уваги правовому 

регулюванню економічної складової діяльності ЗМІ.  

Ні на міжнародному, ні на національному рівні не прийнято єдиного 

підходу до розуміння ЗМІ, що зумовлено inter alia відсутністю однозначного 

розуміння журналістської діяльності. У резолюції ПАРЄ 428 (1970) «Щодо 

декларації про засоби масової інформації та права людини» до ЗМІ віднесено 

друковані та інші засоби масової інформації [88], але зміст останніх не 

розкрито.  

У рамках Заключного акта НБСЄ (1975 р.) до ЗМІ було віднесено 

друковані засоби, радіо, телебачення, кіно- та телеагентства (частина IV, 

гл. 2) [29]. У Конвенції ООН «Про міжнародне право спростування» (1952 р.) 

замість ЗМІ використовується термін «інформаційні агентства», який «означає 

будь-яку організацію в області друку, радіо, кіно, телебачення або 

телефотографії» [38].  

Так, у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам-членам 

CM/Rec(2007)15 до ЗМІ відносять: друковані медіа (газети, періодичні 

видання), медіа, які поширюють інформацію через електронні комунікаційні 
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мережі, нелінійні медійні аудіовізуальні медійні послуги (відео на 

замовлення) [95]. У рамках ще однієї рекомендації Комітету міністрів Ради 

Європи CM/Rec(2007)15 запропоновано максимально широкий підхід до 

розуміння ЗМІ, який включає всіх учасників, пов’язаних із виробництвом та 

розповсюдженням серед потенційно великої кількості людей контенту 

(наприклад, інформації, аналізу, коментарів, думок, освіти, культури, мистецтва 

і дозвілля у друкованій, аудіо, візуальній, аудіовізуальній чи іншій формі), і 

способи застосування, які спрямовані на те, щоб сприяти інтерактивним 

масовим комунікаціям (наприклад, у соціальних мережах) або іншій заснованій 

на контенті широкомасштабній інтерактивній діяльності (наприклад, ігри в 

режимі «он-лайн»), зберігаючи при цьому (у всіх цих випадках) редакційний 

контроль або нагляд над контентом [94]. Аналіз цього підходу дає підстави 

стверджувати, що ЗМІ – це будь-яка особа, відповідальна за періодичне 

створення та розповсюдження інформації (контенту), яка несе редакційну 

відповідальність, незалежно від засобів та технологій, що використовуються 

для передачі даних, якщо такі технології спрямовані на їх отримання значною 

частиною суспільства та можуть мати чіткий вплив на неї [95]. Аналогічний 

підхід міститься у рекомендації ПАРЄ № 1950 (2011) «Захист журналістських 

джерел інформації» [93] та у рішеннях Ради ООН з прав людини [90]. 

У документах ЄС основний фокус зміщено на аудіовізуальний сектор та 

розуміння ЗМІ саме як господарюючого суб’єкта. Ключовим документом ЄС є 

Директива 2010/13/ЄС, яка присвячена наданню аудіовізуальних послуг [15].  

У рамках національного законодавства держав Європи також відсутній 

одноманітний підхід до розуміння категорії ЗМІ. Так, у законі Словенії про ЗМІ 

(ст. 2) визначено, що ними є «газети і журнали, послуги радіо і телебачення, 

електронні видання, телетекст та інші форми редакційно сформульованих 

програм, які виходить щодня або періодично через передачу письмових 

матеріалів, звукового або фотографічного доступу до громадськості», хоча при 

цьому не поширюється на державні друковані і аудіовізуальні ЗМІ [307]. Проте 

в більшості країн не використовується уніфікований режим правого 
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регулювання для всіх видів ЗМІ, а отже, відсутні єдині засади їх правового 

регулювання. Так, у Швеції існують окремі закони про радіо і телебачення 

(2010 р.) [274]. Аналогічний підхід міститься також у законодавстві України. 

Існує окремий закон, який визначає правовий статус друкованих засобів 

масової інформації (пресу) в Україні (1992 р.) та регулює діяльність 

«періодичних і таких, що продовжуються, видань, які виходять під постійною 

назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року» [74] 

(ст. 1). Водночас функціонування телебачення і радіомовлення врегульовано 

Законом «Про телебачення і радіомовлення» (1993 р.), яким, серед іншого, 

визначено, що «трансляція (телерадіотрансляція) – початкова передача, яка 

здійснюється наземними передавачами, за допомогою кабельного телебачення 

або супутниками будь-якого типу в кодованому або відкритому вигляді 

телевізійних чи радіопрограм, що приймаються населенням» [84]. Закон 

України «Про телекомунікації» (2003 р.) встановлює спеціальне правове 

регулювання для Інтернету; телекомунікацій (електрозв’язку) та 

телемереж [85].  

Таким чином, можна 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. З одного боку, всі ЗМІ мають працювати за однаковими принципами 

діяльності, з іншого, – кожен вид ЗМІ відрізняється технологічно, що зумовлює 

способи передачі, і це, у свою чергу, зумовлює необхідність встановлення 

спеціального правового режиму. Саме на цьому наголошував Комітет ООН з 

прав людини, який, зокрема, зазначив, що система правового регулювання 

повинна враховувати відмінності між друкованими і мовними ЗМІ, Інтернетом 

з урахуванням точок дотику різних форматів ЗМІ [58]. 

На рівні доктрини також відсутні єдині підходи до розуміння ЗМІ. 

Г. Штромайєр вважає, що для позначення ЗМІ варто використовувати термін 

«мас-медіа», до якого слід відносити: друковані засоби масової інформації; 

аудіовізуальні засоби масової інформації (радіо і телебачення); засоби масової 
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інформації, що працюють в режимі «он-лайн» або інтернет-мультимедійні 

ЗМІ [131, с. 24]. Ю. Колосов, характеризуючи відносини за участі ЗМІ, 

наголошує на тому, що ЗМІ використовують «електрозв’язок та інформаційно-

комунікаційні технології (радіомовлення, телевізійне мовлення, передачу 

інформації з мереж комп’ютерного зв’язку), а також поширення тиражованої 

друкованої, звукової та візуальної продукції у вигляді книг, газет, журналів, 

кінострічок, компакт-дисків тощо. Використовується також термін «масові 

комунікації», який включає не тільки поширення інформації, а і взаємні 

контакти між джерелами інформації та її споживачами, тобто зворотній 

інформаційний зв’язок» [50, с. 714]. І. Кисарець вказує, що до ЗМІ слід віднести 

видавництво, пресу, радіо та телебачення, медіа-репродукцію, відео, 

рекламу [23, с. 137]. У даному випадку хотілося б зазначити, що важко 

погодитися з тим, що все перераховане є однорівневими категоріями, оскільки, 

наприклад, реклама входить як один із видів діяльності на телебаченні, радіо та 

у пресі [117, с. 121–133]. 

Досліджуючи правовий статус ЗМІ, слід зосередитися на двох моментах: 

права і обов’язки ЗМІ в широкому сенсі (журналістів, власників, редакторів) та 

права споживачів послуг. Ці групи прав не є гармонізованими ні в праві ЄС, ні 

міжнародному праві, ні в національних законодавствах. Мова йде скоріше про 

фрагментовану гармонізацію, яку доповнюють акти Ради Європи та рішення 

ЄСПЛ.  

Згідно із законодавством ЄС діяльність у рамках надання аудіовізуальних 

послуг здійснює провайдер медіа-послуг. Це поняття є досить широким та 

розмитим і включає фізичну або юридичну особу, що несе редакційну 

відповідальність за зміст аудіовізуальної послуги (ст. 1 d), але воно «не повинне 

включати фізичних або юридичних осіб, які лише транслюють програми, 

редакційна відповідальність щодо яких лежить на третіх особах» [192] (п. 26 

Директиви 2010 р.). Крім того, існує поняття «телемовник» – провайдер медіа-

послуги телевізійного мовлення (ст. 1f), тобто особа, що займається лише 

одним із видів аудіовізуальних послуг [108, c. 59]. 
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Одним з основних документів, що визначає критерії ЗМІ, є «Критерії та 

індикатори ЗМІ» (2011 р.), розроблені РЄ [94]. Цим документом відмежована 

діяльність ЗМІ від аналогічної діяльності, у першу чергу в рамках Інтернету, 

наприклад Інтернет-блоги. Документ пропонує ввести медіа-індикатори: 

1) намір, 2) ціль, 3) редакційний контроль, 4) осяжність, 5) професійні 

стандарти, 6) суспільні очікування. 

У 2014 р. Комітет міністрів РЄ ухвалив Декларацію про захист 

журналістики та безпеку журналістів й інших суб’єктів засобів масової 

інформації. Цей документ відніс до журналістів невизначене коло осіб. 

Визначаючи правовий статус ЗМІ, не можна обійти таке складне питання, 

як розуміння правового статусу журналіста. Формальний підхід до розуміння 

категорії «журналіст» використано в Угоді між Україною та Європейським 

Співтовариством про спрощення оформлення віз (2007 р.): журналістами для 

цілей Угоди визнавалися лише особи, що мають «свідоцтво або інший 

документ, виданий професійною організацією, який засвідчує, що відповідна 

особа є кваліфікованим журналістом» (ст. 4е) [122].  

Інший підхід до розуміння категорії «журналіст» застосовано у 

Рекомендації 7 Комітету міністрів Ради Європи № R (2000) «Про право 

журналістів не розкривати свої джерела інформації» (2000 р.), що «означає 

будь-яку фізичну або юридичну особу, яка регулярно або професійно 

займається збором і поширенням інформації для громадськості, 

використовуючи будь-який засіб масової комунікації» [173].  

У резолюції ПАРЄ «Про журналістську етику» (1993 р.), зазначено, що 

право на інформацію, як основоположне право людини, належить видавцям, 

власникам та журналістам [290]. Відповідно, мова не йде про обов’язкову 

участь такої особи в певній професійній корпорації. Наприклад, у Рекомендації 

№ R (96) 4 «Захист журналістів за умов конфліктів і напруженості» зазначено, 

що, навіть, у ситуаціях конфлікту та напруженості «здійснення журналістики і 

журналістських свобод не повинне залежати від акредитації». ЄСПЛ також не 
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уточнює вимоги до розгляду певної особи журналістом відповідно до статті 10 

ЄКПЛ.  

Водночас у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи № R (2000) 7 

«Про право журналістів не розкривати свої джерела інформації» (2000 р.) 

згадується й категорія «інші особи», які завдяки своїм професійним відносинам 

пов’язані з журналістами» і на яких поширюється право нерозголошення 

джерела. Національне законодавство держав Європи обирає аналогічний підхід. 

Так, Конституційний суд Бельгії в 2006 р. встановив, що захист журналістських 

джерел охоплює всіх осіб, які здійснюють інформативну діяльність – як 

професійних, так і непрофесійних журналістів [163]. Це підтверджується також 

на рівні ЄС. Cуд ЄС у справі C-73/07 встановив, що журналістська діяльність – 

це будь-яка діяльність, метою якої є розкриття інформації, думок чи ідей, 

незалежно від того, хто здійснює таку діяльність (не обов’язково, щоб це був 

засіб масової інформації) та за допомогою яких засобів здійснюється передача 

даних (традиційні засоби, зокрема папір і радіохвилі, або електричні засоби, 

зокрема Інтернет), а також характеру (прибуткового чи ні) такої 

діяльності [245]. 

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» [316]. Цей тип 

регулювання вперше було застосовано у сфері ЗМІ в Австралії. Якщо 

регулювання здійснюється самими учасниками правовідносин, то мова йде про 

класичне саморегулювання. Як правило, саморегулювання засновується на 

тривалих традиціях і зацікавленості учасників. Історія знає немало таких 

прикладів, особливо у сфері торгівлі [266]. 

Сучасне саморегулювання зародилося у США в рамках професійних 

асоціацій, які розробляли власні кодекси поведінки. Одними з перших 

асоціацій, які розробили власні правила, були асоціації видавців та редакторів 
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газет у 1920-х роках. Найвідомішою саморегулівною організацією в Європі у 

сфері ЗМІ є Рада з питань преси, яку сьогодні можна зустріти у більшості 

країн – членів ЄС. У своїй діяльності ради керуються Кодексом етики 

журналістів. Вони є незалежним квазісудовим органом, який розглядає спірні 

питання [181].  

Ще одним прикладом саморегулювання є Європейська хартія зі свободи 

преси [208], розроблена головними редакторами та журналістами 19 країн 

Європи, які її підписали в Гамбурзі у 2009 р. Цей документ передбачив базовий 

перелік прав журналістів і кореспондуючих обов’язків держав: заборону 

цензури, державного ліцензування медіа, переслідувань, репресій і стеження за 

журналістами, право збирати та поширювати інформацію, захист 

журналістських джерел, безперешкодний доступ журналістів до всіх новинних 

та інформаційних джерел, у тому числі закордонних. Крім того, держава не має 

права обмежувати в’їзд професійних журналістів, а споживачі повинні мати 

вільний доступ до всіх іноземних і національних ЗМІ та джерел інформації. У 

рамках інших документів, як це вже було зазначено в 1.1., це право обмежене 

інтересами національної безпеки, захисту моралі, неповнолітніх тощо. Так, 

Конвенція про транскордонне мовлення (1989 р.) передбачає, що в разі 

виявлення Стороною порушення Конвенції, яке триває впродовж двох тижнів, 

вона повідомляє про це порушення Стороні, що здійснює трансляцію. Якщо 

порушення має очевидний, серйозний та тяжкий характер, а також призводить 

до виникнення складних громадських проблем, Сторона, яка здійснює прийом, 

може тимчасово припинити ретрансляцію програмної послуги, яка порушує 

Конвенцію. В усіх інших випадках порушень Сторона, яка здійснює прийом, 

може тимчасово припинити ретрансляцію програмної послуги, яка порушує 

Конвенцію, через вісім місяців після повідомлення про порушення, якщо це 

порушення триває (ст. 24). Більш того, для позначення ЗМІ та їх діяльності в 

доктрині застосовується термінологія, яка не є однопорядковою: «діяльність у 

сфері ЗМІ», «поширення контенту», «надання аудіовізуальних медіа-послуг», 
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«надання медіа-послуг», «транскордонне мовлення», «діяльність у медійній 

екосистемі» та інші.  

Серед згаданих термінів новим і маловідомим в українській науці 

міжнародного права є термін «медійна екосистема». Походить він із 

журналістського сленгу, але вже доволі активно використовується в актах 

міжнародних організацій в Європі. Так, у Рекомендації CM/Rec (2011) 7 

Комітету міністрів Ради Європи щодо нового виміру ЗМІ відзначено, що 

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 [94].  

Крім того, у документах Ради Європи наголошується, що на сучасному 

етапі в медійній екосистемі традиційні учасники у сфері ЗМІ доповнюються або 

замінюються новими учасниками, що беруть на себе ту роль у процесі 

виробництва та продажу медійних послуг, яку до останнього часу виконували 

тільки (або переважно) традиційні ЗМІ. Зокрема, такі учасники включають 

агрегаторів контенту, конструкторів способів застосування і користувачів, які 

також стали виробниками контенту. Крім того, ряд учасників, пов’язаних з 

інформаційно-комунікаційним сектором, включаючи тих, хто є структурою, що 

розміщує, проводовим каналом (наприклад, щодо інфраструктури, мережі або 

операторів платформ), є ключовими для поширення цифрових ЗМІ та доступу 

населення до них. Такі учасники доповнюють або, в деяких випадках, частково 

замінюють традиційних учасників сфери ЗМІ, відіграючи активну роль у 

процесі виробництва й продажу медійних послуг, яку до останнього часу 

виконували тільки (або переважно) традиційні ЗМІ. Зокрема, це стосується 

агрегаторів контенту, конструкторів способів застосування і користувачів, які 

також стали виробниками контенту. Послуги, що надаються цими новими 

учасниками, стали найважливішими провідниками в отриманні інформації. При 

цьому іноді посередники або допоміжні структури стають «диспетчерами» або 

тими гравцями, які беруть на себе активну роль у редакційних процесах у сфері 

масових комунікацій. Такі послуги доповнюють або, в деяких випадках, 
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частково замінюють традиційних учасників сфери ЗМІ щодо подібного роду 

функцій. Ролі кожного з учасників можуть з легкістю змінюватися. Саме тому 

Рада Європи запропонувала широке поняття ЗМІ, яке включає всіх учасників, 

пов’язаних із виробництвом і розповсюдженням, серед потенційно великої 

кількості людей, контенту (наприклад, інформації, аналізу, коментарів, думок, 

освіти, культури, мистецтва і дозвілля в друкованій, аудіо, візуальній, 

аудіовізуальній або іншій формі), і способи застосування, які спрямовані на те, 

щоб сприяти інтерактивним масовим комунікаціям (наприклад, у соціальних 

мережах) або іншій заснованій на контенті широкомасштабній інтерактивній 

діяльності (наприклад, ігри в режимі «он-лайн»), при цьому зберігаючи (у всіх 

цих випадках) редакційний контроль або нагляд над контентом [94]. 

Учасники екосистеми повинні мати можливість здійснювати медійну 

діяльність або приєднуватися до такої діяльності без невиправданих 

складнощів. Зокрема, мова йде про відсутність окремого дозволу на здійснення 

такої діяльності. Разом із тим в окремих випадках у зв’язку з необхідністю 

регулювання обмежених ресурсів надання такого дозволу може бути 

виправдане [94]. 

Аналіз згаданих документів та ряду рішень ЄСПЛ у контексті аналізу 

правового статусу ЗМІ дозволили виокремити систему прав та обов’язків ЗМІ, а 

також прав споживачів.  

Найважливішим серед прав ЗМІ та журналістів є свобода 

самовираження. Свобода ЗМІ і плюралізм є фундаментальними цінностями, 

закріпленими в Хартії основних прав Європейського Союзу. При цьому органи 

ЄС неодноразово закликали до прийняття окремої хартії свободи для ЗМІ, що 

передбачала б належний механізм забезпечення свободи вираження 

думок [220]. Так, ЄС у Зеленій книзі 1992 р. [209] було прийняте обмежене 

визначення поняття свободи вираження (як це передбачено статтею 10 

Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод), 

прирівнюючи його до свободи комерційного вираження, а не до свободи 

вираження поглядів як основного громадянського права.  
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Право журналістів на захист, а ЗМІ – на захист від свавілля, у тому 

числі в рамках закону, спрямованого на закриття ЗМІ (позови за дифамацію, 

непомірно високі штрафи, податкові перевірки та інші форми економічного 

тиску тощо) та ув’язнення журналістів за їхню законну професійну діяльність 

(ПАРЄ, Рекомендація 1589 (2003) «Свобода вираження поглядів у ЗМІ в 

Європі»). Згідно з практикою ЄСПЛ до висловлювань (або контенту), які 

турбують, шокують або зачіпають, необхідно ставитися з терпимістю [226, 

р. 12].  

Відповідальність ЗМІ за дифамацію або накладання непропорційно 

великих штрафів як засіб уникнути небажаної критики (Рекомендація ПАРЄ 

1506 (2001) «Свобода вираження поглядів й інформації в ЗМІ у Європі»). 

Резолюція ПАРЄ 1577 (2007) «У напрямку декриміналізації дифамації» 

передбачила, що держави-члени мають застосовувати національні закони з 

граничною стриманістю, оскільки вони можуть серйозно порушувати свободу 

висловлювання думок. Національне законодавство має точніше визначити 

поняття дифамації, щоб уникнути довільного застосування закону [304].  

Йдеться, зокрема, про проблеми співвідношення забезпечення права на 

діяльність журналістів і їхньої відповідальності. Ми маємо справу відразу із 

кількома пов’язаними блоками міжнародно-правового регулювання в рамках 

ЄС. З одного боку, в ДЄС і ДФЄС закріплено принцип поваги до прав і свобод 

людини. Це можна зрозуміти як підтвердження та посилання на права, 

закріплені в Міжнародному пакті ООН «Про громадянські і політичні права» 

(1966 р.), який, серед іншого, гарантує право на інформацію (ст. 19), 

реалізацією якої займаються в першу чергу журналісти. Суд ЄС у своїх 

рішеннях, починаючи зі справи Erich Stauder v City of Ulm (1969 р.) встановив, 

що права людини є частиною основних принципів права ЄС [317]. З іншого 

боку, у рамках Лісабонського договору закріплено можливість ЄС приєднатися 

до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (1950 р.) 

(ст. 6 ДЄС), яка також закріплює право на інформацію (ст. 10). Це право є 

ширшим за передбачене в Пакті і включає всі аспекти, пов’язані з діяльністю 
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ЗМІ в цілому та, зокрема журналістів. Проте ці права є негативними, зокрема, 

встановлено, що право на інформацію і свободу поглядів не обмежує право 

держав встановлювати вимоги щодо ліцензування діяльності радіомовних, 

телевізійних чи кінематографічних підприємств.  

У рамках Хартії Європейського Союзу про основні права закріплено 

право на свободу вираження думок та інформації, яке включає «свободу 

дотримуватися своїх поглядів, одержувати або передавати інформацію чи ідеї 

без втручання з боку органів публічної влади і незалежно від кордонів». Більше 

того, на відміну від інших міжнародних документів прямо закріплено також те, 

що це право включає «поважати свободу і плюралізм засобів масової 

інформації» (ст. 11 п. 2).  

Право на захист джерел журналістської інформації (Рекомендація 1589 

(2003) «Свобода вираження поглядів у ЗМІ в Європі»; Висновки Ради ЄС щодо 

свободи і плюралізму ЗМІ в цифровому середовищі 2014/C32/04). Право 

журналістів не розкривати свої джерела інформації є частиною їхнього права на 

свободу вираження поглядів. Відповідно до статті 10 ЄКПЛ таке право 

журналістів не є абсолютним. У справі «Goodwin v. The United Kingdom» (27 

березня 1996 р.) ЄСПЛ встановив, що стаття 10 ЄКПЛ включає також право 

журналістів не розкривати свої джерела інформації. Суд також підкреслив, що 

«захист журналістських джерел є однією з основних умов для свободи преси, як 

це відображено в законах і професійних кодексах поведінки в ряді Договірних 

держав» [202].  

У 2000 р. РЄ було розроблено спеціальні Принципи, що стосуються права 

журналістів не розкривати свої джерела інформації, якими передбачено 

доцільність включення до законодавства держав-членів явного та чіткого 

захисту права журналістів не розкривати інформацію, що ідентифікує джерело. 

У цьому випадку клопотання до суду має подаватися компетентними 

державними органами. Якщо суд прийме рішення про розкриття джерела, 

компетентні органи повинні розглянути питання про застосування заходів щодо 

обмеження масштабів розкриття з належною повагою до статті 6 ЄКПЛ [173]. У 
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резолюції ПАРЄ щодо протидії дифамації (2007 р.) було відзначено, що захист 

журналістських джерел має суспільний інтерес. Журналісти, притягнуті до 

відповідальності за наклеп, мають право захищати свої джерела інформації, 

навіть не маючи доказів, що вони отримали його через законні канали [291]. У 

новій медійній екосистемі захист джерел повинен поширюватися на особисті 

дані користувачів, які створюють контент, що представляє інтерес і доступний 

«он-лайн» та який покликаний сприяти інтерактивним масовим комунікаціям 

(або масовим комунікаціям в агрегованому вигляді). Це включає платформи 

обміну контентом та послуги соціальних мереж (Рекомендація CM/Rec (2011) 7 

Комітету міністрів РЄ) [115, c.45]. 

Водночас ЄСПЛ виробив певні стандарти для розкриття джерел 

інформації журналістами. Так, захист журналістських джерел інформації не 

поширюється на осіб, які діють не заради надання суспільству інформації, а 

задля уникнення кримінальної відповідальності, прикриваючись анонімністю 

(рішення ЄСПЛ «Stichting Ostade Blade v. the Netherlands» від 27.05.2014) [17, 

с. 336]. 

Право держав на забезпечення загального доступу до показу національних 

або не національних подій, що становлять великий суспільний інтерес. Ідеться, 

наприклад, про Олімпійські ігри, чемпіонат світу з футболу та чемпіонат 

Європи з футболу (п. 49–53 директиви 2010 р.). Із цією метою держави-члени 

зберігають за собою право вживати заходи, що відповідають законодавству 

Союзу та спрямовані на регулювання здійснення телемовниками, що 

знаходяться під їх юрисдикцією, виключних прав на телевізійне висвітлення 

таких подій. Більше того, «телемовники, які володіють виключними правами на 

телетрансляцію події, що становить великий суспільний інтерес», мають 

«надавати на справедливій, обґрунтованій і недискримінаційній основі іншим 

телемовникам право на використання коротких уривків у випусках новин із 

зазначенням власника виключних прав» (п. 55) [300]. 

Право на захист від свавільної заборони мовлення на іноземну 

територію. Європейська конвенція про транскордонне телебачення (1989 р.) 
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передбачає обмеження права національних регуляторів на припинення 

ретрансляції телепрограм іноземних мовників у разі порушень низки положень 

її законодавства щодо свободи інформації, а саме: об’єктивне висвітлення 

інформації (ст. 7(3)), право на відповідь (ст. 8), право на скорочений показ 

подій (ст. 9), доступ громадськості до інформації про важливі події (ст. 10). 

Крім того, в разі бажання однієї з держав обмежити трансляцію телепрограм 

іншої держави-учасниці встановлено такий порядок дій: 1) доведення 

порушення прав; 2) спроба досягнення «дружнього» урегулювання; 3) в разі 

невдачі, п. 2 упродовж трьох місяців, залучення Постійного Комітету, який у 

шестимісячний строк має висловити свою думку; 4) якщо Постійний Комітет 

дійде висновку, що порушення прав мало місце, Сторона, що здійснює 

трансляцію, уживає відповідних заходів упродовж трьох місяців; 5) якщо цього 

не відбудеться впродовж шести місяців, відбувається арбітражний розгляд, до 

завершення якого жодна сторона не може вживати будь-яких заходів (ст. 24b). 

Фактично це дає авторитарним режимам можливість, де-факто поширюючи 

відверто пропагандистську інформаційну продукцію, де-юре скористатися 

захистом деяких положень Європейської конвенції [87]. Своєю чергою, 

Директивою 2010/13/ЄС було встановлено право на відступи від свободи 

ретрансляції за таких умов: 1) телетрансляція з іншої держави явно та грубо 

шкодить фізичному, психічному або моральному розвитку неповнолітніх; 

2) містить підбурювання до ворожнечі на расовому, статевому, релігійному чи 

національному ґрунті. Має бути зафіксоване порушення перших двох пунктів 

принаймні двічі упродовж 12 місяців. Після цього держава-член у письмовій 

формі повідомляє мовника й Комісію ЄС про порушення та заходи, які 

збирається вжити у випадку повторного вчинення порушення. Упродовж 15 

днів із дати повідомлення має бути досягнуто дружнє врегулювання конфлікту 

з державою, з якої здійснюється трансляція, і Комісією. Якщо ці дії не дали 

результату – можливе обмеження мовлення [26].  

Право на відповідь. Воно реалізується у формі загального права на 

відповідь для всіх ЗМІ, встановленого в рамках РЄ: «відповідна особа (всі 
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фізичні та юридичні особи, а також інші органи, незалежно від громадянства 

або місцезнаходження, за винятком державних та інших органів влади) повинна 

мати реальну можливість спростувати неправдиві факти щодо неї без надмірної 

затримки – до цього спростування вона має законний інтерес. Такі 

спростування повинні, за можливості, мати таку саму вагу, як і первинна 

публікація» [176]. Треба сказати, що право на відповідь є результатом розвитку 

«права на спростування», наданого Конвенцією про міжнародне право 

спростування (1952 р.), яка передбачає можливість спростування повідомлення, 

що завдає шкоди державам (ст. 2). Американська конвенція про права людини 

(1969 р.) зазначає, що кожна людина повинна мати право відповіді або 

спростування відповідно до національного законодавства, використовуючи ті ж 

канали, які передали помилкову інформацію (ст. 14). У Декларації ЮНЕСКО 

про засоби масової інформації (1978 р.) зафіксована можливість здійснювати 

«право відповіді на інформацію, що завдає шкоди зусиллям по зміцненню миру 

та міжнародного взаєморозуміння, розвитку прав людини або боротьбі проти 

расизму, апартеїду та підбурення до війни» (ст. V). Вже в рамках Директиви 

2010 р. суб’єктний склад тих, хто має право на відповідь, значно розширено, 

включаючи, у першу чергу, громадян ЄС, даючи їм можливість відстоювати 

свої порушені права як на національному, так і міжнародному рівнях.  

Право на організацію та функціонування мовлення регіональними мовами 

або мовами меншин (ст. 11 Європейської Хартії регіональних мов або мов 

меншин (1992 р.). Європейська Рада у 2002 р. відзначила важливість 

використання інтерактивного медіа-контенту для пропаганди й поширення 

культурного та лінгвістичного розмаїття Європи [180]. Також надається 

сприяння створенню та використанню своїх власних засобів масової інформації 

особам, які належать до національної меншини (ст. 9 Рамкової конвенції про 

захист національних меншин (1995 р.)). 

Заборона пропаганди ненависті і нетерпимості у ЗМІ. Правом ЄС 

встановлено обмеження свободи надання транскордонних аудіовізуальних 

послуг у разі пропаганди ворожнечі й расової ненависті (ст. 6 Директиви 
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2010 р.). У рамках рішень Ради Європи глави держав і урядів на зустрічі на 

вищому рівні у Відні в 1993 р. прийняли Декларацію та План дій, спрямовані на 

боротьбу з расизмом, антисемітизмом, ксенофобією і нетерпимістю в Європі. У 

Рекомендації № R (97) 20 щодо «розпалювання ненависті» наголошено, що 

свобода політичних дебатів не передбачає права на висловлення расистських 

думок або думок, що провокують ненависть, ксенофобію, антисемітизм та всі 

форми нетерпимості. У рамках Рекомендації № R (97) 21 про ЗМІ та заохочення 

культури терпимості пропонуються різні заходи, які могли б бути прийняті ЗМІ 

та фахівцями з боротьби зі стереотипами у своїх доповідях і просуванні духу 

терпимості в суспільстві. 

Ряд документів ЄС і РЄ спеціально присвячено правам і обов’язкам ЗМІ 

під час виборів. Так, у Резолюції Європейського парламенту від 7 вересня 

2010 р. «Журналістика і нові медіа – створення суспільної сфери в Європі» 

відзначено, що «доступ до інформації для громадян і зв’язок між політиками та 

виборцями є центральними елементами представництва в демократичному 

суспільстві й однією з основоположних передумов для реалізації права 

громадян на здобуття повної й усвідомленої демократичної участі в 

національному та суспільному житті ЄС» [152]. Вперше такий підхід було 

закріплено ЄСПЛ у рамках справи Лінгенса проти Австрії у 1986 р., в якій Суд 

констатував, що може застосувати «подвійний стандарт щодо захисту 

репутації: один щодо приватних осіб, які не задіяні в політичному житті, а 

інший – що є набагато нижчим – щодо політиків та громадських діячів. 

Причина встановлення більш низького стандарту щодо захисту репутації 

політиків полягає в заохоченні функціонування критичної та незалежної преси, 

яка сприяє широкому обговоренню політичних проблем і надає громадськості 

можливість визначитися та сформувати думку про «ідеї та ставлення 

політичних лідерів» до найважливіших питань суспільного життя» [24]. При 

цьому журналіст може або висловлювати свої суб’єктивні думки, що не 

потребують документального підтвердження, або висвітлювати факти, які 

проте мають бути підтверджені. Їх пізніше підтвердили також рішення ЄСПЛ у 
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справах Rager and Oberschlick v. Austria [275], Castells v. Spain [151] та ряд 

інших. Це підтверджується також позицією Ради Європи, що була висловлена у 

Декларації про свободу політичних дебатів у ЗМІ: «Посадові особи повинні 

погодитися з тим, що вони підлягатимуть громадському контролю та критиці, 

особливо в ЗМІ, з приводу того, як вони виконували або виконують свої 

функції, тієї мірою, якою це є необхідним для забезпечення прозорості та 

відповідального виконання їхніх обов’язків» [172].  

Ще одним блоком питань, які мають бути розглянути у контексті 

предмета дослідження цього підрозділу, є, власне, права осіб – споживачів 

послуг, що надаються ЗМІ. 

Право на отримання інформації. Стаття 10 ЄКПЛ гарантує право 

споживачів бути належним чином поінформованими (справа Sunday Times v. 

United Kingdom). У ряді інших рішень (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, Ukrainian 

Media Group v. Ukraine) ЄСПЛ зазначив, що громадськість має право 

отримувати інформацію та ідеї, що становлять суспільний інтерес. 

Право доступу до аудіовізуальних медіа-послуг людей з обмеженими 

можливостями і право літніх людей на соціальну й культурну інтеграцію у 

життя Союзу в рамках діяльності ЗМІ. Засоби досягнення цього не повинні 

обмежуватися лише жестами, субтитруванням, аудіо-описом і простим та 

зрозумілим управлінням меню (п. 46 Директиви 2010 р.).  

Захист прав громадян, пов’язаних із доступом до інформації в Інтернет. 

В актах Ради Європи, зокрема в Декларації Ради Європи 2005 р. про права 

людини та верховенство права в інформаційному суспільстві, Декларації Ради 

Європи 2003 р. про свободу спілкування в мережі Інтернет проголошено сім 

основних принципів захисту свободи слова в мережі Інтернет. Відповідно до 

цих актів сервіс-провайдер не несе відповідальності за незаконні дії осіб, що 

користуються його послугами, у разі відсутності інформації про вказані дії або 

відсутності можливості своєчасно й достовірно виявити та (або) кваліфікувати 

такі дії. Провайдери не зобов’язані здійснювати моніторинг інформації, шукати 

докази протиправності діяльності користувачів [184]. Окремі аспекти прав та 
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обов’язків учасників медійного ринку ЄС відкриває програма «Електронна 

Європа» (e-Europe). Йдеться, зокрема, про забезпечення поваги прав і основних 

свобод людини в умовах застосування нових засобів зв’язку, збільшення 

зайнятості населення шляхом створення робочих місць у «новій економіці», 

встановлення правової визначеності в електронній торгівлі [86]. 

Тобто, у цьому випадку мова йде про поширення загальних принципів 

права ЄС на електронну сферу, у тому числі їхнє застосування до електронних 

медіа.  

Право на доступ громадськості через ЗМІ до основних подій. Це право 

зафіксовано в Європейській конвенції про транскордонне телебачення (1989 р.): 

«Кожна Сторона зберігає право вживати таких заходів для забезпечення того, 

щоб телемовник, який підпадає під її юрисдикцію, не здійснював виняткової 

ретрансляції подій, які вона вважає значними для суспільства, позбавляючи 

значну частину громадськості на території цієї Сторони можливості слідкувати 

за такими подіями в прямому ефірі чи в записі на телеканалах, до яких є 

вільний доступ» (ст. 9bis). Такі заходи можуть вживатися лише щодо подій, 

передбачених Постійним Комітетом у щорічному переліку у рамках 

Рекомендації № R (91) 5 Комітету міністрів РЄ про право на короткі звіти за 

основними подіям.  

Право дітей на отримання освіти за допомогою інформації. У резолюції 

(67) 13 Комітету міністрів Ради Європи «Преса і захист молоді» (1967 р.) 

відзначено, «що особи, відповідальні за публікацію дитячої літератури, повинні 

чітко усвідомлювати важливість дотримання певних освітніх стандартів» [175]. 

Конвенція ООН про права дитини (1989 р.) передбачає застосування ЗМІ як 

освітнього й інформаційного ресурсу для дитини (ст. 17) та заборону 

використання дітей як об’єктів порнографічних матеріалів (ст. 34) [39].  

За результатами проведеного аналізу правового статусу учасників ЄІП 

зроблено ряд висновків та узагальнень.  

Учасниками європейської інформаційної політики є ЗМІ, журналісти та 

споживачі. Ключовим питанням при визначенні учасників є не їх перелік, а 
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визначення характерних рис, притаманних, передусім, ЗМІ та журналістам, які 

дозволяють їх кваліфікувати саме як ЗМІ або журналістів. Із метою 

максимального включення до сфери дії європейської інформаційної політики 

нових ЗМІ та осіб, які працюють поза межами класичних ЗМІ, європейські 

інституції підходять до формулювання їх характеристик максимально широко.  

Так, журналіст, згідно із рішенням Суду ЄС, – це будь-яка особа, 

діяльність якої спрямована на розкриття громадськості інформації, незалежно 

від засобів, за допомогою яких здійснюється передача даних. 

Аналіз міжнародно-правових документів, національного законодавства та 

практики ЄСПЛ свідчить, що єдиного підходу до визначення правового статусу 

ЗМІ ні в правовій доктрині, ні в практиці правового регулювання не існує. Це 

зумовлено рядом таких чинників: 

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 європейського інформаційного простору 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 1970 та 

1975 років відповідно спостерігається підхід до визначення чіткого переліку 

ЗМІ, водночас із появою цифрових технологій у документах цих самих 

організацій (2011 та 2007 років відповідно) 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), 
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які були розроблені Радою Європи. Вони не настільки гнучкі, як критерії, які 

визначають особу журналістів, однак 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 і аудіовізуальних медійних послуг, стимулювання розвитку 

інформаційного суспільства, у тому числі за рахунок максимально широкого 

впровадження широкосмугового доступу до Інтернет, а також використання 

дивідендів від впровадження інформаційних технологій у різних сферах 

суспільного життя (електронне врядування й електронні закупівлі, 

впровадження новітніх інформаційних технологій у сфері охорони здоров’я, 

фінансових послуг і т.д.). 

Згідно з установчими договорами ЄС діяльність засобів масової 

інформації не відноситься безпосередньо до компетенції Союзу. Важливим є те, 

що норми первинного права ЄС, присвячені аудіовізуальним ЗМІ, не сприяють 

гармонізації законодавства (ст. 167 ДфЄС), проте, виходячи з суспільної 

значущості й економічної важливості сфери ЗМІ, держави – члени ЄС вирішили 

здійснити гармонізацію в цій сфері, розглядаючи діяльність ЗМІ лише як 

послуги, тобто економічну діяльність, у сфері якої ЄС володіє повноваженнями 

з гармонізації національного законодавства. При цьому поза увагою 

залишилася культурна особливість діяльності ЗМІ. Крім того, до них 

застосовується конкурентне й антимонопольне законодавство ЄС. 

Дослідження сучасних тенденцій розвитку ЗМІ дозволило виявити 

суспільні явища, які не можна проаналізувати лише за допомогою 

інструментарію правової науки, тому необхідним є застосування 

інструментарію різних дисциплін. Так, для з’ясування сутності ключової 

категорії сучасних ЗМІ – медійної екосистеми – необхідним є використання 

інструментарію соціологічної, екологічної, правової й економічної наук.  
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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 важелів належним чином 

врегулювати конкуренцію та співпрацю між суб’єктами й учасниками такої 

системи. 

Медійна екосистема – це самоорганізована негомогенна інформаційно-

комунікаційна спільнота, яка спирається на інформаційні технології для 

досягнення максимальної соціальної інтеграції людей.  

 

 

1.3. Принципи правового регулювання діяльності засобів масової 

інформації в європейському інформаційному просторі 

 

Принципи правового регулювання – це правове явище, яке традиційно 

займає центральне місце в будь-якому правовому дослідженні. І це стосується 

не тільки теоретичних робіт, але й практичних аспектів реалізації норм права в 

тій або іншій сфері суспільних відносин. Ми цілком погоджуємося з О. Скурко, 

яка у монографії, присвяченій практичним аспектам реалізації принципів 

правового регулювання inter alia, зазначає, що «різноманіття, а також ті чи інші 

переваги у виборі абстрактних схем для визначення сутності та обсягу поняття 

принципів права в теорії виявляються насправді не настільки істотними – 

особливо в порівнянні з практичною значущістю й актуальністю проблеми 

оцінок можливостей і обґрунтованості застосування принципів права в 
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правовому житті в цілому і для рішень по конкретних справах в юридичній 

практиці» [103]. Принципи правового регулювання визначають основні 

напрями регулювання, відображаючи закономірності розвитку 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 важлива для розвитку 

європейського інформаційного простору в контексті розвитку нових медіа. 

Загальні принципи мають фундаментальний характер, оскільки служать 

цементом всієї системи, а також поєднують міжнародно-правове регулювання 

із національним і відображають загальні тенденції розвитку суспільства. 

Фактично 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 ЄІП, слід віднести 

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

цивільного права (захист інтелектуальної власності), господарського права 

(захисту економічної конкуренції) тощо. 

Прикладом таких міжгалузевих принципів можуть слугувати принципи, 

пов’язані із забезпеченням доступу до освіти (знань) та принципами подання 

інформації, виокремлені як ключові в рамках ЮНЕСКО. 

Принцип 1. Інформація, комунікація, бібліотеки, медіа, технології, 

Інтернет мають використовуватися суспільством критично. Вони рівні за 

статусом, жодне з цих джерел не варто вважати більш значущим, ніж інші. 

Принцип 2. Кожен громадянин є творцем інформації/знань. Кожен має 

право на доступ до інформації/знань та право на самовираження. Медійна та 

інформаційна грамотність має бути для всіх – і для чоловіків, і для жінок, вона 

тісно пов’язана з правами людини. 
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Принцип 3. Інформація, знання та повідомлення не завжди є 

нейтральними, незалежними чи неупередженими, тому розвиток медійної та 

інформаційної грамотності є надзвичайно важливим. 

Принцип 4. Кожен громадянин хоче отримувати й розуміти нову 

інформацію, знання й повідомлення та мати можливість на спілкування з 

іншими, навіть якщо він не висловлює це прагнення. Права на це ніколи не 

мають порушуватися. 

Принцип 5. Медійна та інформаційна грамотність не набувається 

одномоментно. Це постійний та динамічний досвід і процес. Його можна 

вважати завершеним, якщо він включає знання, вміння й установки щодо 

використання, створення та передачі інформації, щодо медіа та технологічного 

контенту [256]. 

Крім того, слід враховувати, що європейський інформаційний простір 

функціонує на основі загальних принципів права, закріплених у документах 

Ради Європи, ЄС, ОБСЄ, а також у національних актах держав-членів цих 

міжнародних організацій. Саме наявність таких принципів дає підстави 

стверджувати, що ЄІП поступово стає гомогенною системою.  

Крім того, на формування принципів впливають також рішення ЄСПЛ. 

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

реалізується і в рамках ЄКПЛ (ст. 10). Свобода вираження поглядів являє 

собою одну з важливих засад демократичного суспільства та одну з базових 

умов його прогресу та самореалізації кожного [101]. Так, у Справі 

Informationsverein Lentia and Others Versus Austria ЄСПЛ визначив, що 

державна монополія на мовлення є несумісною із свободою ЗМІ у значенні 

ст. 10 Конвенції [239]. В інших рішеннях ЄСПЛ зосередив увагу на питаннях 

співставлення свободи преси з інтересами громадськості [308] у контексті 

положень ст. 8 ЄКПЛ. Зокрема, відзначається, що урядові заходи щодо 

забезпечення захисту плюралізму думок у відповідності зі ст. 10 п. 2 є 

виправданими, а підставою для обмеження свободи вираження думок може 

бути захист територіальної цілісності [299]. Обмеження також можуть 
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випливати з міркувань моральності, конфіденційності, забезпечення належності 

судової процедури тощо. Чи є обмеження виправданими – вирішується Судом у 

кожному конкретному випадку. Так, ЄСПЛ у випадку ірландської заборони на 

інформацію про аборти за кордоном визначив порушення статті 10 [149]. 

Загалом акти Ради Європи та практика ЄСПЛ передбачають, що право на 

отримання інформації в сенсі ст. 10 ЄКПЛ може бути обмежене на 

національному рівні, однак такі обмеження повинні відповідати загальним 

засадам демократії та пропорційності [62, с. 49]. 

Правовий вимір європейського інформаційного простору знаходиться в 

рамках міжнародного інформаційного права. Як зазначили О. В. Задорожній і 

А. В. Пазюк, міжнародне інформаційне право, як комплексна і така, що 

динамічно розвивається галузь міжнародного права, не має кодифікованого 

зведення галузевих принципів [27, с. 65]. Стосовно права ЄС С. Кашкін 

зазначає, що, залежно від сфери дії, принципи будуть розділятися на загальні та 

спеціальні, причому перші будуть відноситися до правової системи в цілому, а 

другі – до її окремих компонентів і підрозділів [67, с. 135]. Джерелами останніх 

є установчі договори й нормативні акти ЄС [67, с. 139].  

Принцип свободи надання транскордонних аудіовізуальних послуг. 

«Держави-члени забезпечують свободу отримання та не перешкоджають 

ретранслюванню на своїй території аудіовізуальних медіа-послуг з інших 

держав-членів» (ст. 3 Директиви 2010 р.). Крім того, «держави-члени 

зобов’язані запобігати будь-яким діям, що перешкоджають вільному руху та 

продажу телевізійних програм або сприяють створенню ринкових переваг, що 

може призвести до обмеження плюралізму і свободи інформації на телебаченні 

та в інформаційному секторі в цілому» (п. 8 директиви). Водночас можливе 

запровадження обмежень для телевізійного мовлення: у разі пропаганди 

ворожнечі та расової ненависті (ст. 6), розбещення неповнолітніх (ст. 27). 

Європарламент вважає, що держави-члени повинні продовжувати нести 

відповідальність за прийняття рішення про виділення частот для задоволення 

конкретних потреб суспільства, зокрема щодо збереження й заохочення 
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плюралізму засобів масової інформації (п. 43) [220, р. 85]. Цей принцип 

закріплено також у Європейській конвенції про транскордонне телебачення 

(1989 р.): заборона державам перешкоджати свободі прийому й не обмежувати 

ретрансляцію на своїх територіях програмних послуг (ст. 4).  

Принцип заборони цензури в ЗМІ. В окремих актах Ради Європи 

зазначено, що як форму цензури слід розглядати «насильство й убивство», а 

також такі форми, як «погрози, залякування, довільне закриття випуску газет і 

журналів, відключення електроенергії, поліцейські обшуки й конфіскацію 

матеріалів, пошкодження засобів друку або телевізійних чи радіопередавачів, 

великі податки, монополію на папір і розповсюдження, нерівноправні умови 

для державних і опозиційних засобів масової інформації, а також тиск на 

рекламодавців» (Рекомендація ПА РЄ 1506 (2001) «Свобода вираження 

поглядів й інформації в ЗМІ у Європі») [1]. 

Принцип країни походження спрямований на забезпечення правової 

визначеності для провайдерів та вільного руху інформації й аудіовізуальних 

програм на внутрішньому ринку (п. 33 Директиви 2010 р.). Водночас коли 

телемовник, знаходячись під юрисдикцією однієї з держав-членів, спрямовує 

телевізійну трансляцію повністю або переважно на територію іншої держави-

члена, можна вимагати від держав-членів взаємовигідного вирішення питання, 

а в разі ухилення – застосування кодифікованої практики Суду у поєднанні з 

більш ефективною процедурою, що враховує інтереси держави-члена, не 

піддаючи сумніву відповідність застосування принципу країни походження. 

Принцип країни походження має застосовуватися як до доступу, так і до 

передачі коротких уривків. У випадку транскордонної трансляції це означає 

послідовність у застосуванні різних законів. По-перше, у частині доступу до 

коротких уривків застосовується закон держави-члена, в якій розташовується 

телемовник, що постачає сигнал (тобто, надає доступ). Це, як правило, держава-

член, в якій відбувається ця подія. У випадку, якщо держава-член створила 

аналогічну систему доступу до цієї події, застосовується закон цієї держави-
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члена. По-друге, у частині передачі коротких уривків застосовується закон тієї 

держави-члена, в якій розташовується телемовник, що їх передає (п. 55). 

Іншим принципом є юрисдикція лише однієї держави-члена щодо 

провайдера медіа послуг у зв’язку з наданням послуг (п. 35 Директиви 2010 р.).  

Принцип протидії концентрації ЗМІ в руках невеликої кількості 

власників. Як зазначав Європарламент, «концентрація власності породжує 

підвищену залежність працівників засобів масової інформації від власників 

великих підприємств ЗМІ» [221, р. 85]. Хоча концентрація у сфері ЗМІ має 

позитивні переваги (збереження ЗМІ під загрозою закриття, створення груп, 

здатних протистояти міжнародній конкуренції і т.д.), феномен концентрації 

ЗМІ може перетнути ту межу, за якою плюралізм джерел інформації (свобода 

інформації та вираження думок) може виявитися під загрозою.  

Принцип відповідальності держави-члена, з території якої здійснюється 

трансляція, перевіряти відповідність трансляції законодавству ЄС (п. 36 

директиви 2010 р.). 

Принцип відповідності рекламної та спонсорської діяльності у ЗМІ 

певним загальноєвропейським мінімальним правилам і стандартам, та право 

держав-членів залишити за собою можливості зі встановлення детальніших і 

суворіших правил, а в деяких випадках – визначати різні умови для 

телемовників, що знаходяться під їх юрисдикцією (п. 83 Директиви 

2010 р. [192]). Європейським регіональним принципом рекламної діяльності в 

аудіовізуальних ЗМІ є надання переваги включенням реклами між програмами, 

обмежуючи тим самим можливість втручання в кінематографічні твори та 

телевізійні фільми, а також в деякі види програм, які потребують особливого 

захисту (п. 86). Реклама не повинна принижувати людську гідність, містити 

ознаки дискримінації за расовою, статевою й іншими ознаками, обмежувати 

релігійні та політичні переконання, заохочувати поведінку, яка може призвести 

до заподіяння шкоди здоров’ю, безпеці, довкіллю, забороняється прихована 

реклама (п. 4 ст. 10 Директиви). У зв’язку зі збільшенням можливостей глядачів 

уникати реклами за рахунок використання новітніх технологій, зокрема 
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цифрових персональних відеомагнітофонів, та збільшенням кількості каналів 

детальне регулювання процесу включення рекламних роликів із метою захисту 

глядачів не виправдовує себе [305, р. 415]. 

Принцип заборони реклами і спонсорства сигарет та інших тютюнових 

виробів у друкованих ЗМІ, під час надання інформаційних послуг та 

радіомовлення (Директива 2003/33/ЄК від 26 травня 2003 р. про зближення 

законів, постанов та адміністративних положень держав-членів у сфері реклами 

і спонсорства тютюнових виробів [189, р. 16–20]).  

Принцип обмеження реклами лікарських засобів у друкованих ЗМІ 

(ст. 88 (1) Директиви 2001/83/ЄК від 6 листопада 2001 р. про Кодекс 

Співтовариства стосовно лікарських засобів, призначених для споживання 

людиною; ст. 21 Директиви 2010 р.). Заборона всієї аудіовізуальної комерційної 

реклами лікарських засобів і медичних послуг, які на території держави-члена, 

під юрисдикцією якої знаходиться провайдер медіа-послуг, можна придбати 

лише за рецептом (п. 89). У Європейській конвенції про транскордонне 

телебачення (1989 р.) заборонена реклама лікарських засобів і медичних 

послуг, які на території Сторони, що здійснює трансляцію, можна придбати 

лише за медичним рецептом, а також телепродаж лікарських засобів і медичних 

послуг. (ст. 15.3 і 15.5). Реклама всіх інших лікарських засобів і медичних 

послуг повинна чітко відрізнятись як така, що мусить бути достовірною та 

правдивою, перевірятися і відповідати вимозі захисту людини від шкоди 

(ст. 15.4). 

Характерною ознакою демократичності функціонування ЗМІ є 

дотримання принципу плюралізму. У рамках свободи інформації, захищеної 

статтею 11 Хартії основних прав Європейського Союзу, вказано також на 

повагу до плюралізму ЗМІ. Рада ЄС відзначає, що прозорість власності ЗМІ та 

джерел фінансування необхідні з метою забезпечення свободи і плюралізму 

ЗМІ [162]. Своєю чергою, Комісія ЄС відзначала, що концепція плюралізму 

ЗМІ не може бути зведена до питання про концентрацію власності компаній, 

але також включає питання, пов’язані з послугами громадського (суспільного) 
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мовлення, політичної влади, конкуренції в економіці, культурної 

різноманітності, розвитку нових технологій, прозорості й умов роботи 

журналістів у Союзі [156].  

Принцип захисту неповнолітніх від небезпечного контенту у ЗМІ. Однією 

з головних проблем у регулюванні мережі Інтернет, що стоять перед ЄС, є різне 

законодавство країн-учасниць. Однак загальним принципом тут можна вважати 

заборону дитячої порнографії. У Директиві 2010 р. ЄС висловив побоювання 

щодо присутності небезпечного контенту в аудіовізуальних медіа-послугах. 

Водночас такий захист повинен бути ретельно збалансований з 

основоположним правом на свободу вираження поглядів, як це визначено в 

Хартії основних прав Європейського Союзу (п. 59). Аналогічно встановлено 

заборону розповсюдження провайдерами медіа-послуг, які перебувають під 

юрисдикцією держав-членів, дитячої порнографії (Рамкове рішення Ради 

2004/68/JHA від 22 грудня 2003 року про боротьбу із сексуальною 

експлуатацією дітей і дитячою порнографією [169]).  

Принцип захисту авторського і суміжних прав у процесі здійснення 

діяльності ЗМІ. Захист прав інтелектуальної власності, де б то не було – у 

цифровому або нецифровому середовищі, не може розглядатися як 

основоположний принцип, що має рівновелику вагу з конститутивними 

принципами сучасної демократії. Захист прав інтелектуальної власності – це 

один з обов’язків держав, пов’язаних із правом людини на захист моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з будь-якими науковими, 

літературними чи художніми працями, автором яких вона є [132]. У цій сфері 

функціонує Європейська угода про захист телевізійних передач (1960 р.) [206]. 

Вона захищає право організації ефірного мовлення на свої телевізійні 

програми, коли вони повторно транслюються, розподілені по кабелю, 

доводяться до відома громадськості або записані в іншій країні. Угода 

передбачає заходи для кращого захисту суміжних прав виконавців та 

виробників фонографічних записів.  
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Принцип специфічної відповідальності ЗМІ. Як зазначено в резолюції 

ПАРЄ «Про журналістську етику» (1993 р.), професія журналіста включає 

права й обов’язки, свободи і відповідальність. При цьому журналісти не 

повинні змінювати правдиву, об’єктивну інформацію або чесні думки, або 

використовувати їх для цілей масової інформації, у спробі створити або 

формувати громадську думку, оскільки їхня легітимність спирається на 

ефективну повагу до основного права громадянина на інформацію в рамках 

поваги до демократичних цінностей [290]. За визначенням ЄСПЛ інформація є 

швидкопсувним товаром [13]. За таких обставин на журналіста не може бути 

покладено обов’язок доказування абсолютної правдивості інформації – як, 

наприклад, на сторону обвинувачення покладено обов’язок щодо доказування 

вини підсудного в кримінальному судочинстві. Журналіст не має таких коштів, 

якими володіють органи досудового слідства – ні владних повноважень, ні 

процесуального примусу [28, с. 23]. Саме з такого визначення завдань преси 

виходив ЄСПЛ, коли визнавав, що публікація може ґрунтуватися на чутках, 

якщо йдеться про суспільно значущі теми, навіть, якщо інформацію неможливо 

перевірити іншим способом, але кількість чуток достатня, щоб можна було 

припустити, що вони мають під собою основу [14]. ЄСПЛ у своєму рішенні у 

справі «Салов проти України» [106] зазначив, що «сама по собі стаття 10 

Конвенції не забороняє обговорення або поширення отриманої інформації, 

навіть якщо виникають суттєві сумніви в її достовірності. Якби це було не так, 

то це означало б, що люди були б позбавлені права виражати свої погляди й 

думки про заяви, зроблені у ЗМІ, що накладало б необґрунтовані обмеження на 

свободу вираження, гарантовану статтею 10 Конвенції».  

Узагальнений аналіз документів Ради Європи, практики держав-членів 

Ради Європи та ЄСПЛ дозволив визначити такі загальні принципи 

європейського інформаційного простору:  

пріоритет основних прав і свобод людини у сфері інформації, включаючи 

свободу слова; 

забезпечення інформаційної підтримки інтеграції;  
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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 різноманіття; 

підтримка створення європейського інформаційного продукту для 

наповнення європейського медіаринку. 

За результатами аналізу принципів правового регулювання ЄІП було 

зроблено ряд висновків та узагальнень теоретичного характеру, які, своєю 

чергою, дозволили сформулювати спеціальні принципи, притаманні ЄІП. 

Принципи правового регулювання визначають основні напрями 

регулювання, відображаючи закономірності розвитку 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 надзвичайно важлива для розвитку 

європейського інформаційного простору в контексті розвитку 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 ЄІП, слід 

віднести до міжгалузевих, адже це одночасно принципи права захисту прав 

людини, цивільного права (захист інтелектуальної власності), господарського 

права (захист економічної конкуренції) тощо. 
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Засадничим принципом для діяльності ЗМІ в ЄС є свобода слова, що 

реалізується в тому числі в рамках ЄКПЛ. Узагальнений аналіз документів Ради 

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

такі загальні принципи європейського інформаційного простору: 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 різноманіття; 

підтримка створення європейського інформаційного продукту для наповнення 

європейського медіаринку. 

Принципи правового регулювання ЄІП виконують відразу декілька 

функцій: системутворюючу, сприяючи формуванню окремих інститутів ЄІП, 

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

правозасовною 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. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Доктрина «простору» є результатом еволюції вчення Кельзена. Саме у 

його роботах ми можемо знайти аналіз феномену правового регулювання 

міжнародних відносин поза територіальною прив’язкою. На жаль, 

однозначного розуміння сутності європейського простору ми поки не маємо. 

Різні автори бачать у ньому різний зміст – від міжнародно-правового до 



70 

компаративістського. Єдине, що можна стверджувати однозначно, 

європейський простір є максимально гомогенним, наскільки це взагалі можливо 

в рамках існування відразу декількох правопорядків – Ради Європи, ОБСЄ та 

ЄС. Він базується на симбіозі їхньої діяльності як інституційної складової, яка 

сприяє зближенню національних правових систем держав-членів на основі 

спільних загальнодемократичних цінностей і цілей. Таким чином, гомогенність 

європейського простору пояснюється тим, що в основі лежать загальні 

принципи права, які визнаються в рамках всіх правопорядків Європи. І це 

стосується не тільки міжнародних об’єднань, але й національних 

правопорядків.  

2. Фрагментація європейського простору відбувається не за суб’єктним 

складом, а за об’єктом: європейський освітній простір, європейський 

економічний простір, європейський дослідницький простір, європейський 

інформаційний простір тощо. В основі всіх цих просторів знаходиться система 

прав людини, норми jus cogens, однак переважним інструментом для 

регулювання відповідних суспільних відносин, які виникають в рамках 

просторів, є м’яке право.  

3. Аналіз правової доктрини дозволив сформулювати авторський підхід 

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

правовий простір» та «європейський інформаційний простір». Було 

встановлено, що категорії «європейський простір» та «європейський правовий 

простір» з точки зору їх змістовного наповнення співпадають.  

Європейський правовий простір є функціонально-просторовим виміром 

європейського права та об’єднує декілька гетерогенних і гетерархічних 

правопорядків (національних та міжнародних) 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 просторів 

(європейського економічного, валютного, освітнього, інформаційного тощо). 
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Формування європейського інформаційного простору є наслідком 

функціонування інформаційного суспільства як сучасної стадії розвитку 

суспільства й 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. 

4. Розглядаючи європейський інформаційний простір у широкому 

розумінні як частину глобального інформаційного простору, слід констатувати, 

що йому притаманні такі виміри: технологічний, соціальний, економічний, 

політичний, культурний. Якщо підходити до європейського інформаційного 

простору у вузькому розумінні як до 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 

європейського інформаційного простору визнається статус «законного 

інтересу». 

5. Учасниками європейського інформаційного простору є ЗМІ, 

журналісти та споживачі. Ключовим питанням при визначенні учасників є не їх 

перелік, а характерні риси, притаманні, передусім, ЗМІ та журналістам, які 

дозволяють їх кваліфікувати саме як ЗМІ або журналістів. Із метою 

максимального включення до сфери дії європейської інформаційної політики 

нових ЗМІ та осіб, які працюють поза межами класичних ЗМІ, європейські 

інституції підходять до формулювання їх характеристик максимально широко.  

Так, журналіст, згідно із рішенням Суду ЄС, – це будь-яка особа, 

діяльність якої спрямована на розкриття громадськості інформації, незалежно 

від засобів, за допомогою яких здійснюється передача даних. 
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6. Аналіз міжнародно-правових документів, національного законодавства 

та практики ЄСПЛ свідчать, що єдиного підходу до визначення правового 

статусу ЗМІ ні в правовій доктрині, ні в практиці правового регулювання не 

існує. Це зумовлено рядом таких чинників: 

1) виконанням ЗМІ одночасно декількох однаково важливих функцій: 

економічної, політичної, культурної; 

2) відсутністю уніфікованих національно-правових підходів до 

регулювання ЗМІ навіть ву 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 європейського інформаційного простору 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. Відповідна фрагментація 

зумовлена технологічним прогресом. Так, у документах Ради Європи та НБСЄ 

1970 та 1975 років спостерігається підхід до визначення чіткого переліку ЗМІ, а 

з появою цифрових технологій у документах цих самих організацій (2011 та 

2007 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 журналіста, однак 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 й аудіовізуальних медійних послуг, стимулювання розвитку 
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інформаційного суспільства, у тому числі за рахунок максимально широкого 

впровадження широкосмугового доступу до Інтернет, а також використання 

дивідендів від впровадження інформаційних технологій у різних сферах 

суспільного життя (електронне врядування й електронні закупівлі, 

впровадження новітніх інформаційних технологій у сфері охорони здоров’я, 

фінансових послуг і т.д.). 

7. Згідно з установчими договорами ЄС діяльність засобів масової 

інформації не відноситься безпосередньо до компетенції Союзу. Важливим є те, 

що норми первинного права ЄС, присвячені аудіовізуальним ЗМІ, не сприяють 

гармонізації законодавства (ст. 167 ДфЄС). Проте, виходячи з суспільної 

значущості й економічної важливості сфери ЗМІ, держави – члени ЄС вирішили 

здійснити гармонізацію в цій сфері, розглядаючи діяльність ЗМІ лише як 

послуги, тобто, як економічну діяльність, у сфері якої ЄС володіє 

повноваженнями з гармонізації національного законодавства. При цьому поза 

увагою залишилася культурна особливість діяльності ЗМІ. Крім того, до них 

застосовується конкурентне та антимонопольне законодавство ЄС. 

8. Дослідження сучасних тенденцій розвитку ЗМІ дозволило виявити 

суспільні явища, які не можна проаналізувати лише за допомогою 

інструментарію правової науки, тому необхідним є застосування 

інструментарію різних дисциплін. Так, для з’ясування сутності ключової 

категорії сучасних ЗМІ – медійної екосистеми – необхідним є використання 

інструментарію соціологічної, екологічної, правової й 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 розвиток системи) на основі принципів 

побудови природної екосистеми, що, у свою чергу, дозволяє без правових 
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важелів належним чином врегулювати конкуренцію та співпрацю між 

суб’єктами й учасниками такої системи. 

Медійна екосистема – це самоорганізована негомогенна інформаційно-

комунікаційна спільнота, яка спирається на інформаційні технології, для 

досягнення максимальної соціальної інтеграції людей.  

9. Принципи правового регулювання визначають основні напрями 

регулювання, відображаючи закономірності розвитку 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 надзвичайно важлива для розвитку 

європейського інформаційного простору в контексті розвитку 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, як правило, відносять принципи: справедливості, верховенства права, 

законності, демократизму (народовладдя), рівності всіх перед законом, свободи 

тощо. Принципи, на яких побудовано правове регулювання ЄІП, слід віднести 

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

цивільного права (захист інтелектуальної власності), господарського права 

(захист економічної конкуренції) тощо. 

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

реалізується в тому числі в рамках ЄКПЛ. Узагальнений аналіз документів Ради 

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

такі загальні принципи європейського інформаційного простору: 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 
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інформаційні процеси; медіаплюралізму; вільного руху інформаційних товарів і 

послуг на інформаційному ринку ЄС; збереження культурного різноманіття; 

підтримки створення європейського інформаційного продукту для наповнення 

європейського медіаринку. 

11. Принципи правового регулювання ЄІП виконують відразу декілька 

функцій: системутворюючу, сприяючи формуванню окремих інститутів ЄІП, 

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

правозасовною 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.  
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РОЗДІЛ 2 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 

 

2.1. Становлення правового регулювання діяльності засобів масової 

інформації в європейському інформаційному просторі 

 

В Європі історія регулювання засобів масової інформації сягає середини 

XV століття – початку застосування друкарського верстату для 

книговиробництва. Спочатку друкування було просто продуктивною 

альтернативою копіюванню рукописних текстів вручну і формально не 

регулювалося, хоча на практиці це відбувалося переважно під наглядом влади, 

церкви чи держави. Коли на початку XVІ століття друкарська справа 

розширилася, церква та держава почали більше уваги приділяти тому, що 

друкується та публікується, особливо з метою боротьби з єрессю або 

інакомисленням. Це призвело до появи ліцензування та виникнення цензури. 

Експорт та імпорт книг також почали контролювали або забороняти. У більш 

автократичних державах, зокрема Османській імперії та Росії, друк було просто 

заборонено на двісті і більше років. 

Історія регулювання ЗМІ між XVI і XIX століттями в Західній Європі та 

Північній Америці зводилася переважно до боротьби з обмеженнями на 

публікацію, що проводилася в ім’я політичної свободи та прав людини, а також 

від імені поліграфічних і промислових підприємств. Свобода публікації була 

досягнута шляхом поступових законодавчих змін у Британії та революції у 

Франції наприкінці XVIІІ століття, а на територіях Австрійської та Прусської 

імперій – упродовж XIX століття. Подібні свободи ніколи не були досягнуті в 

Росії, навіть після Революції 1917 р., ані в британських колоніях, ані в Японії до 

середини і навіть кінця ХХ століття. Для ряду держав світу навіть у сучасну 
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епоху репресивне й каральне регулювання діяльності ЗМІ в інтересах 

державної влади є нормою. 

Новий етап регулювання діяльності ЗМІ пов’язаний не лише із 

необхідністю забезпечення дотримання прав людини, але також із технічними 

винаходами кінця ХІХ століття, зокрема електричного телеграфу, а потім 

телефону та бездротового зв’язку, що призвело до виникнення публічного 

радіомовлення з 20-х років минулого століття. Усі ці засоби масової інформації 

були врегульовані на рівні національних законодавств з урахуванням положень 

міжнародних угод, що стосувалися переважно технічних вимог (наприклад, 

розподіл радіочастот). Часто таке регулювання набувало форми контролю як 

державних органів, так і державних монополій.  

Однак у цей період також починає зароджуватися механізм міжнародно-

правового регулювання діяльності ЗМІ. При цьому ряд науковців, зокрема 

З. Кукіна, вважає, що початок міжнародно-правового регулювання поклала 

Міжнародна конвенція про використання радіомовлення в інтересах миру 1936 

року [41]. 

Упродовж ХХ століття трансляція засобів масової інформації (радіо та 

телебачення) була найбільш регульованою з усіх засобів масової інформації, і 

вони ніколи не досягли ступеня свободи, якою користуються друковані ЗМІ, а 

також нові ЗМІ. ХХІ століття характеризується спробами здійснити 

максимальну дерегуляцію засобів масової інформації та кардинальними 

змінами нормативного регулювання ЗМІ у зв’язку з появою та значним 

поширенням інтернет-технологій [262].  

Еволюція правого регулювання діяльності ЗМІ в Європі XXI століття 

пов’язана з історією європейського інтеграційного процесу. Регулювання 

діяльності ЗМІ в ЄІП відбувається одночасно за кількома напрямками: 

1) регулювання діяльності ЗМІ як особливої форми надання послуг; 

2) регулювання діяльності ЗМІ як форми господарюючих суб’єктів; 

3) регулювання діяльності електронних ЗМІ й електронних комунікаційних 

мереж; 4) регулювання діяльності журналістів. Виходячи із цих напрямів, 
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доцільно проводити подальше дослідження правого регулювання ЗМІ. Відразу 

слід відзначити, що в установчих документах ЄС немає положень ні про 

надання людині права на свободу самовираження, ні про повноваження ЄС 

регулювати сферу медіа [54, с. 21]. 

У сфері правового регулювання діяльності ЗМІ як особливого виду 

надання послуг в ЄС пройдено класичний для інших видів послуг, що 

врегульовані, шлях. Разом із тим врегульованими наразі є не всі види діяльності 

ЗМІ, а лише аудіовізуальні послуги. Спершу, як і в інших випадках, 

ухвалювалися акти м’якого права – зелені і білі книги, які мали констатувати 

існуючу ситуацію, визначити проблеми, що існують, і запропонувати можливі 

шляхи гармонізації законодавства. 

Тривалий період ЗМІ пов’язувалися з державними монополіями, які не 

надавали транскордонні послуги. Це, перш за все, означало різне регулювання 

щодо реклами або квот по національному мовному контенту. Лібералізацію 

було розпочато лише наприкінці 80-х років минулого століття, що було 

зумовлено новим наповненням змісту права на свободу надання послуг. 

Аудіовізуальний сектор в Європі набув зовсім нового виміру наприкінці 

1980-х років, що пов’язано із швидким технічним прогресом, у тому числі 

зростанням кабельної трансляційної мережі, збільшенням кількості 

телекомунікаційних супутників та появою перших європейських супутників 

прямої телетрансляції.  

У 1984 р. Комісія ЄС оприлюднила Зелену книгу «Створення спільного 

ринку мовлення», якою було запропоновано проект Директиви «Про 

транскордонне телебачення» та визначено обриси концепції спільного 

мовлення [214]. Ключовим положенням цього документа у контексті предмета 

дослідження стало те, що Договір про заснування Європейського 

Співтовариства відноситься не тільки до економічної діяльності, але також «до 

всієї діяльності, що здійснюється за винагороду, незалежно від того, чи 

здійснюється вона в економічній, соціальній, культурній, спортивній або будь-

якій іншій сфері» [214]. Це положення є ключовим у контексті правового 
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регулювання статусу ЗМІ в установчих договорах. Аналіз цих договорів 

дозволив узагальнити, що вони мають застосовуватися до ЗМІ через призму 

принципу свободи обігу щодо товарів (ст. 30), послуг (ст.ст. 59–66), капіталу і 

співробітників (ст. 48), а також принципів вільної конкуренції (ст.ст. 85–93). 

Таким чином, Комісія співвіднесла регулювання сфери культури з 

економічними положеннями ДЗЄС і, особливо, ст. 59. Водночас Комісія не 

забувала нагадувати, що ЄС не має окремого мандату на формування політики 

у сфері ЗМІ [285].  

У подальшому до розробки сфери правового регулювання долучився 

Європейський парламент, який у своїх резолюціях зазначав, що європейська 

ідентичність може розвиватися тільки тоді, коли європейці будуть 

поінформовані належним чином, а регулювання діяльності мас-медіа буде 

відбуватися не тільки на національному рівні. У 1988 р. Комісія розширила свої 

плани, ухваливши новий документ «На шляху до спільного європейського 

аудіовізуального ринку»[141]. При цьому самоорганізації приватних мовників 

держав-членів кілька разів зверталися за допомогою до Комісії. З іншого боку, 

виникала потреба розглядати проблему національного громадського 

(суспільного) мовлення, щоб запобігти втручанню з Брюсселя. 

Це призвело до необхідності встановлення єдиного підходу до 

регулювання аудіовізуальних ЗМІ та прийняття Директиви Ради № 89/552/ЄЕС 

«Про координацію деяких положень, визначених законодавством, нормативно-

правовими чи адміністративними актами в державах-членах щодо ведення 

телерадіомовної діяльності» (1989 р.) [167], яка сприяла формуванню єдиного 

підходу до правового статусу європейської аудіовізуальної продукції, 

запровадивши систему спеціальних квот (принаймні, половина програм 

мовників була європейського походження) та визначивши стандарт, якого всі 

європейські мовники повинні дотримуватися. Крім того, ухвалено Директиву 

97/36/ЄC [193] та Директиву 2007/65/ЄС «Про аудіовізуальні медіа-послуги». 

Остання вносить зміни й доповнення до Директиви Ради 89/552/ЄЕС про 

координацію деяких положень, визначених законодавством, нормативно-
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правовими чи адміністративними актами в державах-членах щодо ведення 

телерадіомовної діяльності» (2007 р.) [191], та Директиви 2010/13/ЄС 

Європейського парламенту та Ради «Про узгодження деяких положень, 

встановлених законом, правилами або адміністративними діями у державах-

членах, що стосуються надання аудіовізуальних медіа-послуг (Директива про 

аудіовізуальні медіа-послуги)» (2010 р.) [192], яка скасувала попередні 

директиви, кодифікувавши їх норми ( наразі чинна).  

Варто зазначити, що Директива 89/552/ЄЕС була ухвалена одночасно з 

Конвенцією Ради Європи з транскордонного телебачення [21] та запровадила 

поняття «європейська продукція на медійному ринку» (ст. 1 п. n, ст. 4). 

Відповідно, обидва документи регулювали один предмет – транскордонне 

телерадіомовлення в межах Європи. Потреба в ухваленні окремих документів 

пов’язана з існуванням в Європі міжнародних об’єднань, члени яких активно 

співпрацювали між собою, але було можливе лише окреме регулювання 

телерадіомовлення. Конвенція та директива містили з самого початку майже 

ідентичні вимоги, але з прийняттям змін до директиви виникла загроза колізії. 

Причому, як вказують європейські дослідники, у разі колізії директива ЄС для 

держав – членів ЄС, відповідно до загальних правил, буде мати пріоритет над 

аналогічного змісту документами Ради Європи [269, s. 476], оскільки інколи 

практика ЄС іде шляхом визнання пріоритету права ЄС над міжнародними 

договорами, що укладають держави-члени. Більше того, у Конвенції вказано, 

що «учасники, які є членами Європейського Співтовариства, у своїх взаєминах 

застосовують правові норми Співтовариства, а положення цієї Конвенції тільки 

в тих випадках, коли відсутня правова норма Співтовариства, що регулює дане 

питання» (ст. 27 п. 1). Отже, лише в разі наявності прогалини в праві ЄС її 

сторони з держав – членів ЄС можуть застосовувати норми конвенції.  

Варто зазначити, що в рамках нових підходів до цифрових ЗМІ Комісія в 

1999 р. розробила «Повідомлення про принципи і керівні положення для 

аудіовізуальної політики Співтовариства в епоху цифрових технологій» [211]. 

Згідно з повідомленням політика ЄС повинна будуватися, виходячи з таких 
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принципів: чітко визначені цілі політики; бути мінімально необхідною для 

досягнення цих цілей; подальше підвищення правової визначеності, що 

ґрунтується на динамічному ринку; технологічної нейтральності; застосування 

принципу пропорційності; відокремлення технічного регулювання передачі 

сигналу від регулювання змісту передачі; нормативно-правова база повинна 

гарантувати ефективний захист спільних інтересів суспільства; визнання ролі 

громадського (суспільного) мовлення та необхідності забезпечення прозорості 

його фінансування; саморегулювання, при цьому регулюючі органи повинні 

бути незалежними від уряду й операторів. 

Водночас спроба ухвалити певну спеціальну директиву щодо 

забезпечення економічного й інформаційного плюралізму в ЗМІ упродовж 

1990-х років закінчувалася невдачею. Після численних консультацій, у 1997 р., 

Комісія представила новий текст проекту «Медіа-власність», запропонувавши 

«положення про гнучкість, яке дозволило б державам-членам індивідуально 

встановлювати пороги концентрації власності» [233]. Ідея полягала в тому, щоб 

визначити широкий стандарт ЄС щодо «контролера медіа», що, своєю чергою, 

вимагало б змінити правила власності підприємств ЗМІ у багатьох державах-

членах, оскільки немає єдиного підходу до власності компанії по всій 

Європі [314]. Цей проект пізніше було замінено на відповідні 

рекомендації [252, s. 80]. 

Системний підхід до питання концентрації у сфері ЗМІ спостерігається з 

2004 року з ухваленням регламенту 139/2004 про злиття [179]. У цьому ж році 

було ухвалено Білу книгу Європейської комісії про послуги, що становлять 

спільний інтерес, а також кілька звітів і резолюцій Європейського парламенту. 

Основна ідея, закладена в документах, зводиться до того, що питання 

концентрації у сфері ЗМІ має вирішуватися на рівні національного 

законодавства.  

Рада Європи визнала, що такий підхід Комісії до вирішення проблеми 

володіння засобами масової інформації був ефективним. Разом із тим Рада 

наголошувала, що законодавство ЄС про конкуренцію майже не враховує 
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неекономічні чинники, що робить його недостатньо ефективним у протидії 

можливим загрозам плюралізму, у тому числі і транскордонній концентрації 

ресурсів [177]. Це не залишилося поза увагою ЄС, і вже у 2007 році комісари 

В. Редінг і М. Вальстрем наголосили на тому, що «ЗМІ стикаються з корінними 

змінами та реструктуризацією у зв’язку з новими технологіями та глобальною 

конкуренцією, а підтримка плюралізму засобів масової інформації має 

вирішальне значення для демократичного процесу в державах-членах і в ЄС в 

цілому» [215]. У в’язку із цим було запропоновано новий підхід, який складався 

з трьох етапів: 1) Комісія готує робочий документ щодо плюралізму ЗМІ, в 

якому проаналізує особливості функціонування аудіовізуальних та друкованих 

медіа-ринків держав-членів; 2) розробка об’єктивних показників оцінки 

плюралізму засобів масової інформації в державах – членах ЄС; 3) за 

результатами Комісія видає повідомлення про показники плюралізму ЗМІ в 

державах – членах ЄС. Таким чином, відбувається зміщення акцентів у 

регулюванні ЗМІ із питань концентрації на питання забезпечення плюралізму.  

У червні 2009 р. був опублікований попередній проект. Планувалося, що 

третій етап має завершитися до 2014 р. Це означає можливість ухвалення через 

кілька років відповідного європейського законодавства. Проте процес 

загальмувався в 2009 р. Офіційна версія Повідомлення Комісією не була 

представлена, а громадські консультації не було проведено [288]. Отже, наразі 

можна погодитися, що на рівні ЄС відсутнє законодавче регулювання 

забезпечення плюралізму у державах-членах [243, р. 9]. Однак Лісабонський 

договір передбачає, що «свобода та плюралізм медіа повинні поважатися» [56, 

с. 420] (п. 2 ст. 11). Всупереч принципу плюралізму ряд ЗМІ має право 

претендувати на отримання державної допомоги. Відповідно до установчих 

договорів загальні принципи правомірності надання такої допомоги 

встановлені в рамках ст.ст. 106–109 ДФЄС. У першу чергу, мова йде про те, що 

таку допомогу можуть отримувати лише «публічні підприємства», а сама 

допомога має сприяти «розвитку окремих видів господарської діяльності» або 

«культурі» (ст. 107 п. 3). Причому надання такої допомоги має відбуватися під 
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контролем Комісії ЄС (ст. 108). Тому окреме питання у контексті становлення 

правового регулювання діяльності засобів масової інформації в Європі – це 

регулювання громадського (суспільного) мовлення. В 1997 р. у рамках 

Амстердамського договору було ухвалено спеціальний протокол, присвячений 

особливому різновиду аудіовізуальних ЗМІ – суспільному мовленню. 

Лісабонський договір (2007 р.) виклав цей протокол у новій редакції: № 29 

«Про систему публічного мовлення в державах-членах». Згідно з протоколом 

суспільне мовлення розглядається як «виконання завдання публічної служби», 

яке слід розглядати згідно ст. 14 ДФЄС як надання послуг, важливих для 

суспільства загалом, а також організації, що забезпечують надання такого роду 

послуг. Документ передбачає й запровадження особливого винятку з заборони 

державної підтримки для громадського (суспільного) мовлення, що 

«безпосередньо пов’язано з демократичними, соціальними й культурними 

потребами кожного суспільства, а також із необхідністю зберігати плюралізм у 

засобах масової інформації». У зв’язку із цим держави-члени мають право 

надавати фінансування суспільному мовленню за трьох умов: мовлення має 

бути визначене й організоване кожною державою-членом; фінансування не має 

спотворювати умови торгівлі та конкуренції всередині ЄС та суперечити 

загальним інтересам; повинна враховуватися реалізація завдання, яке покладене 

на суспільне мовлення. Ці норми, власне, можна вважати продовженням норм 

ст. 106 ДФЄС щодо «послуг загальноекономічного значення». Ще у 2001 р. 

Європейська комісія визначила згадані критерії у Повідомленні «Про 

застосування правил державної допомоги суспільному мовленню» [213, р. 5], 

які були оновлені в 2009 р., зокрема, розширено перелік ЗМІ, що можуть 

отримувати підтримку (у т.ч. он-лайн), а державні мовники повинні відповідати 

критеріям якості [158]. У розуміння категорії «суспільне мовлення», 

визначення його критеріїв, а також особливостей надання державної допомоги 

суттєвий вклад зробив Суд ЄС, який у справі Sociedade Independente de 

Comunicação, SA versus Commission відзначив, що головна відмінність між 

приватним і суспільним мовником, що має право на державну допомогу, 
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полягає в характері редакційної політики: державний мовник зобов’язаний 

включити в мовлення широкий спектр програм, а приватний оператор вирішує, 

що відповідає його економічним потребам, і веде відповідну комерційну 

діяльність» [150, р. 20].  

Таким чином, суспільний мовник повинен мати такі основні 

характеристики: а) мовлення на всій території країни (стовідсоткове технічне 

покриття); б) відповідність уподобанням та інтересам більшості громадян; 

в) принципова незалежність від держави, бізнесових та політичних груп; 

г) безпосередня й кількісно значуща участь абонентів у фінансуванні; 

ґ) широкий зворотний зв’язок із суспільством (через глядачів та об’єднання 

громадян); д) редакційна політика спрямована на розвиток 

загальнонаціональної ідентичності, консолідацію та гуманізацію суспільства, 

підвищення його культурного й освітнього рівня; е) приділення особливої уваги 

проблемам меншин у суспільстві; є) достатньо високий рейтинг [10]. 

Застосування нових технологій у ЗМІ розпочинається наприкінці 1960-х 

років, коли відбувається активне впровадження інформаційних технологій в 

економіці. Згодом використання інформаційних та комунікаційних технологій 

виявилося найпотужнішою конкурентною перевагою та стало необхідним 

інструментом в усіх галузях економіки [67].  

Діяльність ЄС з координації політик держав-членів у сфері електронних 

ЗМІ має розглядатися як частина дій ЄС щодо гармонізації законодавства про 

телекомунікації. Метою телекомунікаційної політики ЄС є максимально 

можлива реалізація повноважень Союзу шляхом лібералізації, дерегулювання 

та приватизації телекомунікаційних технологій. У рамках гармонізації 

законодавства щодо електронних ЗМІ та електронних комунікаційних мереж 

спершу було ухвалено рекомендаційні акти: Рекомендації 84/549 від 12 

листопада 1984 р. «Що стосується здійснення гармонізації в області 

телекомунікації» [277, р. 49] і Зелену книгу «Щодо розвитку спільного ринку 

телекомунікаційних сервісів» (1987 р.) [133], якою визначено висхідні 

принципи регулювання цієї сфери: 1) держави-члени можуть залишити 
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телекомунікаційну інфраструктуру в умовах монополії, однак повинні зберегти 

цілісність мережі у будь-якому випадку; 2) серед послуг тільки голосова 

телефонія може бути залишена в умовах монополії; 3) інші послуги мають бути 

лібералізовані. Як бачимо, вже тоді Комісія відокремила правове регулювання 

послуги з передачі та інфраструктуру для такої передачі. Важливим також було 

те, що вже на тому етапі майже всі послуги у сфері телекомунікації мали бути 

лібералізовані. Пізніше було ухвалено інший рекомендаційний документ – Білу 

книгу «План прискорення європейської інтеграції» (т.з. Пакет Делора) (1994 р.), 

яка окреслила подальші шляхи розвитку інтеграції в Союзі, у тому числі через 

розвиток нових телекомунікаційних заходів. Тоді ж було оприлюднено 

Доповідь М. Бангемана «Інформаційне суспільство – виклик для Європи» 

(1994 р.) [142], яка вперше застосувала термін «інформаційне суспільство» в 

документах ЄС. У ній було дано визначення інформаційного суспільства для 

цілей ЄС – «суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі 

використання послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій та 

технологій зв’язку» [44, с. 187].  

У 1999 р. було ухвалено програму «Електронна Європа» (eEurope), яка 

передбачала соціалізацію інформаційної сфери: «Кожен громадянин ЄС, у 

кожному будинку, школі, магазині та офісі повинен бути пов’язаний із 

цифровою ерою та підключений до мережі; процеси повинні бути соціально 

відкритими, зміцнити довіру споживачів і забезпечити соціальну 

згуртованість» [199, р. 1]. У 2000 р. було ухвалено Лісабонську стратегію, яка 

пропагувала започаткування в ЄС економіки нового типу – «економіки знань», 

що засновувалася, у першу чергу, на інформаційних технологіях, що мають 

функціонувати в умовах лібералізованого ринку.  

На подальший розвиток правового регулювання цифрових ЗМІ було 

спрямовано два повідомлення Комісії, що стали основою для подальшої 

законодавчої діяльності в ЄС [161]. Так, у рамках «Ініціативи і2010», яка, по 

суті, є «перезапуском» Лісабонської стратегії, було відзначено, що 

«традиційний контент (наприклад, фільми, відео, музика) тепер доступний у 
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цифрових форматах. Такі нові послуги, які «народилися цифровим форматом», 

інтерактивне програмне забезпечення…, великі об’єми медіа стають доступні в 

нових, різноманітних форматах і можуть бути доставлені не залежно від місця 

або часу, персоналізовані для окремих громадян щодо уподобань чи 

вимог» [159]. У документі було визначено такі цілі: 1) розбудова єдиного 

європейського інформаційного простору; 2) інвестиції в дослідження 

інформаційних і комунікаційних технологій та для заохочення інноваційної 

діяльності; 3) встановлення «інклюзивного» Європейського інформаційного 

суспільства.  

На виконання цих цілей було ухвалено Директиву Європейського 

парламенту і Ради 2006/24/ЄС «Про збереження даних» та Регламент 

Європейського парламенту і Ради 460/2004/ЄС «Про створення Європейського 

агентства мережевої та інформаційної безпеки». У 2009 р. прийнято пакет змін 

до згаданих директив, який відповідав новому рівню розвитку використання 

електронних комунікативних систем в ЄС, у формі Директиви 2009/140/ЄС 

Європейського парламенту та Ради, яка передбачила процедуру надання 

загальної авторизації й обмежила необхідність видачі індивідуальних ліцензій 

окремими обґрунтованими випадками. 

Також у рамках «Ініціативи і2010» було відзначено важливий момент: 

потребу комплексного підходу до інформаційного суспільства та політики 

щодо аудіовізуальних ЗМІ в ЄС. Цю норму можна розглядати як пропозицію до 

надання ширших повноважень ЄС у сфері ЗМІ, враховуючи створення 

інформаційного суспільства [159].  

Окремим питанням, яке слід було вирішити в рамках європейського 

інформаційного простору, стало питання «технологічного нейтралітету». Ця 

категорія була введена в законодавче поле ЄС Директивою 2002/21/ЄC, згідно з 

якою технологічний нейтралітет – це відсутність пріоритету однієї інформації 

над іншою (п. 18) [188]. У 2015 р. було ухвалено регламент 2015/2120 

Європейського парламенту та Ради ЄС «Про встановлення заходів щодо 

відкритого доступу до інтернету і зміну директиви 2002/22/ЄС про універсальні 
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послуги і права користувачів щодо мереж електронних комунікацій та послуг і 

регламенту (ЄС) 531/2012 «Про роумінг громадських мереж мобільного зв’язку 

в межах союзу» [287], який (ст. 5 п. 3) передбачив необхідність ухвалення 

Установою європейських регуляторів ринку електронного зв’язку (BEREC) 

спеціальних розяснень, у тому числі щодо мережевого нейтралітету. BEREC 

ухвалила в 2016 р. Рекомендації щодо здійснення національними 

регуляторними органами європейських правил мережевого нейтралітету [144]. 

На розвиток зазначеної ініціативи у 2010 р. було прийнято повідомлення 

Комісії «Європа 2020 – стратегія розумного, стійкого та всеохоплюючого 

росту», частиною якого є «План розвитку цифрових технологій в Європі». 

Документом передбачено необхідність створення стабільного законодавчого 

регулювання, яке сприятиме залученню інвестицій у відкриту та 

конкурентоспроможну високошвидкісну інтернет-інфраструктуру та відповідні 

послуги [205].  

Підводячи підсумки, слід відзначити, що еволюція правового 

регулювання європейського інформаційного простору у вузькому значенні 

зумовлена не стільки розвитком технологій, скільки різнонаправленістю 

векторів 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 європейського інформаційного простору: 

1) 1980 – 1990 роки. Характеризується тим, що було сформовано висхідні 

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

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

компетенції формувати єдину спільну інформаційну політику ЄС не отримав. 

На рівні Ради Європи формуються загальні принципи функціонування 

транскордонного телебачення;  

2) 1990 – 2000 роки. Характеризується виробленням 

загальноєвропейських стандартів та встановленням мінімальних 
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загальноєвропейських вимог до аудіовізуальної продукції, що вироблена в 

державах – членах ЄС. Саме на цьому етапі відбулося започаткування 

становлення європейської інформаційної політики; 

3) 2000 – 2010 роки. Характеризується формуванням підходу до системи 

регулювання 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 роки. Характеризується тим, що в умовах реалізації 

стратегії економічного розвитку ЄС на 10 років 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 ЗМІ. 

Серед основних векторів розвитку європейської інформаційної політики 

на сучасному етапі можна виокремити такі напрями: розвиток аудіовізуальних 

ЗМІ; конвергенція телекомунікацій та медіа; розвиток нових ЗМІ. 

 

 

2.2. Особливості правового регулювання окремих видів діяльності 

засобів масової інформації в європейському інформаційному просторі 

 

Тривалий час, починаючи від 1989 і до 2007 року, предметом правового 

регулювання в Європі були лише транскордонні телевізійні послуги. Проте з 

прийняттям у 2007 р. нової редакції Директиви «Телебачення без кордонів» 

(зараз – кодифікована в Директиву 2010/13/ЄС) предметом регулювання стали 

аудіовізуальні медіа-послуги (у тому числі он-лайн) в цілому. Так, згідно з п. 22 

преамбули Директиви 2010/13/ЄС під аудіовізуальною медіа-послугою 

(АВМП) слід розуміти послугу з надання населенню із використанням 

телекомунікаційних мереж програм з метою інформування, розваги чи освіти, а 
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також – комерційної аудіовізуальної реклами за винятком будь-яких форм 

приватного листування, яким є, наприклад, електронне листування з 

обмеженим колом адресатів. Таким чином, ми бачимо два виміри 

аудіовізуальних медіа – культурний та економічний. 

Із техніко-юридичної точки зору можна виокремити два види АВМП. 

Перший вид – лінійні послуги – телепрограми або телемовлення, що надаються 

провайдером медіа-послуг для одночасного перегляду аудиторією на основі 

мережі передач (програм). Тобто, мова йде про традиційне телебачення на 

основі будь-якої технічної платформи – ефіру, кабелю, супутника, Інтернету, 

мобільної телефонії тощо. Другий вид АВМП – нелінійні послуги – надаються 

провайдером медіа-послуг для перегляду програм за вибором самого глядача за 

його індивідуальною заявкою на основі каталогу програм, відібраних цим 

провайдером медіа-послуг (п. 11 Директиви 2010/13/ЄС). Сфера дії цієї 

Директиви не розповсюджується на діяльність, яка за своєю основою не є 

господарською й не конкурує з телевізійним мовленням, зокрема: приватні веб-

сайти та послуги з надання або розповсюдження аудіовізуального контенту, 

створеного приватними користувачами для спільного використання й обміну в 

межах груп за інтересами (п. 21 Директиви). До винятків віднесені також 

Інтернет-ігри, Інтернет-казино (за винятком ефірної трансляції азартних ігор), 

пошукові системи, а також передача по мережах виключно звукових сигналів 

або радіомовлення. Крім того, до винятків віднесено всі послуги, основною 

метою яких не є надання програм, тобто такі, під час яких аудіовізуальний 

контент з’явився випадково. Це стосується веб-сайтів, які розміщують 

аудіовізуальні елементи як допоміжну функцію, наприклад, анімаційні графічні 

елементи, короткі рекламні ролики або інформацію, що пов’язана з продуктом 

чи послугами, які не є аудіовізуальними (п. 22 Директиви). Вона застосовується 

лише до аудіовізуальних медіа-послуг, які аудиторія може отримувати 

безпосередньо або опосередковано в одній або декількох державах-членах із 

використанням стандартного побутового обладнання (п. 39), та передбачає 

можливість лібералізації ринку аудіовізуальних послуг державами, зокрема не 
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вимагає створення нових систем ліцензування чи дозволів на будь-який вид 

аудіовізуальних медіапослуг (п. 20) [15]. 

Найважливішою характеристикою аудіовізуальної медіа-послуги 

вважається її надання під редакційним контролем провайдера послуг, тобто 

особи, яка несе редакційну відповідальність за вибір змісту АВМП і визначає 

характер організації цього змісту (стаття 5 Директиви 2010 р.). Під контролем 

розуміється здійснення ефективного керівництва як відбором програм, так і їх 

організацією у формі хронологічної мережі мовлення (в разі телепередач) або у 

формі каталогу (у разі нелінійних аудіовізуальних медіа-послуг). Редакційний 

контроль не обов’язково передбачає юридичну відповідальність за 

національним правом щодо змісту або наданих послуг.  

До всіх видів аудіовізуальних послуг застосовуються стандартні 

принципи внутрішнього ринку, такі, як вільна конкуренція й однаковий підхід 

для забезпечення прозорості та передбачуваності. 

Відносно регулювання реклами – «аудіовізуального комерційного 

повідомлення» – Директива встановлює, що такі повідомлення в АВМП 

повинні бути легко розпізнавані (ст. 10 Директиви). Телереклама до того ж 

повинна відділятися від іншого (редакційного) змісту «оптичними та (або) 

звуковими й (або) просторовими способами», прихована та підсвідома реклами 

заборонені.  

У Директиві прямо передбачено, що держави-учасниці зобов’язані 

заохочувати саморегулювання в рекламній сфері, у тому числі таких її 

сегментів, як реклама продуктів харчування та реклама в дитячих програмах. 

Правила саморегулювання повинні передбачати заходи щодо забезпечення їх 

ефективного виконання. Крім того, вводиться загальна заборона на розміщення 

в аудіовізуальних програмах торгових марок, згадки товарів і послуг за плату 

або схожу з нею винагороду (продакт-плейсмент) (ст. 11 Директиви). Однак 

національним законодавством можуть бути передбачені винятки з цієї 

заборони, зокрема щодо створення та показу кінофільмів, телесеріалів, 

спортивних програм і розважальних програм «легкого жанру». Крім того, 
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передбачено окремі правила для реклами алкогольних виробів та лікарських 

засобів.  

Директива містить «м’який» обов’язок телемовників та постачальників 

медіа-послуг, «наскільки це можливо» сприяти виробництву та доступу до 

європейських аудіовізуальних творів, у тому числі шляхом фінансової участі в 

їх виробництві та купівлі прав на них. 

Також Директива визнає право будь-яких мовників на передачу коротких 

повідомлень про події, що становлять підвищений інтерес для населення. Разом 

із тим вона вимагає створити національні системи гарантій цього права, які 

враховують умови, тривалість і розмір оплати.  

Директивою охоплено всі аудіовізуальні медіа-послуги – традиційне 

телебачення (лінійне) та відео за запитом (нелінійне) – і встановлено ряд 

загальних вимог для них. Ці вимоги включають ідентифікацію постачальників 

медіа-послуг, заборону підбурювання до ненависті, доступність для людей з 

обмеженими можливостями, заходи щодо просування європейських творів, 

певні якісні вимоги до комерційних повідомлень, спонсорство та розміщення 

товарів. Проте Директива враховує ступінь контролю користувачів послугою й 

по-різному регулює лінійні та нелінійні послуги. Нелінійні послуги майже не 

зарегулювовані. Телевізійні передачі, навпаки, підпадають під жорсткі вимоги, 

зокрема у сфері реклами, захисту неповнолітніх, а також щодо популяризації та 

поширення європейських творів. Стосовно реклами європейських творів і 

мовлення норми вимагають, аби більша частина часу передачі була 

зарезервована для європейських творів різних жанрів. Крім того, мовники 

мають зарезервувати принаймні 10 % часу передачі чи бюджету для 

європейських творів, що випускаються незалежними виробниками. У випадку 

нелінійної послуги за запитом держави-члени мають більш широкий розсуд 

щодо того, як просувати європейські твори: вони можуть, наприклад, 

запровадити заходи щодо частки європейських творів у каталогах, заходи щодо 

забезпечення висвітлення таких робіт або надання фінансового внеску для 

постачальника послуг відеозапису на виробництво та право придбання таких 
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робіт. У будь-якому випадку Директива розширює принцип країни походження 

до всіх аудіовізуальних медіа-послуг.  

У травні 2012 року Комісія представила свою першу доповідь про 

застосування директиви у контексті зближення між традиційним мовленням та 

Інтернетом. Тоді ж Комісією було розпочато публічну консультацію, щоб 

з’ясувати, яким може бути наслідок конвергенції для економічного зростання та 

інновацій в Європі, культурної різноманітності та споживачів. Було видано 

Зелену книгу «Підготовка до повного зближення аудіовізуального світу: 

зростання, створення та цінності». 

На сучасному етапі регулювання АВМП наріжним каменем стало 

питання забезпечення культурного розмаїття через використання 

інструментарію АВМП. 

Європейський порядок денний щодо культури (створений у 2007 році) 

спрямований на забезпечення культурного розмаїття та діалогу між 

культурами; розвитку культури як каталізатора творчості та інновацій; 

забезпечення реалізації міжнародних відносин ЄС через культурну складову. 

Саме АВМП здатний забезпечити реалізацію права особи на доступ до 

культури, міжкультурний діалог, а також обмін культурним надбанням. 

Саме тому було створено й активно розвиваються програми Culture, 

MEDIA and MEDIA Mundus. Ці програми не просто спрямовані на розвиток і 

зміцнення культурного та творчого секторів Європи, популяризацію 

культурного й мовного розмаїття, але також сприяють економічному 

зростанню, даючи культурному і творчому секторам адаптуватися до цифрової 

епохи та глобалізації та відкривають нові міжнародні можливості, ринки й 

аудиторію. 

У системі аудіовізуальних послуг слід виокремити громадське (суспільне) 

телебачення, про що вже згадувалося в попередньому розділі у контексті 

забезпечення плюларізму при наданні державної допомоги. Є громадські 

(суспільні) ЗМІ, які відіграють найважливішу роль в європейській моделі ЗМІ, 

що пов’язано із співіснуванням суспільної служби, комерційних та місцевих 
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ЗМІ (резолюція Європарламенту від 19 вересня 1996 р. про роль громадського 

(суспільного) телебачення в мультимедійному суспільстві). Водночас, на 

противагу медіа-системі Західної Європи, у багатьох країнах світу, наприклад 

США, таке телебачення, якщо існує, то лише в зародковій формі [165]. 

Громадські (суспільні) ЗМІ повинні відповідати високим професійним 

стандартам і, в ідеалі, мають забезпечувати участь населення в управлінні 

структурами. Перед ними стоїть завдання забезпечувати універсальне 

поширення, якість, що заслуговує довіри, різноманітність контенту, а також 

політичний плюралізм у ЗМІ.  

Відповідно до Амстердамського протоколу щодо системи громадського 

(суспільного) мовлення в державах-членах визначення, організація та 

фінансування суспільного мовлення є їх винятковою компетенцією, і ЄС може 

лише визначати спільні політичні пропозиції. Зокрема, Комісія в Повідомленні 

2001 р. підкреслює, що при розгляді державної допомоги мають 

застосовуватися такі критерії, як важливість заохочення культурного розмаїття, 

відповідність демократичним, соціальним та культурним потребам кожного 

суспільства [157, р. 5]. Європарламент таким ЗМІ визнаає канал Euronews, який 

«є і продовжує бути моделлю незалежної телевізійної журналістики, що 

сприятиме об’єктивності в новинах, якості в політиці та прозорості в 

рекламі» [271, р. 55]. Положення законодавства ЄС щодо громадського 

(суспільного) мовлення в цілому відтворюють положення Конвенції ЮНЕСКО 

про культурне розмаїття (2005 р.), яка визнає право своїх учасників вживати 

заходи, спрямовані на заохочення розмаїття засобів масової інформації, у тому 

числі шляхом розвитку громадського (суспільного) радіомовлення (ст. 6.2).  

З іншого боку, правила громадського (суспільного) мовлення були 

визначені ЄСПЛ при тлумаченні ст. 10 ЄКПЛ. Так, у рішенні Manole and Others 

versus Moldova [258] було зазначено, що держава не зобов’язана впроваджувати 

систему громадських (суспільних) ЗМІ. Разом із тим вона зобов’язана 

забезпечити доступ громадян до вільних і незалежних ЗМІ, які, у свою чергу, є 
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необхідною умовою для реалізації права на свободу вираження поглядів та 

доступу до інформації.  

У цілому слід констатувати, що політика ЄС відповідає позиції ЄСПЛ, 

закликаючи «стимулювати активну участь громадян у виробництві, а не 

пасивному споживанні медіа» [220, р. 75]. У Рекомендації № R (96) 10 Комітету 

міністрів про гарантії незалежності громадського (суспільного) мовлення було 

визначено керівні принципи, які мають бути включені в національне 

законодавство для забезпечення незалежності ЗМІ. Виходячи з цього, 

громадські (суспільні) ЗМІ повинні займати особливе місце в медійній 

екосистемі [94].  

Важливою для громадського (суспільного) мовлення є державна 

допомога. Починаючи з Маастрихтського договору, в ЄС було передбачено 

надання допомоги таким ЗМІ як складової допомоги розвитку культури та 

збереження спадщини (ст. 92 (3)). Однак виникла проблема розмежування 

надання державної допомоги та компенсації за надані послуги. Показовим у 

цьому випадку є ситуація, яка виникла у 1996 р. із португальським громадським 

телеканалом RTP (Radiotelevisao Portugesa). Так, DG IV (Комісії ЄС) 

постановив, що державне фінансування, отримане каналом у рамках його 

зобов’язань за надання певних послуг, не є державною допомогою, оскільки це 

компенсація за діяльність, яку громадські (суспільні) ЗМІ не зобов’язані 

виконувати [212].  

Змістовно це рішення було відображено у Протоколі до Договору про 

заснування ЄС із змінами, внесеними Амстердамським договором у 1997 р., 

щодо системи громадського (суспільного) мовлення. Зазначено, що положення 

Договору про заснування Європейського співтовариства не повинні бути 

перешкодою для забезпечення державами-членами фінансування громадського 

(суспільного) мовлення, оскільки таке фінансування надається організаціям 

мовлення для виконання компетенцій державної служби, як це визначено й 

організовано в кожній державі-члені, і тією мірою, щоб таке фінансування не 

впливало на умови торгівлі й конкуренції в Співтоваристві та не суперечило 
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загальним інтересам, водночас реалізація компетенції цієї державної служби 

повинна бути взята до уваги [154].  

Окремим предметом правового регулювання на рівні Ради Європи та ЄС 

є діяльність регіональних ЗМІ. Основу такого регулювання в рамках Ради 

Європи складають норми «м’якого» права. Так, у 1991 році було ухвалено 

Резолюцію ПАРЄ про становище місцевого радіо в Європі, яка містить критерії 

видачі ліцензій місцевим радіо; положення про збереження фінансової 

незалежності радіо; вимоги, що стосуються змісту програм. У Рекомендації 

1228 (1994) ПАРЄ щодо кабельних мереж і місцевого телебачення було 

запропоновано, що при розбудові кабельних мереж мають враховуватись 

інтереси місцевих телевізійних організацій в Центральній та Східній 

Європі [278]. 

У рамках Європейської хартії про регіональні мови або мови меншин 

(1992 р.) передбачено зобов’язання держав-учасниць ухвалити законодавчі 

положення щодо забезпечення мовлення регіональною мовою або мовою 

меншини на територіях, де такі мови використовуються (ст. 11) [22]. Крім того, 

Постійна конференція місцевих та регіональних влад в Європі ухвалила 18 

березня 1993 р. Резолюцію 253 (1993) Постійної Конференції місцевих і 

регіональних влад в Європі щодо регіонального виміру Європейського 

аудіовізуального простору. Цей документ має рамковий характер і містить 

рекомендації компетентним органам держав-членів щодо підтримки підготовки 

співробітників ЗМІ, обміну фахівцями в місцевих та регіональних ЗМІ 

тощо [147].  

Розвиваючи положення цих документів Комітет міністрів РЄ у січні 

2000 р. ухвалив Рекомендацію № R (2000) про сприяння транскордонному 

співробітництву в галузі культури між територіальними громадами або 

владами, якою затверджено Керівні принципи щодо розвитку транскордонного 

співробітництва в галузі культури між територіальними громадами або владами 

та визначено засади співробітництва у сфері ЗМІ. 
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Таким чином, до окремих видів діяльності ЗМІ слід віднести діяльність 

щодо: 

надання аудіовізуальних послуг (від традиційного телебачення (радіо) до 

новітніх ЗМІ). Регулювання цього виду діяльності здійснюється, переважно, на 

національному рівні та рівні ЄС. Міжнародне співробітницво, у тому числі в 

рамках Ради Європи, здійснюється лише у контексті врегулювання технічної 

складової; 

виконання функцій громадського (суспільного) телебачення. Громадське 

(суспільне) телебачення є результатом розвитку демократії саме в державах 

Європи.  

 

 

2.3. Правове регулювання нових засобів масової інформації в 

європейському інформаційному просторі 

 

Поява нових ЗМІ, які відрізняються від традиційних, зумовлена 

розвитком технологій, що, у свою чергу, спричинило конвергенцію 

телекомунікацій і засобів масової інформації, яка означає, що чіткі межі між 

цими двома секторами розмиваються і відбувається злиття комп’ютерних, 

телекомунікаційних та радіомовних технологій: зв’язок «точка-точка», 

характерний для сектору телекомунікації, починає передавати контент, 

водночас на зв’язок «точка – багато точок», характерний для мовного сектора, 

вже може впливати одержувач. Із необхідними оновленнями телекомунікаційні 

мережі можуть бути використані для мовлення, і навпаки. З’являються нові 

послуги, які поєднують у собі риси телекомунікації й засобів масової 

інформації [255, р. 334–335]. 

На початковому етапі, у зеленій книзі з конвергенції (1997 р.) [230], 

Комісія запропонувала три можливих варіанти регулювання взаємовідносин 

телекомунікацій та нових ЗМІ, а саме: 1) залишити все sicut ibi, встановивши 

окремі регуляторні рамки для телекомунікацій та засобів масової інформації; 
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2) розробити нову основу для конвергентної діяльності, залишивши при цьому 

існуючу систему регулювання; 3) встановити єдине регулювання. Після 

першого раунду консультацій Комісія прийняла рішення, що саме перший 

варіант є найвдалішим. Подальше вивчення проблеми дозволило Комісії дійти 

висновку, що регулювання інфраструктури має бути відокремлене від 

змісту [301].  

Функціонування таких ЗМІ не є предметом безпосереднього правового 

регулювання у законодавстві ЄС [152, р. 55]. Однак, згідно з Директивою про 

аудіовізуальні послуги (2010 р.), предметом регулювання є Інтернет-трансляції 

і відео на замовлення (п. 27, ст. 1.1), проте електронні версії газет і журналів 

(п. 28) виключені зі сфери регулювання. Директива не регулює ті послуги, під 

час яких аудіовізуальний контент з’явився випадково. Водночас зрозуміло, що 

у всіх випадках регулювання медіа-ринку в ЄС мова йде про різного роду 

послуги. Про аудіовізуальні – в сенсі Директиви 2010 р., та про «послуги 

інформаційного суспільства» – в сенсі Директиви 98/48/ЄС «Про прозорість 

послуги в інформаційному суспільстві». У ній зазначено, що ними є «послуги, 

які надаються за індивідуальним запитом клієнта на відстані, зазвичай за 

винагороду, за допомогою електронної передачі та зберігання даних» (ст. 1(2)).  

У більш довгостроковій перспективі можна стверджувати, що 

конвергенція, з усіма її наслідками (у тому числі великою пропускною 

здатністю мережі), буде більш-менш «розчинятися» в будь-яких особливостях – 

технічних чи інших – телекомунікації та аудіовізуального мовлення, а з ними і 

потребою в регулюванні конкретних секторів [231]. 

На цьому неодноразово наголошували експерти Ради Європи, в рамках 

якої питанням регулювання транскордонного виміру електронних 

інформаційних послуг (відеотекс, телетекст) приділялася увага, починаючи ще 

з 1982 р. У рамках 3-ї Європейської міністерської конференції з політики ЗМІ 

було прийнято резолюцію № 2 про нові канали й засоби зв’язку в Європі [283]. 

У 2004 р. у своїй рекомендації (1670) 2004 ПАРЄ рекомендувала Комітету 
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міністрів розробити правовий документ, за можливості міжнародний кодекс, 

що регулюватиме права й обов’язки користувачів Інтернету.  

У доктрині виділяють такі основні загальнотеоретичні проблеми 

регулювання Інтернету: проблеми юрисдикції мережі, правосуб’єктності осіб, 

що представляють, розповсюджують і споживають інформацію в мережі 

Інтернет, проблему підвідомчості й підсудності спорів у цій сфері, а також 

проблему визначення часу та місця дії в мережі Інтернет [61]. Основна дискусія 

точиться навколо того, чи можливе застосування національного права для 

регулювання кіберспростору та чи потрібно сторювати нові міжнародні 

інструменти.  

Ставлення до можливості застосування національного права в Інтернеті є 

доволі скептичним, адже віртуальний простір в правовому відношенні 

заперечує універсальне методологічне значення таких фундаментальних 

правових категорій, як «територія», «суверенітет», «юрисдикція», здатних 

виражати якусь закономірність правового розвитку людства [1]. У спірних 

ситуаціях стикаються різні інтереси й правові системи, що призводить до 

необхідності вирішення ключового питання: юрисдикція якої держави 

поширюється на інформаційні суспільні відносини. У країнах ЄС питання 

юрисдикції вирішується, переважно, виходячи з критерію фізичної досяжності 

відповідача. Проте постає ряд правових проблем. Наприклад, питання про те, 

наскільки місцезнаходження сервера, за допомогою якого компанія оперує в 

Інтернет, може вплинути на визначення її постійного місцезнаходження, до цих 

пір залишається відкритим у праві, доктрині та судовій практиці [257]. Разом із 

тим слід враховувати й іншу точку зору. Зокрема, М. Дашян зазначає: 

«Безумовно, до Інтернету найбільше підходить поняття міжнародної території, 

тобто простору, на який не поширюється суверенітет якоїсь держави. 

Міжнародна територія перебуває в загальному користуванні всього людства, 

всіх держав (res communis), а її правовий статус визначається нормами 

міжнародного права» [12, с. 21–24]. 
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Водночас, як зазначає М. Шугуров, міжнародно-правове регулювання 

Інтернету, за винятком Конвенції Ради Європи проти кіберзлочинності 

(2001 р.), нині представлене нормами м’якого міжнародного права, що 

розроблені та прийняті в рамках ООН, Ради Європи, Міжнародного союзу 

електрозв’язку, ОЕСР та інших [132]. Однак ця обставина, як зазначає 

Й. Курбалійа, не може трактуватися як недолік регулювання, оскільки 

прийняття норм м’якого права є результатом тривалих переговорів, узгодження 

позицій та об’єднання зусиль, за результатом яких у відповідних документах 

закріплюється певного роду міжнародно-правове регулювання [42] і таким 

чином м’які норми створюють безліч способів, завдяки яким держави можуть 

ефективно співпрацювати [276, р. 581]. Більш того, такі норми є основою 

сучасної правотворчості міжнародних організацій і за своєю природою, 

функціями, які виконують, та місцем у системі є правовими нормами, що 

містять права та обов’язки держав, сформульовані дещо в інший спосіб, ніж у 

твердих нормах міжнародного права. М’яка норма виконує основну функцію, 

притаманну будь-якій правовій нормі – регулюючу. Однак слід розуміти, що ця 

функція дещо «змазана», адже такі норми відносяться за класифікацією до 

заохочувальних, які в ідеалі виступають орієнтиром для вдосконалення всієї 

системи. І разом з регулюючою функцією така норма здійснює і функцію 

орієнтації переважно на активну поведінку [36]. 

Водночас, документи у формі резолюцій та рекомендацій, що регулюють 

Інтернет, жодним чином не створили надійне правове підґрунтя 

функціонування кіберпростору, адже м’яка норма займає одне з провідних 

місць у системі правового регулювання міжнародних відносин лише через 

намагання держав уникнути більш суворої відповідальності за невиконання 

норми [232]. 

Це викликає потребу саморегулювання в Інтернеті. Так, у Рекомендації 

Rec (2001) 8 Комітету міністрів РЄ про саморегулювання відносно кібер-

контенту (саморегулювання та захисту користувачів від незаконного або 

шкідливого змісту нових комунікаційних та інформаційних послуг) було 
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закликано до заохочення нейтрального маркування вмісту, щоб дозволити 

користувачам зробити свої власні оціночні судження стосовно такого 

утримання та розвитку широкого спектра інструментів пошуку і профілів 

фільтрації, які забезпечують користувачам можливість вибору контенту на 

основі дескрипторів контенту. Тобто, не можна погоджуватися з ідеєю 

існування правового вакууму в Інтернеті, а отже, нові ЗМІ також мають 

відповідне правове регулювання. Однак основним стимулом для 

саморегулювання з точки зору медіа-індустрії є не служити інтересам 

суспільства, а уникнути втручання держави та забезпечення бізнес-

інтересів [235]. Путівник ОБСЄ з саморегулювання в ЗМІ (2008 р.) припускає, 

що механізми саморегулювання можуть вкрай добре підходити для вирішення 

проблем інтернет-ЗМІ, вони, як правило, по своїй суті більш гнучкі, ніж 

статутні інструменти [229]. Хоча такі механізми саморегулювання дійсно 

необхідні (особливо за відсутності законодавчого регулювання), водночас вони, 

можливо, можуть бути більш суворими, ніж це дійсно необхідно для вільного 

обговорення. 

У цілому, що стосується саморегулювання (в основному у вигляді 

кодексів етики), то статус онлайн-ЗМІ лише ускладнює ситуацію. По-перше, у 

деяких країнах саморегулювання є обов’язковим тільки для друкованої преси 

(наприклад, у Болгарії, Фінляндії). Цей аналіз ускладнюється тим, що, 

наприклад, Кодекс етики болгарських ЗМІ підписували не окремі журналісти, а 

їхні ЗМІ. Крім того, болгарські блогери не мають журналістського статусу, а 

онлайн-ЗМІ не вважаються ЗМІ, тому інтернет-ЗМІ не є учасниками Кодексу 

етики. В інших країнах саморегулювання де-факто є обов’язковим для всіх 

журналістів, хоча часто немає чіткого визначення того, хто є журналістом. 

Наприклад, у Словаччині Етичний кодекс журналіста є обов’язковим тільки для 

підписантів. Аналогічна ситуація в Бельгії, де керівні принципи 

саморегулювальних організацій застосовуються також до інтернет-ЗМІ, але є 

етичні кодекси, які застосовуються до всіх видів журналістської діяльності, 

незалежно від того, чи автори професійні журналісти, чи ні, чи є вони членами 
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саморегулювальних організацій. В Естонії місцеві прес-ради застосовують свої 

правила також до онлайн-ЗМІ. Цікаво, що в деяких етичних кодексах до цих пір 

не йдеться про права й обов’язки онлайн-ЗМІ та блогерів (які в ряді держав 

прирівнюються до професійних журналістів) [294]. 

У 2011 р. у Берліні пройшов саміт практиків, присвячений розвитку 

цифрових інновацій. Результатом зустрічі стало прийняття Берлінської 

декларації про майбутнє цифрової преси. Декларація наголошує на 

необхідності надання урядової підтримки цифровим видавництвам, 

першорядному характері вирішення суперечностей між інтересами власників 

контенту і виробниками мережевого устаткування шляхом заповнення 

прогалин у законодавчому регулюванні, зокрема на рівні системи авторського 

права.  

Загалом у Декларації були виділені такі основні положення: «підтримка 

дотримання існуючих прав і свобод преси», «забезпечення свободи проведення 

маркетингових експериментів і впровадження інноваційних бізнес-моделей у 

медіа-просторі», «послідовний захист авторських прав як запорука подальшого 

існування ЗМІ», «зменшення ставок ПДВ як для цифрових, так і друкованих 

видань», «надання підтримки розвиткові чесної конкуренції та забезпечення 

прозорості ведення бізнесу в Інтернеті» [132].  

Основною проблемою, яка постає при дослідженні нових ЗМІ, є 

визначення того, яке із видів сучасного спілкування в рамках Інтернет-простору 

є ЗМІ, а яке – ні.  

Сьогодні будь-який школяр може завести блог і почати інформувати 

через нього громадськість про своє життя. Це буде фактично ніщо інше, як 

масова комунікація, а блог слугуватиме засобом масової комунікації. Але це не 

означає, що неможливо чітко окреслити коло Інтернет-ресурсів, які становлять 

медіасектор Інтернету, що прирівнюється до преси, радіо й телебачення, просто 

треба добре продумати цей момент [52]. Європарламент відзначив, що 

«широкий доступ до комунікаційних технологій надає всім можливість 

передачі інформації в глобальному масштабі. Це означає, що кожен член 
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суспільства є потенційним журналістом» [219, р. 9]. Також в окремих 

документах ЄС визнавав, що соціальні мережі є різновидом медіа – «електронні 

соціальні медіа створюють нові форми спілкування (public)» [222, р. 55].  

Визначальними рисами нових медіа є:  

це один із видів цифрових медіа; 

інтерактивність як ключовий фактор функціонування таких ЗМІ; 

вони базуються на Інтернет-технологіях («Web-Based»); 

у багатьох випадках контент генерується безпосередньо користувачем 

(«User Generated Content») [55]. 

У докрині спостерігається тенденція до виокремлення не ЗМІ, а 

журналістів та інших авторів. Ключовим критерієм визнається те, що журналіст 

має перебувати у трудових чи договірних відносинах із редакцією [2, с. 103–

107]. З іншого боку, виникає питання щодо інтернет-виданнь. Тут практика є 

складнішою, зважаючи на існування різного роду стрімерів та позаштатних 

кореспондентів. Інтернет-видання є засобом масової інформації змістовно, 

причому потенційно одним зі найефективніших [4].Тому, видається, підхід для 

розділення цих категорій повинен бути не статичним, а базуватися на певних 

принципах чи критеріях. У деяких країнах (наприклад, Естонії, Словаччині, 

Румунії) блогерів можуть де-факто розглядати як журналістів. Це 

підтверджується тим фактом, що вони можуть бути включені до 

журналістських конкурсів або механізмів саморегулювання [294]. 

Судові рішення на національному рівні в державах – членах ЄС свідчать 

про відсутність єдиного підходу до вирішення питання правового статусу 

нових ЗМІ. Прецедентне право Італії продемонструвало дві протилежні 

тенденції: одна – прирівняти блоги з газетами й журналістикою, друга – 

заперечувати таке прирівняння. У Греції правові норми, що регулюють 

друковані ЗМІ, поширюються також на електронні версії журналів і газет. 

Однак у випадку блогів їх зміст з метою захисту честі, репутації, особистості 

або приватного життя людей не був повністю врегульований. Захист блогів як 

окремого засобу спілкування був висунутий у нещодавньому рішенні суду, 
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який постановив, що блоги не повинні розглядатися так само, як традиційні 

ЗМІ [138, р. 29; 139, р. 42]. Фінляндія, яка не має живої блогосфери, є однією з 

країн, в яких скарги на Facebook-групи в більшості випадків направляються до 

прес-ради. Так само взаємодія між блогами і Twitter у Великій Британії 

призвела до рекордної кількості скарг (25 000) на одну статтю до Комісії з 

преси [236]. 

Вже 2008 року Комітет культури Європарламенту обговорив доповідь 

про регулювання контенту і блогів, де виступав з «проясненням» статусу блогів 

і створенням «права на відповідь». Пізніше, характеризуючи інтернет-ЗМІ і 

їхню відмінність від інтернет-блогерів, Європарламент у своїй рекомендації 

«Про нове поняття ЗМІ» (2011 р.) вказує, що можливості Інтернету 

підтримувати комунікації серед широких верств населення («один до багатьох», 

«багато до багатьох»), а також групові («мало хто до багатьох») і приватні 

комунікації («один на один») і той факт, що такі комунікації відбуваються в 

Інтернеті (в громадському просторі), необов’язково означає, що все це ЗМІ. Для 

оцінки сфери охоплення необхідно приділяти увагу агрегованій аудиторії, 

зокрема всім тим, хто розділяє платформу або загальні характеристики служби 

та на кого можна поширити вироблений, скомпонований, відібраний, 

агрегований контент з боку оператора, включаючи ті випадки, коли доставка 

контенту або доступ до нього не є одночасним. Зазначене відповідає 

прецедентній практиці, що з’являється, яка встановлює тонке розмежування 

між приватними та публічними комунікаціями. Як результат, опублікування 

контенту в соціальних мережах спричинило наслідки, притаманні для 

громадських комунікацій. Однак це не означає, що користувачі підпадають під 

категорію ЗМІ (що дало б їм доступ до прерогатив або привілеїв ЗМІ та 

журналістів). Щоб відповідати такому критерію, провайдер контенту повинен 

вжити конкретних заходів, зокрема надати або забезпечити контенту вимір 

масової комунікації. Про такі сфери охоплення свідчило б використання 

достатньо широкосмугових або розвиток необхідних платформ 

розповсюдження [94]. Органи ЄС також скептично ставляться до 
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характеристики соціальних мереж як ЗМІ: «хоча соціальні мережі і є відносно 

хорошим способом швидкого поширення інформації, їх надійність як джерела 

не завжди може бути гарантована, тому вони не можуть розглядатися як 

професійні ЗМІ» [152, р. 55].  

В Європі від самого початку сформувався доволі ліберальний підхід до 

спілкування в Інтернеті. ПАРЄ висловила глибоку стурбованість у зв’язку з 

рівнем державного контролю щодо електронних ЗМІ [89]. Тому в 2003 р. 

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Декларацію про свободу спілкування в 

Інтернеті. У рамках цього документа було підкреслено поширення норм ст. 10 

ЄКПЛ щодо свободи слова із відповідними обмеженнями також на інтернет-

простір. Зокрема, підкреслено, що свобода спілкування в Інтернеті не повинна 

завдавати шкоди людській гідності, правам людини та основним свободам 

інших, особливо неповнолітніх. При цьому було відзначено, що «попередній 

контроль комунікацій в Інтернеті, незалежно від державних кордонів, повинен 

залишатися винятком», а ключовим управлінським методом має бути 

саморегулювання. Як засіб боротьби зі шкідливим контентом було визначено 

«співпрацю з правоохоронними органами, коли стикаються з незаконними 

матеріалами в Інтернеті». Документ закріпив ряд принципів, що мають 

застосовуватися в Інтернеті. Найважливішим серед них є свобода надання 

послуг через Інтернет, що забороняє створення конкретних схем авторизації. 

Крім того, встановлювалося загальне правило, що забороняє державам-членам 

покладати на постачальників послуг загальне зобов’язання контролювати 

контент в Інтернеті. А для осіб закріплювалося право на анонімність в 

Інтернеті, хоча і резервувалося право держав-членів вживати заходів і 

співпрацювати з метою відстеження осіб, відповідальних за вчинення 

злочинних діянь, відповідно до національного законодавства, ЄКПЛ та інших 

міжнародних угод [170]. 

Проте пізніше такий ліберальний підхід було обмежено. У 2008 р. РЄ 

розробила спеціальне Керівництво щодо інтернет-фільтрів, у рамках якого 
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встановила ключові стандарти діяльності держав-членів щодо небезпечного 

контенту: 

надання інформації для користувачів, щоб вони могли визначити, коли 

фільтрація була активована та зрозуміти, як і за якими критеріями працює 

фільтрація (наприклад, чорні списки, білі списки, блокування за ключовими 

словами, рейтинг, контент і т.д. або їх комбінації); 

розробка мінімальних стандартів інформації, наданої користувачам, щоб 

пояснити, чому конкретний тип контенту був відфільтрований;  

регулярний перегляд й оновлення фільтрів для поліпшення їх 

ефективності, пропорційності та законності по відношенню до їх прямого 

призначення;  

забезпечення чітких відомостей та рекомендацій, що стосуються ручного 

обходу механізмів активованої фільтрації, щодо необгрунтованого блокування;  

підвищення обізнаності про потенційні обмеження на свободу вираження 

поглядів та інформації і права на приватне життя в результаті використання 

фільтрів та необхідності забезпечення співмірності таких обмежень;  

сприяння обміну досвідом і передовою практикою щодо проектування, 

використання та моніторингу фільтрів;  

сприяння розробці стандартів фільтрації й орієнтирів, щоб допомогти 

користувачам вибрати кращі фільтри [280].  

Однією з ключових проблем, що мають місце у рамках Інтернет, зокрема 

і для нових ЗМІ, є проблема захисту авторського права. Наприклад, у Бельгії 

Апеляційний суд постановив, що служба новин Google порушила національне 

законодавство про авторське право [312, р. 15]. Це пов’язано з тією 

обставиною, що у новій екосистемі значні обсяги контенту використовуються 

повторно й повторно передаються. У цьому зв’язку ЗМІ повинні дотримуватися 

прав інтелектуальної власності інших. Без нанесення шкоди приватному та 

колективному приватному використанню контенту, у тому числі в просторі для 

обміну в режимі «он-лайн» і в інших формах дозволеного користування, слід 

приділяти увагу формам застосування й дотримання цих прав у контексті 
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контенту, виробленого або такого, що відправляється користувачем [94]. 

Договори Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) про 

авторське право та про виконання фонограми від 20 грудня 1996 р. визнають за 

авторами, виконавцями і виробниками фонограм право на доведення творів, 

виконань і фонограм до загального відома через дротові або недротові засоби 

зв’язку у такий спосіб, що представники публіки можуть мати доступ до таких 

об’єктів у будь-якому місці і в будь-який час за їхнім власним вибором. 

Водночас нині жодна міжнародна угода не надає охорону сигналам організацій 

мовлення, які розповсюджуються по кабелю та у мережі Інтернет. На сесії 

Постійного комітету ВОІВ з авторського права і суміжних прав, що проходила 

в травні 2006 р., була досягнута домовленість про першочергову зосередженість 

роботи Комітету на охороні традиційного ефірного й супутникового мовлення, 

а також кабельного мовлення. Всі згадки про «webcasting» або «simulcasting» 

повинні бути видалені з тексту проекту Договору ВОІВ про охорону 

організацій мовлення [55]. 

У рамках ЄС діє директива щодо авторського права і суміжних прав у 

сфері супутникового мовлення та кабельної ретрансляції (Директива 

93/83/ЄЕС) [168]. Її ключовим завданням було врегулювати колізію прав 

власника авторського права на телевізійний продукт зі свободою надання 

транскордонних послуг. Директива виходить з принципу, що держави-члени 

мають забезпечити авторам виключне право дозволяти чи забороняти 

загальнодоступне супутникове мовлення програм, що охороняються 

авторським правом. Причому право мовлення має надаватися авторами 

виключно на договірній основі. Щодо кабельної ретрансляції – встановлено 

обов’язок держав вживати всіх заходів, щоб права власників авторського права 

щодо надання дозволу операторам на ретрансляцію знаходилися в компетенції 

агентств з нагляду за авторським і суміжними правами. Такої ж думки 

дотримався і Суд ЄС у справі «Кодитель І». Крім того, у 2001 році було 

прийнято Директиву 2001/29/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо 
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гармонізації відповідних аспектів авторського та пов’язаних прав в 

інформаційному суспільсті [187]. 

У рамках Суду ЄС вже було сформовано певну практику, що стосується 

відповідальності постачальника послуг безпосередньо у сфері Інтернет. Він у 

2011 р. у двох своїх рішеннях зазначив, що Інтернет-провайдери не несуть 

юридичної відповідальності за зміст, який може привести до порушення 

положень авторського права. У третій справі 2012 р. Суд ЄС також постановив, 

що хостинг-провайдер з Інтернет-сайту соціальної мережі не зобов’язаний 

фільтрувати весь закачаний контент із метою виявлення можливих порушень 

авторського права. Це рішення стосується соціальних медіа-сайтів і тим самим 

поширеної форми нових медіа-послуг. Бельгійський національний суд передав 

питання Суду ЄС для попереднього рішення щодо того, чи дозволяє 

законодавство ЄС систему фільтрів, як вимагає постачальник соціальної мережі 

Netlog, щоб встановити механізм, який контролює його користувачів і блокує 

незаконний контент. Суд вирішив, що такий загальний захід є забороненим 

відповідно до вторинного права ЄС (ст. 15 Директиви 2000/31/ЄС), а також не 

релевантним Хартії про основні права ЄС [313].  

Важливим є питання про збереження персональних даних користувачів у 

процесі роботи нових ЗМІ в Інтернеті. У рамках Рекомендації Комітету 

міністрів РЄ CM/Rec (2007) 11 щодо сприяння свободі вираження думок та 

інформації було відзначено, що в новому інформаційному та комунікаційному 

середовищі є важливим безкоштовний або недорогий доступ до контенту і 

послуг з урахуванням конвергенції ЗМІ та нових послуг зв’язку [279]. 

Директива 2002/58/ЄС (про обробку персональних даних і захист приватних 

інтересів у галузі електронних комунікацій) має опосередкований стосунок до 

електронних ЗМІ. Зокрема, пункт 26 зобов’язує провайдерів захищати всю 

інформацію, яка стосується приватного життя клієнтів. Йдеться не тільки про 

пересилання по мережі кореспонденції, але і будь-яких інших особистих 

відомостей. Крім цього, персональні дані громадян не можна використовувати 

в маркетингових цілях, якщо не отримати на те згоду самих клієнтів. У 
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Директиві 2009/136/ЄC, яка набула чинності 25 травня 2011 р. (Cookie 

Directive), узгоджені основні правила роботи інтернет-компаній із 

персональними даними користувачів та зачіпаються питання дотримання 

приватності й захисту персональних даних в Інтернеті. Відповідно до положень 

п. 33, 61–65 Директиви інтернет-компанії повинні повідомити користувачів про 

права при використанні їхніх персональних даних у каталогах, а також про те, 

що відносно них будуть застосовуватися технології, які відстежують їхні дії на 

сайті.  

Іншим суттєвим аспектом діяльності нових ЗМІ є забезпечення прав 

людини в рамках інтернет-простору. У 2014 р. РЄ ухвалила спеціальний 

документ, присвячений об’єму прав в Інтернеті – Керівництво з прав людини 

для інтернет-користувачів. Ключовим принципом, визначеним у ньому, є те, що 

зобов’язання держав у рамках ЄКПЛ діють також у контексті використання 

Інтернету, з урахуванням спеціальних прав, встановлених іншими 

документами. Права людини при цьому превалюють над загальними умовами, 

що накладаються на інтернет-користувачів будь-яким суб’єктом приватного 

сектору [281]. Важливо відзначити, що цей документ не вводив нового права – 

«права на Інтернет», лише було відзначено, що не можна відключати від 

Інтернету, окрім як на основі рішення суду, та не виконання норм контракту. 

Крім того, вказується на існування свободи виражати себе в Інтернеті і на 

доступ до інформації та думок інших. Застережене також право на анонімність 

он-лайн, конфіденційність і приватне життя. Проілюструвати це можна 

рішенням національного суду однієї із держав – членів ЄС. Так, у 2011 р. суд 

Словаччини ухвалив постанову (частково скасовану вищим судом у 2012 р.), 

відповідно до якої місцевий портал новин мав сплатити компенсацію 

матеріального збитку на суму 5000 євро місцевому бізнесмену, який образився 

на анонімну критику, представлену на веб-порталі. Крім того, провайдеру 

наказали видалити образливі слова [272, р. 6]. 

Ще одним аспектом нових ЗМІ, який було досліджено в практиці Суду 

ЄС, є «право бути забутим» в Інтернеті. Питання виникло з приводу Директиви 
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щодо захисту даних 95/46/EC, яка може бути витлумачена таким чином, що 

зобов’язує пошукові системи видалити певні результати пошуку. Однак справу 

ще не завершено [313].  

Існування прав в Інтернет-просторі, ідентичних існуючим у реальному 

світі, тягне за собою існування таких самих обмежень. Наприклад, РЄ вказала 

на існування заборони щодо виразів, які підбурюють до дискримінації, 

ненависті чи насильства. Ці обмеження повинні бути законними, максимально 

чіткими і виконаними з судовим наглядом. На практиці існує специфічне право 

«постачальника Інтернет-послуг і провайдера інтернет-контенту та послуг … і 

соціальних мереж» на обмеження певних типів контенту й поведінки у зв’язку з 

їх політикою щодо змісту [281]. У 2009 р. ЄСПЛ виніс своє перше рішення з 

питання про свободу висловлювання думок в Інтернеті. Мова йде про онлайн-

версію «The Times» і наклепу щодо декількох виданих статей, ініційованого 

після їх опублікування. Причина наклепу була доволі застарілою, але суди у 

Великій Британії стверджували, що кожен доступ до он-лайн статті складає 

нову публікацію. Це міркування становило невизначену відповідальність он-

лайн послуг новин з архівами, які досліджували в ЄСПЛ. Суд дійшов висновку, 

що Інтернет-архіви новинних сайтів «відіграють важливу роль в забезпеченні 

доступу громадськості до інформації та новин і є діями в рамках статті 10 

ЄКПЛ». Що стосується наклепу – Суд заявив, що люди повинні мати реальну 

можливість захищати свою репутацію, а порушення розгляду про наклеп проти 

газети після дуже тривалого періоду цілком може призвести до втручання в 

свободу преси відповідно до статті 10 Конвенції. Європейський Суд не може 

визнати порушення статті 10 ЄКПЛ також через короткий проміжок часу між 

публікацією і судовим позовом. Тим не менш, він підкреслює, що судовий 

позов проти сайту інтерактивних новин, якщо пройшов тривалий період часу з 

первісної публікації, може порушувати права ЗМІ. При цьому ЄСПЛ звернувся 

до характерної особливості Інтернету: інформація завжди присутня. Іншою 

порушеною, проте ще не вирішеною справою, є звернення до ЄСПЛ з 
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твердженням, що Туреччина порушила ЄКПЛ, блокуючи сайти, у тому числі 

відео на YouTube та результати пошуку в Google [137, р. 25].  

Окремим аспектом є права дітей в Інтернеті. З одного боку, європейські 

документи закликають до розширення прав і можливостей дітей у новому 

інформаційному й комунікаційному середовищі, в якому підкреслюється 

важливість для дітей набути необхідних навичок, щоб створювати, виробляти 

та поширювати контент і комунікації в такій формі, як повага основних прав і 

свобод інших осіб та сприяння здійсненню і використанню ними своїх 

основних прав (Рекомендація Rec (2006) 12 Комітету міністрів РЄ). Але з 

іншого – закликає захистити, усвідомлюючи ризик шкоди від інформаційного 

наповнення та поведінки в новому інформаційному й комунікаційному 

середовищі, дітей від такого контенту, як онлайн-порнографія, зображення та 

прославляння насильства й приниження, дискримінаційних або расистських 

виразів або апології такої поведінки, грумінгу, залякування та інших форм 

переслідування (Рекомендація CM/Rec (2007) 11 Комітету міністрів РЄ про 

сприяння свободі вираження думок та інформації в новому інформаційному та 

комунікаційному середовищі). У рамках Директиви про аудіовізуальні послуги 

(2010 р.) висловлено стурбованість з приводу присутності небезпечного 

контенту в нових платформах аудіовізуальних медіа-послуг, що викликає 

стурбованість з боку законодавців, медіа-індустрії та батьків, причому нова 

продукція також викликатиме нові проблеми (п. 59) [192]. 

Ще одне питання, яке слід розглянути у контексті функціонування нових 

ЗМІ – спростування неправдивих даних в Інтернет-ресурсах. Як зазаначає 

Байрамов Р.А., з посиланням на Фока Б., у більшості випадків стосовно 

розміщення наклепів і відомостей, що не відповідають дійсності, в Інтернеті 

повинна діяти презумпція анонімності поширення подібних відомостей з 

огляду на специфіку Всесвітньої мережі. У цьому випадку як відповідач за 

позовами про спростування неправдивих відомостей має залучатися офіційний 

власник того чи іншого інтернет-сайту, на якому і були розміщені ці відомості. 

Деякими авторами пропонується навіть вважати офіційного власника сайту 
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належним відповідачем незалежно від того, яким чином відомості, що 

ганьблять ділову репутацію, з’явилися на його інтернет-сайті – навіть у 

коментарях. Слідуючи аналогії із засобами масової інформації, – наклепи 

повинні бути спростовані в тих самих засобах масової інформації, де вони були 

поширені [4]. 

Підсумовуючи викладене слід узагальнити таке. 

Регулювання використання Інтернету як засобу поширення масової 

інформації в ЄС є доволі обмеженим. Регулювання функціонує лише у сфері 

надання аудіовізуальних послуг. Варто зазначити, що використання Інтернету 

для поширення електронних ЗМІ пов’язане і з регулюванням класичних 

правових питань Інтернету: відносини між постачальниками послуг із доступу 

в Інтернет, постачальниками інформації та користувачами, які утворюються на 

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

захисту авторських прав.  

Нові ЗМІ, у тому числі соціальні мережі, блоги, не піддаються в ЄС 

спеціальному правовому регулюванню, а з точки зору міжнародного права не 

все з перерахованого загалом є ЗМІ. Термін «нові медіа» в ЄС 

використовується для опису мережевих цифрових інформаційних і 

комунікаційних технологій. Їхньою 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 електронні версії газет і журналів 

(Директива 2010 р.), а також «послуги інформаційного суспільства» в сенсі 

Директиви 98/48/ЄС «Про прозорість послуги в інформаційному суспільстві». 

Від кінця 1990-х років ЄС намагається гармонізувати конвергенцію ЗМІ – 

об’єднання різних медіаплатформ для найбільшого залучення користувачів до 

свого контенту. Конвергенція телекомунікації та медіа створює проблеми для 

конкурентного права ЄС, оскільки його застосування до медіа-сектору не 

просунулося настільки, як в телекомунікаційному секторі. Відповідно, буде 

важко використовувати законодавство ЄС про конкуренцію як ядро 
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економічного регулювання в конвергентному секторі. Інтернет є хорошим 

показником того, що може трапитися в секторі конвергентних широкосмугових 

телекомунікацій/ЗМІ, причому зникнення моделей «телекомунікацій» і 

«мовлення» буде також означати, що конвергентний сектор перестане бути 

просто засобом спілкування, але замість цього стане форумом для обміну, коли 

зачіпаються правові позиції. 

Щодо захисту прав людини в Інтернеті, то акти РЄ однозначно 

передбачають дію зобов’язань держав у рамках ЄСПЛ у контексті 

використання Інтернету із додаванням спеціальних прав, встановлених іншими 

документами. Важливо відзначити, що не вводилося нового права – «права на 

Інтернет», лише було відзначено, що не можна відключати від Інтернету, окрім 

як на основі рішення суду та не виконання норм контракту. Крім того, 

вказується на існування свободи виражати себе в Інтернеті і на доступ до 

інформації та думок інших. Застережене право на анонімність он-лайн, 

конфіденційність і приватне життя. Водночас було визнано й існування 

обмежень, що мають місце для традиційних ЗМІ – у т.ч. захист прав 

неповнолітніх від онлайн-порнографії, зображення та прославляння насильства 

й приниження, дискримінаційних або расистських виразів або апології такої 

поведінки, грумінгу, залякування та інших форм переслідування. 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Еволюція правового регулювання європейського інформаційного 

простору у вузькому значенні зумовлена не стільки розвитком технологій, 

скільки різнонаправленістю векторів 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 європейського інформаційного простору: 
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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 частиною вільного руху товарів, послуг, капіталу. Однак жодної 

компетенції формувати єдину спільну інформаційну політику ЄС не отримав. 

На рівні Ради Європи формуються загальні принципи функціонування 

транскордонного телебачення;  

2) 1990 – 2000 роки. Характеризується 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 роки. Характеризується формуванням підходу до системи 

регулювання 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 в напрямі інформаційного суспільства та 

електронних послуг; 

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

стратегії економічного розвитку ЄС на 10 років 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 ЗМІ. 

2. Серед основних векторів розвитку європейської інформаційної 

політики на сучасному етапі можна виокремити такі: 

розвиток аудіовізуальних ЗМІ; 

конвергенція телекомунікацій та медіа; 

розвиток нових ЗМІ. 

3. До окремих видів діяльності ЗМІ слід віднести діяльність щодо:  

надання аудіовізуальних послуг (від традиційного телебачення (радіо) до 

новітніх ЗМІ). Регулювання цього виду діяльності здійснюється переважно на 
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національному рівні та рівні ЄС. Міжнародне співробітницво, у тому числі в 

рамках Ради Європи, здійснюється лише в контексті врегулювання технічної 

складової; 

виконання функцій громадського (суспільного) телебачення. Громадське 

(суспільне) телебачення є результатом розвитку демократії саме в державах 

Європи.  

4. Регулювання використання Інтернету як засобу поширення масової 

інформації в ЄС є доволі обмеженим. Воно наявне лише у сфері надання 

аудіовізуальних послуг. Варто зазначити, що використання Інтернету для 

поширення електронних ЗМІ пов’язане і з регулюванням класичних правових 

питань Інтернету: відносини між постачальниками послуг із доступу в Інтернет, 

постачальниками інформації та користувачами, які утворюються на базі 

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

авторських прав.  

5. Нові ЗМІ, у тому числі соціальні мережі, блоги, не піддаються в ЄС 

спеціальному правовому регулюванню, а з точки зору міжнародного права не 

все з перерахованого загалом є ЗМІ. Термін «нові медіа» в ЄС 

використовується для опису мережевих цифрових інформаційних і 

комунікаційних технологій. Їхньою 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 електронні версії газет і журналів 

(Директива 2010 р.), а також «послуги інформаційного суспільства» в сенсі 

Директиви 98/48/ЄС «Про прозорість послуги в інформаційному суспільстві». 

Від кінця 1990-х років ЄС намагається гармонізувати конвергенцію ЗМІ – 

об’єднання різних медіаплатформ для найбільшого залучення користувачів до 

свого контенту. Конвергенція телекомунікації та медіа створює проблеми для 

конкурентного права ЄС, оскільки його застосування до медіа-сектору не 

просунулося настільки, як в телекомунікаційному секторі. Відповідно, буде 

важко використовувати законодавство ЄС про конкуренцію як ядро 
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економічного регулювання в конвергентному секторі. Інтернет є хорошим 

показником того, що може трапитися в секторі конвергентних широкосмугових 

телекомунікацій/ЗМІ, причому зникнення моделей «телекомунікацій» і 

«мовлення» буде також означати, що конвергентний сектор перестане бути 

просто засобом спілкування, але замість цього стане форумом для обміну, коли 

зачіпаються правові позиції. 

6. Щодо захисту прав людини в Інтернеті, то акти РЄ однозначно 

передбачають дію зобов’язань держав у рамках ЄСПЛ у контексті 

використання Інтернету із додаванням спеціальних прав, встановлених іншими 

документами. Важливо відзначити, що не вводилося нового права – «права на 

Інтернет», лише було відзначено, що не можна відключати від Інтернету, окрім 

як на основі рішення суду та не виконання норм контракту. Крім того, 

вказується на існування свободи виражати себе в Інтернеті і на доступ до 

інформації та думок інших. Застережене право на анонімність он-лайн, 

конфіденційність і приватне життя. Водночас було визнано й існування 

обмежень, що мають місце для традиційних ЗМІ – у т.ч. захист прав 

неповнолітніх від онлайн-порнографії, зображення та прославляння насильства 

й приниження, дискримінаційних або расистських виразів або апології такої 

поведінки, грумінгу, залякування та інших форм переслідування. 
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РОЗДІЛ 3 

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЩОДО 

ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 

 

3.1. Роль міжурядових організацій у регулюванні діяльності засобів 

масової інформації в європейському інформаційному просторі 

 

Окрему роль у функціонуванні ЗМІ в європейському інформаційному 

просторі відіграють міжнародні європейські регіональні організації, передусім 

Європейський Союз та Рада Європи. Для ефективного дослідження їх ролі ми 

розглянено не лише нормативний механізм регулювання, але й проведемо 

дослідження інституційної структури цих організації. 

ЄС як міждержавне об’єднання має власну інституційну структуру, що 

складається з органів, які можна поділити на кілька груп: інститути (інституції) 

ЄС (зокрема, такі основні органи – Рада ЄС, Європейська Комісія, 

Європейський парламент, Суд ЄС, Європейська Рада, Рахункова палата, 

Європейський центральний банк), органи (які мають допоміжний характер – 

Європейський контролер із захисту даних, Комітет із соціального захисту й ін.) 

та установи (які є окремими юридичними особами – Європол, BEREC та ін.).  

Європейська комісія (Комісія) є єдиним інститутом Європейського Союзу 

з правом законодавчої ініціативи. Комісія ЄС, окрім участі в розробці актів ЄС 

у сфері регулювання діяльності ЗМІ (пропонує проекти документів, зокрема 

регламентів та директив), також фінансує ряд досліджень, доповідей, проектів і 

скоординованих дій у сфері свободи ЗМІ та плюралізму. У рамках Комісії 

питаннями, пов’язаними зі ЗМІ, опікується ряд Генеральних директоратів, 

зокрема з комунікаційних мереж, контенту та технологій. Крім того, Комісія 
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ініціює створення цілого ряду дорадчих установ (ad hoc). Наприклад, саме 

таким чином в 2011 р. було створено Медіа форум з майбутнього [254, р. 2]. 

Комісія також створила Групу високого рівня з питань свободи ЗМІ та 

плюралізму засобів масової інформації під головуванням колишнього 

президента Латвії В. Віке-Фрейберга, яка у доповіді в січні 2013 р. 

рекомендувала Європейській комісії створити систему моніторингу загроз 

свободі засобів масової інформації та плюралізму в державах – членах ЄС, 

можливо, через власне агентство з основних прав ЄС. Вона настійно закликала 

Союз підняти питання про журналістські свободи на всіх відповідних 

міжнародних форумах, «у тому числі в рамках торгових угод/партнерства і в 

контексті надання допомоги»[237, р. 11]. 

Комісія також безпосередньо представляє ЄС в інших міжнародних 

органах та організаціях у сфері ЗМІ. Зокрема, вона бере участь у Європейській 

аудіовізуальній обсерваторії від імені ЄС. Поточну діяльність Комісії 

забезпечують постійно діючі генеральні директорати (DG), створені за 

галузевим принципом, кількість яких є незмінною, а до їх складу входять 

спеціалісти у своїй галузі, які цим відрізняються від комісарів, що є переважно 

політичними фігурами. Їхня кількість не є ідентичною кількості комісарів, хоча 

зазвичай один комісар має під своїм керівництвом один DG [263]. Їх роль 

полягає в тому, що вони безпосередньо готують рекомендаційні документи, 

присвячені подальшому правовому регулюванню ЗМІ в ЄС. Так, у 1992 році 

DG III/XV (внутрішній ринок) готував за дорученням Комісії ЄС Зелену книгу 

про плюралізм та концентрацію ЗМІ на внутрішньому ринку [210], яка стала 

платформою для обговорення варіантів розвитку медіа-політики. 

У рамках виконання контрольних функцій Комісія має певні можливості 

у застосуванні санкцій. У будь-якому випадку вона може подавати позови до 

Суду ЄС на країни-члени через порушення європейського права[60, с. 124]. 

Якщо держави-члени не в змозі реалізувати директиви у своїх національних 

законах (або реалізація їх у національних законах є помилковою), Комісія може 
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ініціювати судовий розгляд проти них у Суді ЄС, який також відіграє важливу 

роль у формуванні правозастосовчої практики щодо діяльності ЗМІ. 

Перші справи за зверненням Комісії почали розглядатися Судом ЄС саме 

після прийняття Директиви 1989 р. При цьому медіа-політика розглядалася як 

частина культурної політики. У 1991 році Комісія ініціювала провадження у 

справі проти Королівства Нідерландів [247], законодавство якого у сфері медіа 

не відповідало вимогам ЄС. Зокрема, законодавством було заборонено 

транслювати програми, що пропонувалися іноземними організаціями мовлення, 

а іноземним мовникам було заборонено транслювати програми з голландською 

рекламою голландській аудиторії. Суд виніс рішення проти Нідерландів, 

заявляючи, що «навіть якщо таке обмеження є частиною культурної політики, 

спрямованої на захист свободи вираження різних соціальних, культурних, 

релігійних та філософських складових суспільства шляхом забезпечення 

виживання підприємства, яке надає їм технічні ресурси, держава виходить за 

рамки мети, оскільки плюралізм в аудіовізуальному секторі держави-члена 

жодним чином не може бути зачеплений, дозволяючи національним органам, 

що працюють у цьому секторі, користуватися постачальниками послуг, 

встановленими в інших державах-членах. Рішення суду означало, що вітчизняні 

компанії більше не були зобов’язані придбавати контент виключно у 

нідерландських провайдерів. Згодом Нідерланди мали внести до свого 

національного Закону про ЗМІ від 18 грудня 1991 року відповідні зміни, що 

спровокувало більшу лібералізацію сектора [306, c.25–26]. 

Суд ЄС у своїх рішеннях також давав тлумачення застосовним нормам 

права ЄС у сфері ЗМІ. Питання застосування права ЄС стосовно ЗМІ 

порушувалися національними судами за процедурою звернення за 

преюдиційними висновками (preliminary ruling) [309] ще задовго до прийняття 

Директиви 1989 р. Так, першою гучною справою, що стосувалася медіа-

індустрії, була справа Giuseppe Sacchi (1974 р.), в якій Суд ЄС розглядав 

питання поширення свободи переміщення товарів у межах спільного ринку на 

телевізійні програми. Ця справа дала змогу визначити надання телевізійних 
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сигналів як економічну діяльність. Суд встановив, що «за відсутності у 

Договорі чіткого положення про протилежне телевізійний сигнал, через свою 

природу, повинен розглядатися як надання послуг». Також в ухвалі 

зазначалося, що «торгівля матеріалами, звукозаписами, фільмами, апаратами та 

іншими продуктами, що використовуються для розповсюдження телевізійних 

сигналів, регулюється правилами, які стосуються свободи переміщення 

товарів» [248]. 

Водночас було порушено ще одну справу про надання послуг, в якій Суд 

ЄС підтвердив, що мовлення повинно розглядатися як економічна послуга. Так, 

у справі Procureur du Roi v Marc J.V.C. Debauve and others (1980 р.) Суд 

встановив незаконність дискримінації будь-якою державою-членом надання 

послуг мовлення за ознакою національного походження телевізійного 

сигналу [246]. Суд також зазначив: «У разі відсутності гармонізації правил, що 

застосовуються у сфері телевізійного мовлення, всі держави-члени мають 

повноваження регулювати, обмежувати або забороняти рекламні повідомлення 

з міркувань загального інтересу та без дискримінації». 

Дуже багато справ, що розглядалися Судом ЄС в контексті діяльності 

ЗМІ, стосувалися питань захисту економічної конкуренції. Так, цікавим є 

рішення у справі Football Association Premier League Ltd v Karen Murphy 

(2011 р.) [249], де Суд заявив, що просто надання територіально виключної 

ліцензії само по собі не є антиконкурентним. Однак ексклюзивна ліцензійна 

угода, що накладає абсолютний територіальний захист, вважається такою, що 

має як об’єкт обмеження конкуренції та може бути порушенням правил 

конкуренції ЄС. У ситуації, пов’язаній із положеннями про надання 

абсолютного територіального захисту, тягар доведення щодо відповідності 

конкурентоспроможності ліцензійної угоди лежить на правовласнику. 

Прикметно, що рішення у цій справі торкалося спортивного преміум-контенту 

через супутник і залишило відкритим питання про те, чи може воно бути 

застосоване до розподілу преміум-фільмів або будь-якого типу контенту через 

Інтернет [270]. 
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Два інші найважливіші інститути ЄС є переважно такими, що 

представляють інтереси держав-членів та їхніх громадян: Європейський 

Парламент (виступає співзаконодавчим органом, який надає Раді повноваження 

приймати та вносити зміни до законодавчих пропозицій. Він також здійснює 

нагляд за роботою Комісії та інших органів ЄС) [315]. Рада ЄС є основним 

органом, який приймає рішення в ЄС. Вона веде переговори та приймає 

законодавчі акти в більшості випадків разом з Європейським парламентом 

через звичайну законодавчу процедуру, також відому як «співухвалення 

рішень». Співухвалення рішень використовується для тих галузей політики, де 

ЄС має виключну або спільну компетенцію з країнами-членами. У цих 

випадках Рада приймає законодавчі акти на підставі пропозицій, поданих 

Європейською комісією [302]. 

Всі три інституції (Рада, Європарламент та Комісія) тісно взаємодіють у 

процесі прийняття законодавства ЄС. Проілюструвати механізм взаємодії 

можна, зокрема, на прикладі затвердження ІІ пакету телекомунікаційних 

директив. Так, процес ухвалення було запущено Комісією, яка у 1999 році 

видала Огляд Повідомлень (Communications Review). Метою останнього був 

перегляд регулювання ЄС у телекомунікаційному секторі та надання 

пропозицій щодо основних елементів нового правового регулювання для 

інфраструктури зв’язку й пов’язаних послуг. Після проведеного моніторингу 

ситуації Комісія оголосила, що запропонує п’ять директив, які спростять та 

посилять існуюче законодавство. Визнаючи, що політичні питання, які стоять 

на карті, були життєво важливими для Європи, Комісія надалі вивчала думки 

зацікавлених сторін щодо запропонованої політики протягом трьох місяців. 

Понад 550 осіб взяли участь у дводенному відкритому слуханні, що 

проводилося Комісією у січні 2000 року. У 2002 році було прийнято новий 

«телекомунікаційний пакет» (директиви другого покоління), що складався з 

«Рамкової директиви» (Директива 2002/21/ЄC) та чотирьох конкретних 

директив із питань авторизації, доступу та взаємозв’язку, захисту прав 

споживачів та користувачів універсальних послуг, захисту інформації у сфері 
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телекомунікацій. Правовою підставою для «телекомунікаційного пакету» стала 

стаття 95 Договору, відповідно до якої Рада ухвалила директиви, діючи 

кваліфікованою більшістю, за пропозицією Комісії та після отримання 

висновку (думки) Європейського парламенту відповідно до процедури, 

визначеної в статті 251 Договору. Після цього, Комісія ухвалила директиву про 

конкуренцію на ринках для мереж і послуг електронних комунікацій, що 

об’єднала всі попередні директиви про лібералізацію цієї сфери [225, с. 38–39]. 

Ще одним прикладом є ухвалене в 2009 р. спільне рішення цих органів 

(Ради та Європарламенту) щодо запровадження програми MEDIA Mundus, яка 

передбачала створення аудіовізуальних програм у співпраці з професіоналами з 

третіх країн [183]. Програма забезпечила потребу у створенні програми ЄС у 

аудіовізуальному секторі, надаючи фінансову підтримку проектів у галузі 

обміну інформацією та навчання, конкурентоспроможності, розподілу, обігу та 

просування аудіовізуального контенту. 

Спільними зусиллями Європейського парламенту і Ради ЄС створюються 

також спеціальні програми у сфері ЗМІ. Так, у 2006 р. було засноване нове 

втілення програми у ЗМІ MEDIA на 2007 – 2013 рр., яка спрямована, у першу 

чергу, на розвиток і поширення європейських аудіовізуальних творів, а також 

на проведення навчальних заходів, фестивалів та рекламних проектів на всьому 

континенті [198].  

Європарламент, окрім участі в розробці законодавства ЄС, ухвалює 

спеціальні рекомендаційні акти, присвячені свободі ЗМІ в ЄС. Так, Парламент у 

резолюції від 8 жовтня 2012 р., передбачає форму моніторингу свободи ЗМІ в 

ЄС; організаційну координацію на рівні ЄС, спираючись на відповідні санкції, 

для забезпечення незалежності та прозорості національних регулюючих органів 

ЗМІ; зусилля із захисту журналістів від погроз та насильства; і досі 

невизначений механізм перешкоджаючих свободі ЗМІ загроз, таких, як 

контроль і цензура в засобах масової інформації [237]. 

У рамках ЄС функціонує також ряд установ, чия діяльність напряму 

пов’язана з регулюванням діяльності національних ЗМІ. Так, у 2006 р. було 
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створено Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних засобів і культури 

(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Цей орган функціонує як 

автономне утворення в складі Комісії ЄС, а правовою основою його 

функціонування виступають послідовні рішення Комісії (2005/56/ЄC, 

2009/336/ЄC, 2012/797/EU і 2013/776/EU). Згідно з рішенням 2013 р. [135] 

правовий статус Виконавчого агентства прямо не визначено, проте зрозуміло, 

що воно не є окремою юридичною особою, а функціонує в складі Комісії, 

базуючись на її рішеннях, його Директор також обирається Комісією. Головним 

завданням Агентства є керування рядом програм ЄС, заснованих Комісією. Із 

них пов’язаними зі ЗМІ є такі: Програма навчання для фахівців в європейській 

аудіовізуальної галузі («Media» і «Media Mundus»), програма «Творча Європа», 

а також Багаторічна програма для ефективної інтеграції інформаційних і 

комунікаційних технологій у сфері освіти та навчання в Європі (е-Learning), 

Програма підтримки Європейського аудіовізуального сектору, Програма 

аудіовізуальної співпраці з професіоналами з третіх країн (Media Mundus). Із 

цією метою Агентство здійснює розподіл бюджету між претендентами, а також 

надає адміністративні й логістичні послуги підтримки, якщо це передбачено в 

документах. 

Спеціально створеним органом ЄС, що здійснює регулювання на 

європейському ринку телекомунікацій, є Установа європейських регуляторів 

електронних комунікацій BEREC. Рішення про його створення було ухвалене в 

рамках телекомунікаційного пакету ЄС, прийнятого у вересні 2009 р. 

(Регламент (ЄС) № 1211/2009) [286]. BEREC об’єднує національні регулюючі 

органи, а його адміністративний персонал складають посадові особи ЄС. 

Установа стала наступником консультативного органу при Комісії – Групи 

європейських регуляторів (з 2002 р. на основі Рішення Комісії 2002/627/ЄC від 

29 липня 2002 р. про Групу європейських регуляторів електронних мереж 

зв’язку і послуг [155, р. 38]), наділеної правом консультувати та сприяти 

Комісії у розробці внутрішнього ринку і, більш загально, для забезпечення 

зв’язку між національними регуляторами та Комісією [195]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0001:0010:EN:PDF
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BEREC є агентством та має статус юридичної особи в ЄС і виступає 

ексклюзивним форумом для співпраці між регуляторами і між регуляторами й 

Комісією у здійсненні повного спектру своїх обов’язків відповідно до 

нормативно-правової бази ЄС. BEREC має забезпечувати експертизу і 

встановити довіру з огляду на свою незалежність, якість рекомендацій та 

інформації, прозорість процедур і методів роботи та старанності у виконанні 

своїх завдань. BEREC служить органом для обговорення та консультацій для 

Європейського парламенту, Ради та Комісії в області електронних комунікацій. 

Відомство має правову, адміністративну та фінансову автономію. Завданнями 

BEREC є: розробляти й поширювати серед регуляторів нормативно кращі 

практики, зокрема загальні підходи, методології або керівні принципи щодо 

здійснення нормативно-правової бази ЄС; за запитом надавати допомогу 

національним регуляторам з питань регулювання; надавати висновки щодо 

проектів рішень, рекомендацій і керівних принципів Комісії, а також 

конкретних директив у сфері регулювання (ст. 2–3 Регламенту (ЄС) 

№ 1211/2009)). 

Згідно зі Стратегією BEREC на 2015 – 2017 рр. (Брюссель, 5 – 6 грудня 

2014 р.) викладаються три стратегічні напрямки діяльності для BEREC на 

період 2015 – 2017 років: 1) розвиток конкуренції та інвестицій; 2) сприяння 

внутрішньому ринку; 3) розширення можливостей і захист кінцевих 

користувачів [145]. 

У рамках регуляторних актів ЄС часто створюються органи для 

координації роботи з імплементації відповідного акта. Зазвичай керує ними 

Комісія ЄС. Такі органи є й у сфері ЗМІ. Зокрема, створення такого органу 

передбачено Директивою 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги. У її 

ст. 29 передбачено існування Контактного комітету, що складається з 

представників компетентних органів держав-членів на чолі з представником 

Комісії. Його завданням є проведення регулярних консультацій з практичних 

проблем, які виникають у зв’язку із застосуванням Директиви; надання 

висновків із власної ініціативи або на запит Комісії щодо застосування 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0001:0010:EN:PDF
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державами Директиви; обговорення висновків регулярних консультацій, які 

Комісія проводить із представниками ЗМІ; спрощення обміну інформацією між 

державами-членами та Комісією стосовно ситуації й розвитку регуляторної 

діяльності щодо аудіовізуальних медіа-послуг; дослідження нових тенденцій у 

сфері аудіовізуальних медіа-послуг. З часу ухвалення Директиви було 

проведено 46 засідань Контактного комітету (станом на квітень 2017 

року) [164]. 

Таким чином, кожна з інституцій та органів ЄС бере ту чи іншу участь у 

регулюванні діяльності ЗМІ в Європі. Ця діяльність може полягати в ухваленні 

відповідних директив (Рада ЄС, Європарламент), розробці проектів директив, 

контролі за їх виконанням, ухваленні відповідних повідомлень (Комісія), 

розробці концептуальних пропозицій у сфері регулювання ЗМІ (Європейська 

Рада), безпосередньому регулюванні співробітництва національних 

регуляторних органів у сфері захисту даних (Європейський контролер із 

захисту даних) і т.п. Ці документи є основою для гармонізації законодавств 

держав – членів ЄС у сфері діяльності ЗМІ та впливають на законодавство 

третіх країн, зокрема тих, з якими є відповідні договори про міжнародне 

співробітництво (наприклад, Угода про асоціацію між Україною та ЄС). 

Рада Європи та її органи здійснюють роботу у сфері ЗМІ в трьох 

напрямках: міжнародна нормотворчість – через ухвалення міжнародних 

договорів, що стосуються інформаційної сфери (вважається, що від 1950 р. 

таких договорів є 12), розробляючи міжнародні рекомендаційні акти, які 

встановлюють майбутні стандарти у сфері ЗМІ і, на останок, міжнародна 

судова практика – розглядаючи скарги на порушення прав людини у сфері ЗМІ 

(діяльність ЄСПЛ та Комітету міністрів РЄ). 

Із 1961 р. Комітет міністрів РЄ прийняв 42 рекомендації, резолюції та 

декларації, а Парламентська Асамблея РЄ ухвалила у 1975 – 2003 рр. 21 

рекомендацію та резолюцію у сфері медіа [251, р. 65–69]. Збірка документів 

Ради Європи, опублікована у 2015 році, налічує 87 документів у сфері ЗМІ та 

інформаційного суспільства [284]). По суті, ці документи містять 
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загальноправові підходи до визначення правового статусу ЗМІ і, відповідно, до 

регулювання їх діяльності. Мова йде про формування міжнародно-правового 

стандарту діяльності ЗМІ як consensus omnium. У такому випадку стандарт 

доцільно застосовувати з огляду на його зручність та практичну цінність. 

Виникнення правових стандартів діяльності ЗМІ, що мають рекомендаційний 

характер (м’яких), є результатом швидкого розвитку ЗМІ під впливом, у тому 

числі технічного прогресу. Держави через бюрократичні процедури прийняття 

обов’язкових міжнародно-правових актів не встигають за фактичним розвитком 

суспільних відносин у цій сфері.  

Слід зазначити, що правові стандарти діяльності ЗМІ також містяться в 

документах, що мають обов’язковий характер (наприклад, ЄКПЛ). Такі 

стандарти визначають загальний стратегічний напрямок розвитку системи 

правового регулювання цієї сфери, оскільки за своєю правовою природою 

належать до норм-принципів. Так, що стосується практики ЄСПЛ, то суд 

встановив у своїй практиці існування цілого ряду аспектів діяльності ЗМІ та 

обов’язків держав щодо прав журналістів. Реалізовуючи концепцію позитивних 

зобов’язань держав у справі «Ozgur Gundem проти Туреччини» (23144/93, 

ухвала від 16 березня 2000 р.), він вперше виклав позитивний обов’язок 

держави захищати свободу вираження думок у справі вбивства ряду 

журналістів, що працюють у друкованих ЗМІ. Творча судова практика ЄСПЛ у 

цьому випадку ефективно сформувала нове право – позитивний обов’язок 

держави у сенсі статті 10 ЄКПЛ [237, р. 27]. 

У рішенні «Редакція газети «Правоє дело» та Штекель проти України» 

ЄСПЛ підтвердив порівняно новий принцип щодо важливого значення 

Інтернету для діяльності ЗМІ та свободи слова загалом, необхідності 

встановлення державами-учасницями чітких юридичних норм для визначення 

можливості використання журналістами інформації з Інтернет-джерел без 

страху застосування проти них санкцій. Відсутність належної нормативної бази 

може, на думку суду, слугувати для ЗМІ перепоною на шляху виконання 

функції «сторожів» демократії [125]. 
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Важливу місію з керівництва роботою Ради Європи у сфері свободи 

слова, засобів масової інформації й управління Інтернетом виконує Керівний 

комітет Ради Європи з питань ЗМІ та інформаційного суспільства (Steering 

Committee on Media and Information Society – CDMSI), який створений 

Комітетом міністрів відповідно до статті 17 Статуту Ради Європи. CDMSI 

складається з експертів, призначених урядами держав – членів Ради Європи. 

Європейська комісія і представники ПАРЄ також беруть участь у його роботі. 

Крім того, з урахуванням багатьох аспектів ЗМІ та їх глобального значення ряд 

міжнародних організацій, а також деяких НУО отримали статус спостерігача в 

комітетах CDMSI [298]. CDMSI опікується питаннями свободи слова, ЗМІ, 

Інтернету, захисту персональних даних та інших питань інформаційного 

суспільства. Зокрема, він здійснює консультування Комітету міністрів в усіх 

зазначених питаннях щодо свободи, незалежності, плюралізму та 

різноманітності засобів масової інформації, безпеки журналістів, підтримки 

професійної журналістики, захисту та сприяння дотриманню прав людини в 

інформаційному суспільстві, зокрема в Інтернеті. Завдання та основні функції 

CDMSI постійно оновлюються. Так, на період з 1 січня 2016 по 31 грудня 2017 

року основними завданнями комітету, зокрема, визначено: виявлення нових 

викликів державам-членам у сферах своєї компетенції; здійснення матеріально-

правового аналізу питань з прав людини та надання пропозицій Комітету 

міністрів; оцінювання, планування та виконання заходів зі встановлення 

стандартів, включаючи огляд та консолідацію існуючих інструментів; 

заохочення та сприяння просуванню й запровадженню стандартів Ради Європи 

державами-членами; забезпечення виконання рішень Комітету міністрів, 

прийнятих після Конференції міністрів Ради Європи, відповідальних за засоби 

масової інформації та інформаційне суспільство (Белград, Сербія, 7 та 8 

листопада 2013 р.), надання тем для можливого обговорення в майбутніх 

конференціях на рівні міністрів; здійснення нагляду за виконанням стратегії 

врядування в Інтернеті Ради Європи на 2016 – 2019 роки, зосереджуючи увагу 

на таких питаннях, як право на свободу вираження поглядів в Інтернеті; 
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координація роботи із запровадження стандартів щодо захисту персональних 

даних та права на приватне життя тощо [298]. 

Важливим аспектом виконання комітетом своїх функцій є підготовка 

відповідних проектів документів. Наприклад, саме CDMSI готував проект 

Рекомендації КМ РЄ державам-членам про захист і заохочення права на 

свободу вираження поглядів та право на приватне життя у зв’язку з мережевим 

нейтралітетом (2014 р.) [194]. При здійсненні різних видів діяльності CDMSI 

допомагає ряду підпорядкованих йому органів: Комітету експертів з 

плюралізму засобів масової інформації та прозорості власності засобів масової 

інформації (MSI-MED), Комітету експертів з інтернет-посередників (MSI-

NET) [298]. 

Окремим важливим завданням Керівного комітету є підготовка 

європейських міністерських конференцій зі ЗМІ. Ці конференції проводять з 

1986 р., коли вона мала назву «Європейська міністерська конференція з питань 

політики у ЗМІ», а її темою було «Майбутнє телебачення в Європі» (м. Відень). 

Із 2013 р. її назвою є «Європейська міністерська конференція з питань медіа та 

інформаційного суспільства», перша з яких пройшла в Белграді за темою: 

«Свобода слова і демократія в епоху цифрових технологій: можливості, права, 

обов’язки» [69]. Конференції проходять раз на три роки. У рамках цих 

конференцій було обговорено проект Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення (1989 р.) і Протокол до неї. Конференції надали 

привід компетентним міністрам для обговорення питань, що становлять 

спільний інтерес, вироблення узгоджених керівних принципів політики щодо 

актуальних проблем та закладання майбутніх пріоритетів європейської 

співпраці в галузі ЗМІ у рамках Ради Європи [186]. 

Спеціальним органом РЄ, що працює у сфері ЗМІ, є Європейська 

аудіовізуальна обсерваторія. Її було створено у 1992 р. на підставі часткової 

угоди для аналізу процесів, пов’язаних із ринковими, юридичними та 

функціональними аспектами розвитку аудіовізуального сектору. Метою 

Європейської аудіовізуальної обсерваторії є поліпшення передачі інформації в 
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межах аудіовізуальної індустрії, сприяння більш чіткому уявленню про ринок і 

більшій прозорості. При цьому обсерваторія приділяє особливу увагу 

забезпеченню надійності, порівняності та сумісності інформації. Зокрема, 

завданням обсерваторії є збір та обробка інформації й статистичних даних по 

аудіовізуальному сектору (правові, економічні та інформаційні програми), 

виключаючи будь-яку нормотворчу діяльність, передача їх у розпорядження 

фахівців і координаторів Комітету телебачення та радіо «Еврика» (п. 1.1-1.3 

резолюції КМ РЄ 92(70)). На практиці основна роль обсерваторії – моніторинг 

аудіовізуального ринку Європи та складання звітів із розвитку кіно- й 

телеіндустрії, а в останні роки – також аудіовізуальних послуг он-лайн. 

Європейська аудіовізуальна обсерваторія розробила й успішно керує 

інформаційною мережею, за допомогою якої здійснюється збір інформації. 

Мережа включає: партнерські організації; компанії, що спеціалізуються на 

наданні професійної інформації; спеціальних кореспондентів [171]. 

Цікаво, що утворено Європейську аудіовізуальну обсерваторію не на 

підставі міжнародної угоди, а рішенням Комітету міністрів РЄ, складовою 

якого є статут Європейської аудіовізуальної обсерваторії. Цей документ 

отримав у РЄ назву «часткова угода». Нині Європейська аудіовізуальна 

обсерваторія налічує 41 державу-член. Європейський Союз, представлений 

Європейською комісією, також є її членом, отже, загальна кількість членів 

досягла 42-х. 

Члени представлені у Виконавчій Раді обсерваторії, яка є головним 

керівним органом. Наприклад, кожну країну, як правило, представляють 

делегати від Міністерства культури, зв’язку та телекомунікацій. Деякі країни 

представлені національним регулюючим органом [264]. На жаль, однією з не 

багатьох держав Європи, що не представлена в обсерваторії, є Україна, хоча її 

участь сприяла б входженню українського аудіовізуального сектору в ЄІП. 

Рада Європи тривалий час активно працювала в медіа-сфері. Вона має 

конкурентну перевагу перед Європейською комісією в консультаціях зі ЗМІ. З 

іншого боку, приєднання до Конвенцій Ради Європи не є обов’язковим для 
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членства в ЄС, держави – члени ЄС таким чином можуть вибрати à la carte з 

конвенцій Ради Європи, підписання яких не вимагається для їх членства в ЄС.  

Крім того, затвердження медіа-ініціатив членами Ради Європи не є 

обов’язковим, тому вона має ширший мандат та відносну незалежність 

порівняно з ЄС. Більш того, країни Центральної та Східної Європи стали 

членами Європейського Союзу лише на початку 1990-х років. Рада Європи у 

1989 році створила Програму розвитку та консолідації демократичної 

стабільності (Development and Consolidation of Democratic Stability (ADACS)), 

яка направила ряд експертних місій до країн Центральної та Східної Європи 

для сприяння розробці законів у сфері діяльності ЗМІ. Проекти законів часто 

передаються Радою Європи на експертизу до неурядових організацій. При 

цьому коментарі Ради Європи до проектів є конфіденційними, доки урядом не 

буде зроблено офіційний запит на їх отримання [306, c. 322]. 

Працюючи в рамках європейського інформаційного простору, ЄС і Рада 

Європи укладають спеціальні акти, що мають узгодити їхню діяльність у цих 

процесах. До таких актів можна віднести, зокрема, Меморандум про 

взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом (2007 р.), який 

включає свободу вираження поглядів та інформації до загальних пріоритетів і 

основних сфер для співпраці між цими організаціями [265].  

Окремо варто зупинитися на спеціалізованих конвенційних органах 

співробітництва, які створюються згідно з конкретними міжнародними угодами 

та можуть вирішувати міждержавні спори в конкретній сфері або тлумачити ці 

угоди. Так, відповідно до Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення (1989 р.) створено Постійний комітет із транскордонного 

телебачення, що складається з представників Сторін, несе відповідальність за 

виконання програми й може втрутитися в процес для дружнього врегулювання 

будь-яких труднощів. У рідкісних випадках, коли спори не можуть бути 

вирішені шляхом дружніх засобів, передбачається його арбітраж, за 

результатами якого будуть ухвалені юридично обов’язкові рішення. Постійний 

комітет із транскордонного телебачення провів 45 засідань з часу вступу в силу 
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Конвенції. Комітет розробив за дорученням Договірних Сторін кілька думок та 

рекомендацій, що стосуються тлумачення й застосування деяких із положень 

Конвенції (наприклад, документ 2006 року T-TT (97) Inf 2) [268]. У рамках 

Комітету також обмінюються думками про інші положення Конвенції, однак 

без прийняття офіційних рішень з їхнього тлумачення. На останній зустрічі 

Постійного комітету із транскордонного телебачення, що відбулася у 2010 році, 

обговорювалося питання проекту другого протоколу про внесення змін до 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Ключові проблемні 

питання полягали у компетенції ЄС щодо цього питання, відповідності 

положень Директиві про аудіовізуальні послуги. Однак Комітет не зміг 

запропонувати прийнятного для всіх рішення [268]. Більш того, можливість 

подальших змін до Конвенції потребуватиме відповідних дій з боку ЄС, про що 

чітко зазначено у Пояснювальному меморандумі до проекту Директиви про 

внесення змін до Директиви про аудіовізуальні послуги.  

У документі наголошується, що «21 держава – член ЄС є стороною 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення 1989 року (CETS 

№ 132), яка була змінена протоколом 1998 року. Союз не є стороною Конвенції. 

Конвенція дозволяє договірним сторонам застосовувати більш жорсткі або 

більш детальні правила щодо програмних послуг, що передаються 

телерадіоорганізаціями, які перебувають під їх юрисдикцією. Оскільки деякі з 

існуючих правил Директиви є менш суворими, ніж норми Конвенції, 

впровадження правил Директиви країнами – членами ЄС, які є сторонами 

Конвенції, може призвести до певних відмінностей між державами – членами 

ЄС, залежно від того, чи є вони сторонами-учасницями Конвенції щодо їхніх 

міжнародних зобов’язань. Це також стосується деяких поправок, що містяться в 

цій пропозиції, які вводять до Директиви додаткові правила, менш суворі, ніж 

норми Конвенції. У питаннях, що охоплюються Директивою, Союз набув 

виключної компетенції укладати міжнародні угоди. Тому будь-які зміни 

зобов’язань, що випливають із Конвенції, вимагатимуть від Союзу дій» [223]. 
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Зазначене свідчить, що у питаннях транскордонного телебачення 

інституційна взаємодія Ради Європи та ЄС повинна буде вийти на якісно новий 

рівень із пошуком відповідних механізмів узгодження міжнародних зобов’язань 

держав – членів ЄС, які є сторонами конвенцій Ради Європи. 

Своєю чергою, у рамках ОБСЄ функціонує Управління представника 

ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації (УПЗМІ), яке часто 

називають «міжурядовим сторожовим псом над правами журналістів» [237, 

с. 8]. Хоч ОБСЄ і не базується на міжнародному договорі, вона має значний 

авторитет у світовому співтоваристві й розглядається як міжурядове 

об’єднання.  

Робота УПЗМІ несе значні політичні та моральні наслідки завдяки 

постійній прихильності держав – учасниць ОБСЄ. Управління сприяє 

дотриманню зобов’язань у рамках ОБСЄ через механізми раннього 

попередження, виступів, зустрічей і рекомендацій, а також надає практичну 

підтримку й допомогу державам у вигляді експертних консультацій із 

розроблення законів і правил, семінарів, технічної допомоги та підготовки 

громадськості і посадових осіб. Особливістю мандата УПЗМІ є незалежність 

від будь-яких політичних чи інших міркувань. Важливою частиною ролі 

Представника ОБСЄ є привернення уваги громадськості до проблем, що 

можуть відбутися в регіоні ОБСЄ. УПЗМІ працює у співпраці з державними 

органами й неурядовими організаціями з метою сприяння вирішенню існуючих 

й очікуваних очевидних порушень зобов’язань держав у сфері ЗМІ.  

УПЗМІ ініціювало включення зусиль по усуненню норм щодо 

криміналізації наклепу з національного законодавства й домоглося звільнення 

із в’язниці та досудового утримання під вартою багатьох турецьких журналістів 

за звинуваченнями, що випливають з їхнього права на свободу вираження 

поглядів та законної журналістської роботи. Останні конференції та публікації 

УПЗМІ були спрямовані на свободу Інтернет, регулювання мовлення та 

структур для саморегулювання ЗМІ, а також забезпечення безпеки 

журналістів [237, с. 9]. 
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Окрему роль у регулюванні європейського інформаційного простору 

відіграє ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку). Вона 

виконує функцію «адміністратора правових інструментів», зокрема в галузі 

інвестицій та руху капіталів, а також «аналітичного центру» або дискусійного 

форуму із виникаючих питань, які мають відношення до її членів. ОЕСР 

розробила ініціативи та відкрила обговорення окремих тем, які мають 

безпосереднє відношення до аудіовізуального сектору, зокрема багатосторонніх 

правил щодо інвестицій, невидимих транзакцій та електронної комерції.  

У рамках ОЕСР функціонує Комітет з питань інформації, комп’ютерної та 

комунікаційної політики (Комітет МККП), який розглядає політичні питання, 

пов’язані з максимальним економічним зростанням та соціальними вигодами, 

отриманими від розробки й застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій. У цьому контексті помітний розвиток було відображено завдяки 

діяльності робочих груп ОЕСР, які все частіше займаються вивченням та 

оцінкою регулювання й економіки медіа-контенту. Комісія ЄС уважно стежить 

за діяльністю ОЕСР з метою визначення ключових тенденцій до політики та 

законодавства ЄС для створення середовища, сприятливого для позицій ЄС на 

інших двосторонніх та багатосторонніх форумах, а також забезпечення того, 

щоб «правові запобіжники», які характеризують аудіовізуальний сектор, були 

відображені в такій діяльності [217, c. 40]. 

Таким чином, ми можемо констатувати існування в Європі розгалуженого 

міжурядового інституційного механізму у сфері ЗМІ. Цей механізм 

зосереджено переважно в рамках таких європейських міжнародних організацій, 

як ЄС, РЄ і ОБСЄ. Кожна з них, залежно від компетенції, спрямовує свою 

діяльність на певну сферу. Саме ці організації визначають принципи правового 

регулювання ЗМІ в рамках ЄІП. Більш того, спостерігається певний ефект 

синергії правового регулювання. Це пов’язано, по-перше, із тим, що документи, 

які приймаються в рамках цих організацій, базуються на положеннях ЄКПЛ та 

практиці ЄСПЛ, а, по-друге, ЄС, РЄ і ОБСЄ посилаються в рамках ухвалених 
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документів одна на одну та містять відсилки до стандартів, ухвалених іншою 

організацією. 

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’яких), є результатом швидкого розвитку ЗМІ під впливом, серед іншого, 

технічного прогресу. Держави через бюрократичні процедури прийняття 

обов’язкових міжнародно-правових актів не встигають за фактичним розвитком 

суспільних відносин у цій сфері. Це породжує виникнення таких м’яких 

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

стандарт доцільно застосовувати через його зручність та практичну цінність. 

Слід відмежовувати правовий стандарт діяльності ЗМІ per se (наприклад, право 

на інформацію) від правового стандарту, що регулює технічний аспект 

діяльності ЗМІ, тобто, за своїм змістом, є технічною публікацією, що 

використовується як правова норма та є результатом усталеної технічної 

практики.  

 

 

3.2. Роль неурядових організацій у саморегулюванні діяльності 

засобів масової інформації в Європі 

 

Неурядові організації виступають одним із важливих механізмів 

реалізації фундаментальних європейських принципів, закладених в основу 
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діяльності ЗМІ. Як зазначив у 2015 р. Комісар РЄ з прав людини Н. Муйжнієкс, 

«НУО та ЗМІ часто єдині сторожові пси, що залишилися здатними й готовими 

тримати владу у відповідальності перед законом. Свобода ЗМІ є основою, 

невід’ємною частиною свободи вираження думок, яка, у свою чергу, має 

вирішальне значення для свободи зібрань та об’єднань, вільних виборів та 

інших прав. НУО часто захищають ЗМІ та журналістів, коли вони перебувають 

під тиском» [267]. 

НУО діють на національному та міжнародному рівнях, при цьому 

виступаючи суб’єктами лише національного права, зазвичай у формі 

некомерційних об’єднань. У рамках міжнародного права їхню роль можна 

визначити як роль певних бенефіціарів. Вони не можуть брати участь у 

створенні норм міжнародного права, проте можуть впливати на їх зміст. 

Особливо це стосується участі в розробці міжнародно-правових документів 

міжнародних професійних об’єднань, які мають значний авторитет та 

відповідний досвід у сфері діяльності ЗМІ. Крім того, вони можуть 

контролювати додержання норм міжнародного права, створювати проекти 

міжнародно-правових актів, бути спостерігачами в міжнародних міжурядових 

організаціях і т.п.  

Характерною особливістю правового регулювання міжнародних 

інформаційних відносин, і регіоналізму «європейського міжнародного права» 

загалом, є активне залучення недержавних суб’єктів до міжнародно-правового 

регулювання (ЄСПЛ та Суд ЄС можуть розглядати подані ними скарги проти 

держав та ЄС). Особливо це помітно в рамках регулювання транскордонних 

відносин, пов’язаних з Інтернет, зокрема новими ЗМІ, щодо яких першими 

регуляторними актами на міжнародному ріні були ухвалені транскордонні 

кодекси поведінки й іншого роду регуляторні акти [68]. 

Зважаючи на роль НУО в Європі, РЄ ухвалила спеціальну конвенцію 

«Про визнання юридичними особами міжнародних неурядових організацій» 

(1986 р.), за якою НУО на міжнародному рівні має відповідати таким ознакам: 

мати некомерційну мету міжнародної громадської користі; бути заснованою 
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при використанні норм міжнародного права Стороною – учасником Конвенції; 

здійснювати свою діяльність, роблячи вплив не менш ніж у двох державах; 

мати свій зареєстрований офіс (юридична адреса) на території однієї Сторони і 

центральний орган управління й контролю на території цієї ж Сторони або 

іншої Сторони (ст. 1) [104]. Черговим документом, який розширив перелік 

ознак визначення НУО, стали Фундаментальні принципи щодо статусу НУО в 

Європі, ухвалені РЄ (2002 р.), за якими НУО не повинні «мати за первинну 

мету одержання прибутку. Вони не розподіляють прибутки, що є результатом 

їхніх дій серед своїх членів чи засновників, але використовують їх для 

досягнення власних цілей. Той самий документ зазначив, що НУО можуть бути 

або неформальними організаціями, або організаціями, що мають 

правосуб’єктність. Відповідно до національного права вони можуть мати різні 

статуси для того, щоб відображати відмінності у фінансових чи інших 

перевагах, які їм надаються на додаток до правосуб’єктності» [128] (пп. 4–5). 

Як відзначає В. П. Талімончік, загалом неурядові організації у сфері 

інформаційного обміну застосовують інші форми діяльності, ніж міждержавні 

організації. Вони не обмежуються прийняттям рекомендацій із досить широким 

змістом, а проводять конкретні заходи і втілюють програми, безпосередньо 

беруть участь у міжнародних інформаційних відносинах, перетворюючи їх та 

сприяючи їхньому розвитку. Для кожної неурядової організації у сфері 

інформації характерна своя, спеціальна компетенція. Залежно від компетенції 

всі неурядові організації, які діють у сфері інформаційного обміну, можна 

розділити на групи: 1) організації, які розглядають комплекс питань 

інформаційного обміну; 2) організації з обміну окремими видами інформації; 

3) організації у галузі зв’язку; 4) мережі з прав людини; 5) організації з питань 

свободи друку і прав журналістів [107, с. 33–34]. Нас цікавить остання група в 

цій класифікації.  

Міжнародні та національні НУО в області ЗМІ включають об’єднання, 

органи, які представляють медіа-індустрію, видавців і редакторів, юристів, у 

тому числі практикуючих адвокатів журналістів груп, НУО, що спеціалізуються 
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на просуванні свободи вираження, свободи ЗМІ та свободи інформації, фонди 

та організації з прав людини, пов’язані зі свободою преси як ключовим 

аспектом прав людини і верховенства закону [237, р. 12]. 

Аналізуючи практику десятків НУО у сфері ЗМІ, що існують у світі, 

дослідники відзначають ряд важливих тенденцій: 1) регіоналізацію (Союз преси 

Британської співдружності націй, Всеарабська спілка журналістів); 

2) об’єднання з представниками інших суміжних видів діяльності (правозахисні 

і журналістські НУО); 3) перенесення центру ваги із суспільно-політичної 

спрямованості діяльності міжнародних журналістських організацій на помітне 

зміцнення й подальше вдосконалення їх професійного характеру, захист 

інтересів і професійних потреб журналістів (зростання кількості профспілок 

працівників мас-медіа) [51]. 

Європейські НУО у сфері ЗМІ є різними за своєю структурою, 

завданнями, повноваженнями та правовим підґрунтям. Як зазначено у 

Пояснювальному меморандумі до Фундаментальних принципів щодо статусу 

неурядових організацій у Європі (2002 р.), термін НУО охоплює надзвичайно 

широкий діапазон організацій [128] (п. 13). Їх умовно можна поділити на кілька 

груп: ті, що захищають права журналістів; ті, що займаються регулюванням 

мовлення; ті, що розглядають скарги в рамках діяльності ЗМІ; ті, що готують і 

здійснюють процедуру саморегулювання, видають кодекси поведінки й інші. 

Часто одна організація виконує функції представників кількох груп, а іноді 

діяльність щодо сфери ЗМІ здійснюють не спеціалізовані НУО. Наприклад, 

Amnesty International і Freedom House працюють для журналістів, що 

викривають порушення прав людини. Причому НУО в рамках кожної з цих 

груп мають різні правові особливості. Так, до складу першої групи входять 

утворення, що об’єднують європейських журналістів, хоча інколи вони, навіть, 

не мають своїх статутів (Європейський центр журналістики, Спільнота Медіа 

Форум Європи) і функціонують у формі періодичного координатора діяльності 

незалежних журналістів (це суперечить Фундаментальним принципам щодо 

статусу НУО в Європі (2002 р.), де зазначено, що «кожна НУО з 
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правосуб’єктністю повинна мати статут» (п. 18), проте таку безстатутну форму 

об’єднання дозволяє законодавство ряду країн ЄС). Є об’єднання, що являють 

собою класичні форми НУО. До таких, скажімо, належить Асоціація 

європейських журналістів (некомерційна організація бельгійського права)[140], 

що об’єднує європейських журналістів через їхнє членство в національних 

асоціаціях та має на меті просування інтересів журналістів, захист свободи 

інформації та свободи преси в Європі. Серед її безпосередніх завдань – 

протидія тому, щоб національні закони про боротьбу з тероризмом не 

використовувалися для блокування законної свободи висловлювання думок. 

Для цього Асоціація європейських журналістів ухвалює рекомендації і 

звернення, має статус спостерігача в РЄ, ОБСЄ та ЮНЕСКО [136]. Асоціація 

закликає до захисту свобод ЗМІ шляхом підвищення ефективності ЄСПЛ, у 

тому числі через забезпечувальні заходи та заходи загального характеру для 

захисту прав зі ст. 10 ЄКПЛ, рекомендуючи ЄС, серед іншого, приєднатися до 

ЄКПЛ.  

Спеціалізованою організацією щодо правового захисту журналістів є 

Правова ініціатива надійного захисту (MLDI), яка заснована на англійському 

праві й надає допомогу журналістам і ЗМІ у судових справах через глобальну 

мережу спеціалізованих медіа-юристів. Зокрема, у рамках справи Sanoma 

Uitgevers B.V. проти Нідерландів у ЄСПЛ організація домоглася посилення 

законів про захист журналістських джерел в Європі і встановлення правил 

проти обшуків правоохоронними органами у редакціях [97]. 

Спеціалізовані організації щодо правового захисту журналістів можуть 

бути також філіями глобальних об’єднань (Міжнародної федерації 

журналістів), як Європейська федерація журналістів (ЄФЖ), що об’єднує 

національні журналістські профспілки Європи та є юридичною особою 

бельгійського права, визнаною «представником голосу журналістів 

Європи» [293] ЄС і РЄ. У рамках однієї зі своїх останніх резолюцій 2014 р. 

ЄФЖ закликала захистити права журналістів-фрілансерів, а також відзначила 

ряд важливих моментів щодо діяльності журналістів на Сході України: 
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закликала «українську і російську владу утриматися від будь-яких заходів, які 

могли б залякати журналістів, у тому числі заборони журналістам в’їзду в 

Україну», а також закликала уряд України забезпечити розслідування вбивств 

журналістів на її території й покарання винних: «ми закликаємо російську та 

українську влади зробити все можливе, щоб забезпечити безпеку журналістів». 

Також міститься заклик до запровадження обов’язкового страхування 

(власниками ЗМІ) військових кореспондентів (резолюції 8, 12) [200].  

У 2009 р. організація закликала до «правової визначеності, коли справа 

доходить до позначення юрисдикції у випадку наклепу й порушення 

недоторканності приватного життя», у рамках перегляду Європейською 

Комісією Зеленої книги по Регламенту Ради ЄС № 44/2001 про юрисдикцію, 

визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних питаннях 

(Брюссель I) [292].  

Важливими механізмами, які використовують НУО в рамках 

регулювання діяльності ЗМІ, є саморегулювання. Ключовим елементом 

саморегулювання є добровільна участь суб’єктів. Кодекси поведінки повинні 

бути складені з ініціативи учасників ринку (компаній, асоціацій і т.д.). Цілі 

таких механізмів тісно взаємопов’язані з цілями журналістики й спрямовані, 

насамперед, на підвищення соціальної відповідальності всіх тих, хто задіяний в 

інформаційних відносинах.  

Правила можуть бути встановлені в саморегульованій організації, яка 

створюється зацікавленими сторонами (в ідеалі за участю іншої сторони, 

зокрема споживачів), і яка також стежить за дотриманням правил і накладає 

будь-які санкції, передбачені ними. Оскільки держава не несе відповідальності 

за цією формою регулювання, санкції публічної влади не можуть бути 

накладені, а тільки ті, що передбачені цивільним законодавством, зокрема 

статутами громадських організацій. По суті, це приклад альтернативних видів 

нормативного регулювання. Таке регулювання є комплементарним або, навіть, 

існує за відсутності відповідного законодавства.  
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Саморегулювання є базою, на основі якої НУО розробили свої власні 

правила для того, щоб досягти певних цілей, і взяли на себе повну 

відповідальність за контроль за дотриманням цих правил. Такі правила можуть 

мати форму технічних стандартів або стандартів якості чи кодексів поведінки. 

Наприклад, міжурядова організація МСЕ тривалий час не могла вирішити 

проблему стандарту мовлення. Тому в березні 2001 р., неурядова організація 

ЄМС рекомендувала своїм членам-мовникам використовувати стандарт DVB-

MHP на нових цифрових телевізійних платформах, а мовники, що 

використовують інші інтерфейси на існуючих цифрових телевізійних 

платформах, повинні приділяти серйозну увагу переходу на DVB-MHP [244, 

р. 47]. 

Однією з перших на потребу механізмів саморегулювання у сфері ЗМІ 

звернула увагу РЄ. Так, у рамках Празької конференції РЄ на рівні міністрів з 

політики ЗМІ (1994 р.) було ухвалено резолюцію № 2 про свободи журналістів і 

права людини, де підкреслювалося, що державні органи повинні «проявляти 

стриманість... і визнати, що всі ті, хто займається журналістською діяльністю, 

мають право розробляти стандарти саморегулювання. Останні можуть бути, 

наприклад, у вигляді кодексів поведінки, які описують, як їх права і свободи 

повинні бути узгоджені з іншими правами, свободами та інтересами, з якими 

вони можуть вступити в конфлікт, а також їх обов’язки» [218]. У ряді інших 

актів РЄ було вказано й на інші види впливу саморегулювання у рамках ЗМІ на 

суспільні процеси. Так, у рекомендації № R (99) 15 «Про висвітлення в ЗМІ 

виборчих кампаній» [96] підтверджується, що заходи саморегулювання, вжиті з 

боку працівників ЗМІ, зокрема у вигляді кодексів поведінки, які встановлюють 

керівні напрямки успішного проведення відповідального, точного й правдивого 

процесу висвітлення виборчих кампаній, корисні та необхідні доповнення до 

законодавства держави або правил у цій сфері.  

У розробленій ПАРЄ Резолюції 1003 (1993) «Про етичні принципи 

журналістики» відзначено принципи саморегулювання ЗМІ: «ЗМІ мають взяти 

на себе зобов’язання підкоритися жорстким етичним нормам, які гарантують 
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свободу вираження поглядів і здійснення основного права громадян на 

одержання правдивої інформації та чесних міркувань» [290] (п. 36). Механізм 

саморегулювання мають складати органи, «до яких залучать видавців, 

журналістів, об’єднання користувачів ЗМІ, експертів з академічних кіл і суддів» 

(п. 37). Актами, які ці органи можуть видавати, визначено «резолюції щодо 

поваги правил етики в журналістиці» (п. 37), а також «дослідження, зроблені 

постфактум, про достовірність інформації, що поширюється ЗМІ» (п. 38). 

Цікаво, що в документі РЄ мова йшла лише про резолюції, але не кодекси 

поведінки, що на практиці стали ключовим механізмом саморегулювання у ЗМІ 

Європи. Так, у справі Goodwin v. The United Kingdom ЄСПЛ оприлюднив 

висновок про існування норми, що дозволяє журналістам тримати в таємниці 

джерела своєї інформації, посилаючись, серед іншого, на національні кодекси 

журналістської поведінки (п. 39) [228].  

Щодо ЄС, то згадана директива «Телебачення без кордонів» (1989 р.) 

поєднувала в собі елементи само- і спільного регулювання (співрегулювання), 

хоча вони й не були явно зазначені в тексті директиви. У Повідомленні Комісії 

ЄС з питань аудіовізуальної політики 1999 р. зазначалося: «Принцип 

пропорційності вимагає, що ступінь втручання регулюючих органів не повинен 

бути більшим, ніж необхідно для досягнення мети в питанні…, можна краще 

керувати змінами, що відбуваються за рахунок побудови на існуючих 

інструментах і принципах, і, де це доцільно, шляхом заохочення ініціатив 

саморегулювання» [159].  

Пізніше прийнята на її заміну директива 2010/13/ЄС «Про аудіовізуальні 

медіа-послуги» в преамбулі прямо передбачила механізми спільного і 

саморегулювання для ЗМІ: «Комісія підкреслила необхідність ретельного 

аналізу відповідного нормативного підходу, зокрема з метою виявити перевагу 

застосування законодавчого підходу до відповідної сфери та проблеми або 

можливості використовувати альтернативні шляхи, такі, як спільне 

регулювання та саморегулювання. Крім того, як свідчить досвід, інструменти 

спільного регулювання та саморегулювання, реалізовані у відповідності до 
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різних правових традицій держав-членів, можуть відігравати важливу роль у 

забезпеченні високого рівня захисту прав споживачів. Таким чином, 

саморегулювання є добровільною ініціативою, що дозволяє комерційним 

суб’єктам, соціальним партнерам, недержавним організаціям або асоціаціям 

приймати спільні для всіх керівні принципи. Держави-члени у відповідності до 

своїх правових традицій мають визнавати ефективність саморегулювання як 

доповнення до законодавчих і судових та/або адміністративних механізмів, а 

також його корисну роль для досягнення цілей цієї Директиви». Водночас 

встановлено і межі такого регулювання: «однак, попри те, що саморегулювання 

може бути додатковим механізмом реалізації деяких положень цієї Директиви, 

воно не повинне витісняти законодавчі зобов’язання на національному рівні» 

(п. 44).  

Встановлено і роль співрегулювання в секторі ЗМІ та його зв’язок із 

саморегулюванням та правом ЄС: «Співрегулювання забезпечує мінімальний 

юридичний зв’язок між саморегулюванням і національним законодавцем в 

межах правових традицій держав-членів. Співрегулювання дозволяє державі 

втручатися у випадку, якщо її цілі не виконуються. Не зазіхаючи на офіційні 

зобов’язання держав-членів щодо транспозиції, ця Директива заохочує до 

застосування співрегулювання та саморегулювання. Це жодним чином не 

зобов’язує держави-члени ані встановлювати режими співрегулювання та/або 

саморегулювання, ані змінювати або ставити під загрозу співрегулювання, що 

наразі існує, або ініціативи саморегулювання, які уже ефективно діють у 

державах-членах». Крім того, в регулятивній частині Директиви встановлено, 

що «держави-члени сприяють співрегулюванню та/або саморегульованим 

режимам у сферах координації цієї Директиви, наскільки це дозволено їхніми 

правовими системами. Такі режими повинні бути широко сприйняті головними 

зацікавленими особами у відповідних державах-членах і передбачати 

ефективну реалізацію» (ст. 4 п. 7). А в рамках захисту дітей від недоброякісної 

реклами встановлено подальший напрям встановлення етичних зобов’язань 

через ухвалення спеціальних кодексів: «Держави-члени та Комісія заохочують 
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провайдерів медіа-послуг до розробки кодексів поведінки щодо недопустимих 

аудіовізуальних комерційних повідомлень, які супроводжують або 

включаються до дитячих програм, їжі та напоїв із вмістом поживних та інших 

речовин із поживною або психологічною дією, зокрема таких, як жири, транс-

жирні кислоти, сіль/натрій та цукор, надмірне споживання яких в загальній 

дієті не рекомендується» (ст. 9 п. 2). 

У рамках 5-ї Конференції РЄ на рівні міністрів з політики ЗМІ в 

Салоніках (1997 р.) було вперше порушено питання щодо необхідності 

саморегулювання нових ЗМІ. Так, у Резолюції № 2 наголошено, що спеціальне 

правове регулювання нових комунікаційних технологій необхідно приймати 

лише у тому разі, якщо конкретне питання не врегульоване шляхом 

саморегулювання, тобто безпосередньо тими, хто розробляє, забезпечує, 

експлуатує і використовує ці технології та послуги [218].  

Такий підхід до саморегулювання для Інтернету та нових послуг згодом 

було відображено і в інших документах. Загалом, Інтернет у рамках РЄ 

визначено одним із секторів, де саморегулювання і добровільні схеми 

відіграють головну роль. Це було однозначно підтверджено РЄ в Рекомендації 

(2001) 8 про саморегулювання відносно кібер-контенту: «Держави-члени 

повинні… заохочувати створення організацій, які є репрезентативними для 

інтернет-акторів, заохочувати такі організації до участі у відповідних 

законодавчих процесах, наприклад, шляхом проведення консультацій, слухань 

та експертних висновків, а також у здійсненні відповідних норм. Зокрема, 

йдеться про контроль за дотриманням цих норм, заохочення в Європі, 

глобальне міжнародне співробітництво між такими організаціями» [172]. Крім 

того, Комітет зі ЗМІ РЄ (2002 р.) закликав регулюючі органи та мовників 

«співпрацювати й обговорювати між собою на регулярній основі питання про 

телевізійні програми, які можуть суперечити людській цілісності та гідності, з 

метою пошуку згоди і рішень у рамках саморегулювання, наскільки це 

можливо, щодо таких програм» [310].  
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Право ЄС у рамках регулювання діяльності в Інтернет, у т.ч. і нових ЗМІ, 

одразу пішло шляхом застосування, залучення та підтримки інструментів 

саморегулювання. У висновку Ради ЄС (1999 р.) було відзначено, що 

саморегулювання є «доповнюючим регулюванням для ЗМІ всіх форм у ряді 

держав-членів… без шкоди для права Співтовариства» [166, р. 3]. Вже перша 

директива в цій сфері – 2000/31/ЄC передбачила, що держави-члени й Комісія 

ЄС залучатимуть до виконання цілей директиви НУО, що сприятимуть 

розробці кодексів поведінки у сфері захисту неповнолітніх та людської 

гідності, а також заохочуватимуть залучення об’єднань та організацій, що 

представляють споживачів, до розробки й імплементації кодексів поведінки 

(ст. 16). Аналогічна норма щодо сприяння розробці кодексів поведінки 

містилася і в директиві про захист персональних даних. Її новацією було 

створення Кодексів ЄС, розроблених робочою групою (ст. 27 Директиви 

95/46/ЄС «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про 

вільне переміщення таких даних»).  

Що стосується саморегулівних організацій у сфері ЗМІ, то варто 

зазначити, що такі організації існують на кількох рівнях: національному, 

регіональному та універсальному. В усіх випадках вони підпадають під 

категорії неурядових об’єднань. На національному рівні, особливо в Європі, 

існують як спілки журналістів різного типу, так і національні ради теле- і радіо 

мовників, ради преси, агентства з регулювання соціальних комунікацій і т.п., 

що здійснюють контроль за діяльністю у своїй сфері ЗМІ, проте виступають 

незалежними об’єднаннями з різними видами формування. 

Однією з провідних світових неурядових організацій у галузі захисту та 

просування свободи інформації, яка об’єднує журналістів з понад 130 держав, є 

Репортери без кордонів. Вона має консультативний статус при Організації 

Об’єднаних Націй, ЮНЕСКО, Раді Європи та Міжнародній організації 

франкомовних організацій (OIF). Організація бере активну участь у формуванні 

та реалізації політики щодо ЗМІ й Інтернету, а також щорічно складає Індекс 
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світової свободи преси, оцінюючи рівень свободи, доступної засобам масової 

інформації у 180 країнах [289].  

На універсальному рівні діє також Фундація «Відкрите суспільство», яка 

реалізує ряд програм «Відкритого суспільства» (Open Society Media Program, 

Open Society Program on Independent Journalism, Open Society Information 

Program), присвячених просуванню свободи ЗМІ у країнах, які переживають 

процес демократизації й будують ринок ЗМІ. Вона надає підтримку проектам, 

які забезпечують моніторинг та захист прав журналістів і сприяють відкритості 

нормативно-правового середовища. Фундація підтримує ініціативи, спрямовані 

на надання допомоги медіа у прийнятті законодавства, що відповідає 

демократичним, міжнародним стандартам, підвищення професіоналізму 

журналістів та медіа-менеджерів, зміцнення асоціацій професіоналів ЗМІ, 

створення механізмів саморегулювання ЗМІ. Також «Відкрите суспільство» 

забезпечує фінансову підтримку, сприяє обміну досвідом між країнами й 

регіонами, а іноді виступає від імені місцевих установ ЗМІ. У 2012 р. Програма 

відкритого медіа суспільства підготувала звіт для комітету Європейського 

парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ «Дослідження 

оцифрування і нових засобів масової інформації у поєднанні з доступом до 

інформації», присвячений плюралізму ЗМІ в Європі [259]. 

На європейському рівні саморегулюванню найбільш піддавалася сфера 

реклами. У 1992 р. комісар у сфері конкуренції Л. Бріттан закликав до захисту 

споживачів від реклами на європейському рівні. На той час вже існувало 

саморегулювання реклами на місцях у більшості держав-членів, треба було 

лише захистити споживачів від реклами, яка перетинала кордони. Це стало 

початком Європейського Альянсу зі стандартів у рекламі (EASA), який 

об’єднує рекламодавців, агентства та засоби масової інформації, а також 

національні організації саморегулювання [303, с. 146–147].  

Із розвитком регулювання рекламного ринку з боку інститутів ЄС роль 

EASA стає все важливішою в наданні додаткового рівня захисту споживачам. 

Система EASA розвивається разом з ЄС, нові держави, що приєднуються до 
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Союзу, отримують свої національні системи. У середині 2000-х років EASA 

почала активну боротьбу за обмеження реклами алкоголю, що призводив до 

значної кількості ДТП, та реклами харчових домішок, що призводили до 

ожиріння. Ці теми були дуже болючими для суспільства. Відповідні зміни 

вносилися до національних кодексів та закінчилися внесенням відповідних 

норм до директив 2007 і 2010 рр. про аудіовізуальні послуги [227]. Організація 

активно працює над тим, щоб реклама відображала розвиток суспільства й 

могла ефективно працювати у вирішенні його проблем [196]. Ефективна 

система саморегулювання повинна підтримувати високий профіль: споживачі 

повинні бути поінформовані про те, де і як скаржитися, а промисловість 

повинна знати про кодекси і процедури, за допомогою яких здійснюється 

регулювання [153, р. 20]. 

EASA розробила систему розгляду транскордонних скарг. Система 

працює через мережу з 28 саморегульованих організацій-членів, що охоплює 

весь ЄС. У зв’язку з тим, що національні саморегульовані організації не мають 

жодного контролю над ЗМІ, які базуються в інших країнах, система EASA 

заснована на принципі «країни походження», концепції, закріпленій у праві ЄС, 

щоб полегшити функціонування єдиного ринку, гарантуючи, що реклама, 

циркулююча в більш ніж одній країні, повинна відповідати тільки одному 

набору правил. 

Активно саморегулювання відбувається у сфері нових ЗМІ, що 

функціонують у рамках Інтернет. Увага саморегулювальної діяльності в мережі 

Інтернет, як правило, зосереджується на протизаконному й небезпечному змісті 

(а не на стандартах смаку і пристойності), припускаючи, що подібний стандарт 

існує для друкованих ЗМІ. На перших порах Інтернет піддавався 

саморегулюванню, розробленому в основному за допомогою кодексів 

поведінки, які були створені для вирішення проблем у цих сферах. Велика 

нормативна діяльність проходила добровільно в цій галузі серед інтернет-

провайдерів, але кодекси часто були суперечливими, а іноді доповнювали один 

одного. Саме в рамках цих кодексів було розроблено принцип «повідомлення 
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та видалення», закріплений пізніше в Директиві 2000/31/ЄС. Йдеться про 

відповідальність інтернет-провайдерів видалити незаконний контент тільки 

тоді, коли він «отримує фактичне знання». Коли провайдери мають такі знання, 

вони повинні видалити або відключити доступ до вмісту контенту. Для цього 

провайдер має отримати повідомлення, як правило, від користувача або з 

гарячої лінії, спеціально створеної для цієї мети, і після цього провайдер бере 

на себе відповідальність за вжиття заходів проти незаконного контенту. 

У підсумку більшість асоціацій провайдерів Інтернету Європи 

об’єдналися в рамках EuroISPA. Вона включає понад 2300 провайдерів у різних 

країнах ЄС та ЄАВТ (Австрії, Бельгії, Чеській Республіці, Фінляндії, Франції, 

Німеччині, Ірландії, Італії, Норвегії, Румунії та Великій Британії). Асоціація 

була створена в 1997 р. для представлення впливу європейської Інтернет-

індустрії на політику ЄС та законодавчі аспекти, а також сприяння обміну 

передовою практикою між національними асоціаціями. Її секретаріат 

знаходиться в Брюсселі. EuroISPA визнається як голос Інтернет-індустрії ЄС і є 

найбільшим «парасольковим» об’єднанням провайдерів Інтернет-послуг у 

світі [204].  

EuroISPA була створена для досягнення кількох важливих цілей: захисту 

та просування інтересів Європи в цілому в глобальній мережі Інтернет, 

забезпечення перших позицій для Європи у ключовій галузі нового тисячоліття; 

допомоги у доступі до переваг цієї нової технології особам, з одночасним 

забезпеченням відповідності законним інтересам батьків та інших осіб, 

відповідальних за найуразливіших членів суспільства; стимулювання розвитку 

вільного і відкритого телекомунікаційного ринку, користі для суспільства в 

цілому, але з урахуванням здорового розвитку мережі Інтернет; захисту 

інтересів своїх членів та наданням їм загальних послуг, які вони не можуть 

отримати в іншому місці [204]. 

Діяльність EuroISPA базується на Статуті [203], в якому передбачено, що 

вона є об’єднанням (європейським консорціумом) в сенсі ст. 25 Регламенту 

ЄЕС № 2137/85 від 25 липня 1985 р. про Європейську групу з економічних 
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інтересів (EEIG). Діяльність EuroISPA, у першу чергу, проходить на рівні ЄС, 

по друге – на міжнародному рівні. З питань, які мають тільки місцеве або 

національне значення, EuroISPA може діяти тільки після консультації з членом 

EuroISPA із цієї країни (п. 1.3). Членами об’єднання можуть бути провайдери з 

держав – членів ЄАВТ (п. 2.1), а асоційованими членами – також «надавачі 

послуг, пов’язаних з Інтернет, які працюють і юридично засновані в країнах, що 

належать до Ради Європи» (п. 2.7).  

Національні кодекси, прийняті учасниками EuroISPA, охоплюють 

вирішення деяких із найбільш нагальних суспільних проблем щодо 

використання Інтернет. Ідеться про питання чутливого і/або незаконного 

контенту, серед яких мова ненависті, підбурювання до насильства та 

ксенофобії. Здійснення саморегулювання за допомогою кодексів поведінки не 

тільки «регулює» і контролює контент в Інтернет – саморегулювання діє 

певним чином і в рамках національної правової системи. 

Важливою європейською НУО, що здійснює саморегулювання у сфері 

ЗМІ, є Європейський мовний союз (ЄМС). Це об’єднання має доволі широку 

географічну сферу охоплення, об’єднуючи мовників переважно з Європейської 

мовної зони, визначеної Міжнародним союзом електрозв’язку [240]. 

Географічно вона не відповідає Європейському континенту, бо охоплює також 

Північну Африку та Близький Схід. Але цей географічний критерій є 

рекомендаційним, тому членами організації є також мовні організації з ряду 

інших країн (наприклад, Азербайджан). Асоційованими членами є компанії зі 

США, Канади, Японії та інших країн. Згідно зі своїм статутом ЄМС є 

асоціацією швейцарського права (ст. 1) [297]. Її специфічною ознакою є те, що 

членами ЄМС від однієї країни можуть бути кілька мовників. Організація, 

окрім проведення таких публічних подій, як Євробачення, відома також тим, 

що ухвалює ряд рекомендаційних актів у сфері розвитку ЗМІ (Декларація про 

ключові цінності громадських медіа (2012р.) [185]) та саморегулювання у ЗМІ. 

Серед останніх цікавими є Принципи управління для суспільних ЗМІ (2015 р.), 

Громадські принципи фінансування для суспільних ЗМІ (2015 р.), Керівництво 
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щодо копірайту у ЗМІ (2014 р.), Принципи висвітлення виборів у нових 

демократіях і таких, що розвиваються (2014 р.). Всі вони є необов’язковими, 

ухваленими з метою визначити й розробити основоположні принципи для 

управління суспільними ЗМІ [207]. 

ЄМС, хоча є неурядовою структурою, бере участь у важливих для Європи 

процесах, що певним чином вирізняє його від інших НУО. По-перше, ЄМС діє 

в рамках сектору, виділеного йому іншими міжурядовими організаціями МСЕ 

або РЄ, а членами, відповідно, можуть бути лише мовники з держав-членів цих 

міжнародних організацій (п. 3.3 Статуту). По-друге, ЄМС, «діючи як 

професійний співрозмовник з європейськими інституціями та міжнародними 

організаціями, у відповідних випадках сприяє розробці правових документів та 

встановленню стандартів і норм з метою збереження й подальшого захисту 

інтересів своїх членів» (п. 2.1.3 Статуту). Тобто, організація вступає у 

відносини з іншими міжнародними організаціями, зокрема ЮНЕСКО 

(консультативний статус із 1969 р., підготовка модельних законів), ЄС 

(меморандум про взаємодію 2012 р.), сприяє реформам у секторі мовлення 

суспільних ЗМІ країн-претендентів на розширення в ЄС і Європейській 

політиці сусідства [201], надає коментарі до законодавства щодо мовлення 

ЄС [197] та РЄ (Меморандум про взаєморозуміння (2011 р.), сприяє реформам у 

секторі суспільних ЗМІ у Західних Балканах і Східній Європі шляхом, у першу 

чергу, впровадження плюралізму). Також встановлено право ЄМС «вжити всіх 

заходів і правових актів, які сприяють досягненню будь-якого аспекту його 

цілей» (п. 2.3 Статуту). 

Крім того, ЄМС, діючи в Європі, хоч і виступає неприбутковою 

організацією швейцарського права (п. 1.4.), при здійсненні комерційної 

діяльності потрапляє до сфери дії права ЄС. Зокрема, мова йде про систему 

обміну EBU-Eurovision, за якою регулюється спільне придбання та обмін прав 

на трансляцію спортивних подій. Комісія ЄС періодично, починаючи з 1993 р., 

надавала цій системі індивідуальні звільнення від дії звичайного 

антимонопольного законодавства ЄС у сенсі ст. 101 п. 1 ДФЄС: «Спільне 
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придбання прав, обмін ними та обмін телевізійними сигналами щодо 

міжнародних спортивних подій обмежує конкуренцію між членами ЄМС. Тим 

не менш, система забезпечує ряд покращень – зменшення трансакцій та інших 

витрат, які приносять користь, зокрема, малим каналам із невеликих країн, 

дозволяючи їм показати більше спортивних програм і кращої якості. Крім того, 

співпраця каналів-членів у рамках системи Eurovision полегшує транскордонне 

мовлення та сприяє розвитку єдиного європейського ринку телерадіомовлення» 

(рішення Комісії 2000/400/ЄC [134]). 

Підводячи підсумки, слід зазначити таке. 

У системі учасників європейської інформаційної політики слід 

виокремити неурядові організації, 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 організацій, які, у своїй більшості, лише 

констатують ситуації і в цілому визначають напрям подальших дій. Можна 

стверджувати, що сучасне право ЄС та РЄ у сфері ЗМІ активно використовує 

механізми саморегулювання і 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 виконання через них і певних 

«підвищених» стандартів для ЗМІ, досягнення яких через правові механізми є 

навряд чи досяжним зараз і може бути неоднозначно сприйнятим суспільством. 

Правовий механізм саморегулювання включає норми, що містяться в кодексах 

етики та стандартах, розроблених журналістськими спільнотами. Як правило, ці 

спільноти також розробляють певні процедури для застосування прийнятих 

норм. Відповідно, тут ми маємо певну аналогію з правовими матеріальними та 

процесуальними нормами, які містяться в інших джерелах. 

НУО у сфері ЗМІ є абсолютно різними за своєю структурою, завданнями, 

повноваженнями та правовим підґрунтям. Їх умовно можна поділити на кілька 
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груп: ті, що захищають права журналістів; ті, що займаються регулюванням 

мовлення; ті, що розглядають скарги в рамках діяльності ЗМІ; ті, що готують і 

здійснюють процедуру саморегулювання, видають кодекси поведінки тощо. 

Важливою є їхня роль в етичному регулюванні рекламної діяльності (EASA), 

провайдінгу нових ЗМІ через Інтернет (EuroISPA), розподілі трансляцій 

важливих подій в Європі (ЄМС).  

За результатами проведеного аналізу можна виділити такі характерні 

ознаки саморегулювання НУО у сфері 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).  
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3.3. Наближення законодавства України до європейських стандартів 

у сфері регулювання діяльності засобів масової інформації  

 

Курс України на європейську інтеграцію потребує вдосконалення 

національного законодавства щодо ЗМІ з метою гармонізації його положень зі 

стандартами ЄС. Таким чином, в Україні передбачається подальша зміна й 

удосконалення регулювання ринку ЗМІ відповідно до європейських стандартів, 

які також будуть змінюватися при динамічному розвитку сучасних медіа та 

розширенні ЄС[3]. Це означає, що Україна має пройти відповідний шлях 

«інформаційної євроінтеграції».  

В Україні наразі прийнято ключові законодавчі акти, що врегульовують 

діяльність засобів масової інформації – друкованих періодичних видань 

(1992 р.) [74], телерадіокомпаній (1993 р.) [84], інформаційних агентств 

(1995 р.)[77]. Крім того, є Закон «Про рекламу» (1996 р.) [79], про суспільні 

ЗМІ та відповідні статті в Кримінальному й Кримінальному процесуальному 

кодексах про відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності. У 

цьому процесі тиск міжнародних організацій (ООН, Ради Європи, ОБСЄ тощо) 

та зобов’язань за міжнародними договорами сприяли утворенню правової 

моделі структури ЗМІ [59, с. 131]. Зокрема, 2001 р. скасовано кримінальну 

відповідальність за дифамацію, а 2014 року – аналогічну норму Цивільного 

кодексу України, якою встановлювалося, що «негативна інформація, поширена 

про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе 

протилежного» [73]. 

У доктрині виділяють такі етапи інформаційної євроінтеграції в Україні: 

1) інформаційна криза (1991 – 1997 рр.) – розвиток інформаційної кризи в 

умовах державних трансформацій у період здобуття Україною незалежності; 

2) формування передумов інформаційної євроінтеграції (1998 р.) – закріплення 

на законодавчому рівні європейського вектора зовнішньої політики України як 

стратегічного; 3) посилення інтеграційних процесів в освітній сфері (2000 – 

2013 рр.) – розширення європейсько-українського співробітництва в освітній, 
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інформаційній та культурній сферах. Почався процес інтеграції української 

системи освіти до європейського освітнього простору; 4) посилення 

інтеграційних процесів у науковій сфері та формування передумов розвитку 

інформаційного суспільства в Україні (2002 – 2013 рр.) – розширення 

європейсько-українського співробітництва в науковій сфері. Прийнято 

відповідні нормативно-правові акти, які затвердили основні принципи 

інформатизації та розвитку інформаційного суспільства в Україні [130, с. 18]. 

На нашу думку, цей підхід відображає саме галузевий аспект інтеграції у сфері 

ЗМІ, оскільки не прив’язаний до міжнародно-правових актів. 

На нашу думку, всю процедуру наближення законодавства України до 

законодавства ЄС і в широкому сенсі до європейських стандартів у сфері ЗМІ 

можна поділити також на кілька етапів, які базуються саме на міжнародно-

правових актах, ухвалених спільно Україною та ЄС, а також міжнародних 

договорах, до яких Україна приєдналася у рамках членства в Раді Європи. 

Зрозуміло, що результати такого наближення на різних етапах були різними, 

тому ми їх маємо проаналізувати докладно.  

Перша рамкова домовленість України з ЄС – Угода про партнерство і 

співробітництво (1994 р.) (УПС) не згадувала окремо проблеми ЗМІ чи 

журналістської діяльності. У ст. 51 УПС їх не перераховано серед сфер, в яких 

має бути встановлена «приблизна адекватність законів», що можна зрозуміти як 

наближення українського законодавства до європейського. Проте УПС певною 

мірою охоплювала окремі аспекти секторального регулювання щодо діяльності 

ЗМІ. Зокрема, мова йшла про виключення з національного режиму, 

передбаченого в рамках ст. 30 п. 1b: при створенні дочірніх компаній на 

території ЄС для здійснення «радіотрансляції та інших форм трансляції для 

населення» вона «може обмежуватися аудіо-візуальними творами, які 

відповідають певним критеріям походження». Крім того, щодо послуг 

електрозв’язку, у т.ч. супутникового, встановлювалася можливість їхнього 

резервування й обмеження доступу на основі законодавства держав-членів 

(Додаток IV) [124]. Також у рамках співробітництва з метою підвищення рівня 
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загальної освіти та професійної кваліфікації в Україні передбачено співпрацю в 

галузі підготовки журналістів (ст. 59 п. 2). Зрозуміло, що про гармонізацію з 

відповідними директивами ЄС, які діяли у сфері мас-медіа, мова в УПС не 

йшла. У рамках тодішнього рівня співробітництва питання ЗМІ більше 

відносилися до категорії захисту прав людини, які знаходилися у компетенції 

РЄ, до якої саме в цей період Україна і вступала.  

Документи, ухвалені в рамках ЄС, містили періодичні фрагментовані 

відсилки до різних аспектів, пов’язаних із діяльністю ЗМІ в Україні. Так, у 

Спільній стратегії Європейського Союзу щодо України (1999 р.) [105] 

містилася норма про посилення співробітництва між журналістами та 

відповідними органами, щоб зробити внесок у розвиток вільних засобів масової 

інформації. Комісія ЄС, у співробітництві з державами-членами, мала 

розглянути можливість надання допомоги у трансляції від 2000 р. програм, 

зокрема Euronews, на українському телебаченні (п. 50). Ця діяльність 

розглядалася в контексті зміцнення демократії і верховенства права в Україні. 

У цьому ж контексті була відзначена підтримка ЄС зусиль України, 

спрямованих на розвиток ефективного, прозорого та демократичного характеру 

її публічних інститутів, включаючи розвиток вільних засобів масової 

інформації (п. 10). Для цього ЄС мав підтримувати тісніші зв’язки між ЗМІ 

сторін (п. 66). Ухвалена 2001 р. резолюція Європейського парламенту про 

спільну стратегію ЄС по відношенню до України [91] також зупинилася на 

актуальних на той час проблемах щодо діяльності журналістів: вбивстві 

журналіста Г. Гонгадзе (п. 14) й адекватному забезпеченні незалежної 

діяльності ЗМІ як невід’ємного критерію демократії в країні (безперешкодна 

робота журналістів, видача ліцензій на мовлення, не обмежуючи плюралізм 

ЗМІ, створення незворотних демократичних структур у ЗМІ) (п. 15).  

Чіткіше спрямованою в рамках гармонізації законодавства в цей період 

була діяльність безпосередньо України на національному рівні. Один із перших 

документів національного права, що визначив саме європейський вектор 

зовнішньої політики України, – Програма інтеграції України до ЄС 
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(2000 р.) [82] – вказувала на ключову роль ЗМІ в процесі збільшення 

поінформованості громадян про стан речей в ЄС та їхню важливість у процесі 

інтеграції (п. 4.5). Крім того, цей документ визначив перелік актів 

законодавства ЄС, до яких має відбуватися адаптація законодавства України. 

Серед них на період 2001 – 2003 рр. була виділена Директива 97/36/ЄС про 

внесення змін до директиви 89/552/ЄС про координацію деяких положень, 

зафіксованих у законодавстві, правилах чи адміністративних заходах держав-

учасниць стосовно телевізійного радіомовлення (п. 11.2) та, зрештою, виділено 

як окремий сектор діяльність з гармонізації «аудіовізуальних послуг» (п. 13.2). 

На жаль, цей стратегічний документ практичних заходів з адаптації в цій сфері 

не передбачив. 

Черговий важливий акт національного права, прийнятий у цій сфері, – 

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (2004 р.) [75]. У ній питання адаптації законодавства 

було зосереджено на таких аспектах: 1) захист аудіовізуальної продукції від 

незаконного використання (розд. 5); 2) регулювання державної допомоги для 

мовлення (розд. 8). Разом із тим Програма була пов’язана з адаптацією 

законодавства України до законодавства ЄС саме на основі ст. 51 УПС, де 

аудіовізуальні послуги окремо не згадувалися, тому, по суті, цей закон можна 

вважати кроком назад у порівнянні з попереднім у сфері гармонізації 

законодавства щодо ЗМІ. Досягненням стало запровадження щорічних планів 

виконання програми, що дає змогу більш ефективно контролювати її 

виконання. 

ЄС і Україна знов повернулися до проблематики ЗМІ в контексті 

гармонізації законодавства у двосторонніх відносинах лише в рамках 

наступного етапу регулювання взаємної співпраці, що характеризувався 

ухваленням Плану дій Україна – ЄС (2005 р.). Цього разу мова йшла про 

безпосередню діяльність у сфері аудіовізуального співробітництва (п. 6) та 

інформаційного суспільства (п. 13). Перелік конкретних пропозицій з адаптації 

в цьому акті полягав у потребі: 1) наблизити відповідне законодавство в 
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аудіовізуальній сфері до повної відповідності європейським стандартам (із 

метою можливої майбутньої участі у програмі «Медіа»; 2) прийняти та 

розпочати впровадження Національної стратегії розвитку в Україні 

електронних комунікацій; 3) прийняти нормативні акти щодо ліцензування, 

з’єднання, нумерації та загального доступу до основних телекомунікаційних 

послуг; 4) створити національну комісію з питань регулювання зв’язку 

тощо [63]. На виконання цього акта, імплементованого через постанову 

Кабінету Міністрів України, приймалися щорічні плани виконання заходів, які 

містили конкретний перелік заходів, у тому числі щодо гармонізації 

національного законодавства та наближення до європейських стандартів у 

сфері ЗМІ. Так, у плані заходів 2008 р. було передбачено запровадження 

суспільного мовлення, розвиток плюралізму інформації в місцевих і 

регіональних ЗМІ через ухвалення спеціального закону, забезпечення 

виконання Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки» (2007 р.), удосконалення 

використання радіочастот та ін. [76].  

Наступним кроком у напрямі регулювання діяльності ЗМІ, зокрема 

приведення національного законодавства до стандартів ЄС у цій сфері, стала 

ратифікація Верховною Радою України 17 грудня 2008 р. Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення від 9 вересня 1989 р. [78]. 

Подальшим етапом стала підготовка України до укладання Угоди про 

асоціацію з ЄС. Її ключовим документом був Порядок денний асоціації Україна 

– ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію (2009 р.). 

Цей документ базувався на іншому ніж попередні підході, маючи на меті не 

створення всеохоплюючого переліку пріоритетів для дій, оскільки такий 

перелік буде визначено Угодою про асоціацію, а «чітке визначення на 

секторальній основі тих пріоритетів на галузевій основі, які вимагають 

негайних дій до набуття чинності Угоди про асоціацію» [66]. Важливим стало 

те, що серед інструментів імплементації згадано також «консультативну 

допомогу та структурований процес наближення законодавства до 
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законодавства ЄС». У рамках такого галузевого співробітництва було виділено 

кілька пріоритетів для України у сфері ЗМІ: 1) розвиток системи суспільного 

телерадіомовлення та її імплементацію відповідно до європейських і 

міжнародних стандартів; 2) створення умов, необхідних для вільної роботи 

журналістів та їх захисту від погроз або фактичного насильства; 3) окремо 

виділено співробітництво в рамках «Аудіовізуальних питань», якими 

визначено: а) підготовку до імплементації acquis ЄС за Директивою 2007/65/ЄС 

щодо аудіовізуальних послуг; б) укладення Рамкової угоди щодо участі 

України в програмах ЄС, у т.ч. у програмі ЄС «Медіа». Для оцінки прогресу 

імплементації Порядку денного асоціації було створено спеціальний орган – 

Спільний Комітет на рівні старших посадових осіб.  

Саме на цьому етапі в рамках лібералізації візового режиму для окремих 

категорій громадян України його було поширено й на журналістів як осіб, що 

своєю діяльністю та незаангажованою інформацією мають сприяти 

проникненню духу європейської інтеграції в Україну [121]. Водночас підхід до 

журналістів як категорії осіб, щодо яких має бути застосований спрощений 

порядок видачі віз, не є новим для європейського інформаційного простору. Ще 

в 1975 р. у рамках Гельсінського заключного акта НБСЄ містилися відповідні 

пропозиції для держав-учасниць щодо спрощення процедур отримання віз 

журналістами (п. 2с) [29]. 

Однак у зв’язку з негативними явищами у сфері забезпечення прав 

журналістів в Україні органи ЄС висловлювали стурбованість такою 

практикою. Зокрема, у Резолюції Європейського парламенту щодо України 25 

листопада 2010 р. відзначено «індивідуальні скарги журналістів щодо тиску з 

боку їхніх редакторів чи власників видань стосовно висвітлення чи 

невисвітлення окремих подій» (п. д) і стурбованість з приводу цих подій, які 

можуть підірвати свободу та плюралізм ЗМІ. Європейські парламентарі також 

виступили проти «будь-яких спроб контролювати, прямо або опосередковано, 

зміст повідомлень у національних ЗМІ», у т.ч. позбавлення незалежних 

телевізійних каналів деяких частот мовлення (п. 7), та за приведення 
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українського законодавства у сфері свободи ЗМІ у відповідність до стандартів 

ОБСЄ (п. 8) [92]. На аналогічні проблеми звернули увагу і в рамках 

багатостороннього формату «Європейської політики сусідства» у 2011 р. 

Наголошувалося на тому, що зросла кількість випадків насилля над 

журналістами, все частіше проводяться перевірки приміщень ЗМІ. У сфері 

зближення законодавства щодо ЗМІ віталося прийняття Закону «Про доступ до 

публічної інформації» (2011 р.), але відзначалося невиконання зобов’язань 

щодо суспільного мовлення, прозорості власності на ЗМІ та приватизації 

друкованих видань [16]. 

Черговий етап гармонізації характеризувався укладанням Україною та ЄС 

Угоди про асоціацію (УА) (2014 р.) [123]. Цей документ заклав основу відносин 

між сторонами на довгострокову перспективу, не встановивши кінцевого 

терміну своєї дії (ст. 481), та виступив новою рамковою угодою (ст. 479). 

Угода про асоціацію передбачила два види зобов’язань щодо гармонізації 

законодавства: 1) нормативно-правове наближення в рамках Розділу IV 

(Торгівля, питання, пов’язані з торгівлею), іноді за угодою називають 

апроксимацією (ст. 322); 2) поступове наближення законодавства на основі ст. 1 

і 474 у рамках всього іншого об’єму угоди відповідно до додатків І-XLIII.  

Відмінності між цими двома блоками полягають у самому змісті цих 

зобов’язань. У першому випадку мова йде про діяльність у рамках зони вільної 

торгівлі (ЗВТ) (ст. 25–336), зміст якої розкривається в ст. 56 і 64, 124, 140, 322: 

«Україна вживатиме необхідних заходів із метою поступового досягнення 

відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, 

метрології, акредитації робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС і 

зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених в актуальних 

Рішеннях та Регламентах ЄС». Тобто, це можна зрозуміти як рецепцію до 

законодавства України норм актів ЄС: «(i) імплементувати відповідні 

положення acquis ЄС до свого законодавства» на основі часових рамок, 

викладених у Додатку ІІІ. У другому випадку – це поступовий, диспозитивний 

процес, який не передбачає прямої рецепції правових норм, а скоріше «м’яку» 
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гармонізацію на основі права ЄС, яка відповідає «м’яким» механізмам, 

передбаченим у ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво Україна – ЄС 

(1994 р.). Різницю в обов’язковості норм різних статей щодо гармонізації 

законодавства можна відчути в рамках ст. 56 п. 5: «Україна повинна 

утримуватися від внесення змін до горизонтального законодавства та 

законодавства з питань торгівлі в секторах, які зазначені у графіку Додатка ІІІ 

до цієї Угоди, окрім як з метою поступового приведення законодавства у 

відповідність до acquis ЄС та дотримання такого приведення». Тобто, 

суверенна держава самостійно встановила обмеження на своє право 

регуляторної діяльності заради функціонального наближення і виконання умов 

угоди в напрямку зближення законодавства [111, c. 167]. 

До нашої теми мають відношення норми ряду статей УА у рамках ЗВТ: 

заснування підприємницької діяльності у сфері надання аудіовізуальних послуг 

(ст. 87), виключення зі сфери лібералізованих за ЗВТ транскордонних послуг 

«надання аудіовізуальних послуг», не торкаючись, проте, дії норм Конвенції 

про транскордонне телебачення (1989 р.) (ст. 92, 95), визначення «Радіо та 

телевізійної трансляції» як «безперервного потоку передач, необхідних для 

доведення сигналів теле- і радіопрограм до населення, однак які не включають 

з’єднання між операторами» (ст. 115 п. 2). При цьому встановлено, що вони не 

входять до складу лібералізованих за угодою телекомунікаційних послуг. Проте 

до складу «електронної комунікаційної мережі», діяльність щодо якої 

врегульована в рамках цієї ж статті, входять і «мережі, що використовуються 

для радіо та телевізійних трансляцій, а також мережі кабельного телебачення, 

незалежно від виду інформації, що передається» (ст. 115 п. 2с). У рамках цієї 

сфери на сторони (фактично Україну, у ЄС є BEREC) покладено обов’язок 

забезпечити «юридичну відокремленість регулюючих відомств у сфері 

електронних комунікаційних послуг та їх функціональну незалежність» 

(ст. 116). При цьому встановлено національний режим надання ліцензій на 

телекомунікаційні послуги. Також визначено, що розмір ліцензійного збору за 

надання електронних комунікаційних послуг «не повинен перевищувати 
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адміністративні витрати, які, зазвичай, пов’язуються з управлінням, контролем 

та забезпеченням видачі відповідних ліцензій», але ця норма не поширюється 

на плату за ліцензію на використання діапазонів радіочастот та ресурсу (ст. 117 

п. 3). Відзначено недискримінаційний доступ до частот (ст. 119), право на 

доступ і взаємне підключення надавачам телекомунікаційних послуг (ст. 118) 

та те, що «сторони зобов’язуються не застосовувати та не підтримувати будь-

яких заходів, які обмежують транскордонне надання електронних 

комунікаційних послуг» (ст. 121). Передбачене і наближення чинного 

законодавства України до права Європейського Союзу у сфері 

телекомунікаційних послуг відповідно до Додатку XVII до УА (ст. 124).  

У рамках інших положень УА (галузеве співробітництво) врегульовано 

взаємне вживання таких заходів: захист персональних даних згідно з 

«найвищими європейськими та міжнародними стандартами, зокрема 

документами Ради Європи» (ст. 15); розвиток сторонами «інформаційного 

суспільства на користь приватних осіб і бізнесу через забезпечення 

загальнодоступності інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та через 

кращу якість послуг за доступними цінами» (ст. 389); реалізація цього завдання 

відбуватиметься через «імплементацію національних стратегій інформаційного 

суспільства» (ст. 390); «обмін інформацією, найкращими методами та 

досвідом» із метою здійснення спільних заходів задля «розвитку 

всеохоплюючої нормативно-правової бази» (ст. 392) та «поступового 

наближення до права й нормативно-правової бази ЄС у галузі регулювання 

інформаційного суспільства та електронних комунікацій» у рамках acquis ЄС, 

визначених у Доповненні XVII-3 до УА (ст. 394). Окремо, у рамках 

співробітництва поза ЗВТ, виділено співпрацю в «політиці з питань 

аудіовізуальної галузі» (глава 15). Як ми вказували, ці послуги не підпадають 

під дію ЗВТ, а в рамках «співробітництва сторін» встановлено зобов’язання 

сторін із «просування аудіовізуальної галузі в Європі й заохочення спільного 

виробництва у галузі кінематографії та телебачення» (ст. 396 п. 1). Конкретно у 

сфері ЗМІ мова може йти про таку співпрацю: 1) підготовка журналістів та 
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інших працівників сфери медіа, як друкованих, так і електронних видань; 

2) підтримка засобів масової інформації (громадських і приватних) з метою 

посилення їхньої незалежності, професіоналізму та зв’язків з іншими 

європейськими ЗМІ відповідно до європейських стандартів, зокрема стандартів 

Ради Європи (ст. 396 п. 2). У цьому сенсі, як бачимо, знову йде мова про 

взаємозв’язок міжнародних організацій європейського регіону та про існування 

європейського інформаційного простору, в рамках якого ми маємо справу з 

відсилками в рамках міжнародно-правових актів однієї організації до 

стандартів іншої; 3) поступове наближення до права та європейської 

нормативно-правової бази ЄС, а також міжнародних правових документів у 

сфері політики з питань аудіовізуальної галузі відповідно до Додатку XXXVІI 

до УА (ст. 397); 4) постійний діалог сторін (ст. 398) [111, c. 159]. 

Як бачимо, ключові заходи щодо наближення законодавства України 

передбачають діяльність у рамках додатків до УА. Своєю чергою, додатки та 

доповнення до УА містять зобов’язання України «поступово наблизити своє 

законодавство до законодавства ЄС у встановлені терміни» у різних сферах. 

Для цього наведено перелік директив та регламентів ЄС, у ряді випадків і 

міжнародних угод, стороною яких є ЄС чи/та його держави-члени. 

Передбачено, що Україна в певні встановлені строки має включити до свого 

законодавства чітко визначені норми цих актів або рецепіювати їх в цілому. 

Переходячи до Додатків і Доповнень до УА, що мають відношення до сфери 

ЗМІ, варто відзначити, що найважливішим тут є Додаток XXXVІI щодо 

діяльності в аудіовізуальній сфері. У ньому сформовано досить суперечливі 

обов’язки України в наближенні законодавства до законодавства ЄС щодо: 

1) Європейської конвенції про транскордонне телебачення 1989 р. (без 

терміну); 2) «Директиви № 2007/65/ЄС від 11.12.2007 р. про аудіовізуальні 

медіа-послуги, що вносить зміни та доповнення до Директиви Ради 

№ 89/552/ЄЕС про координацію деяких положень, визначених законодавством, 

нормативно-правовими чи адміністративними актами в державах-членах щодо 

ведення телерадіомовної діяльності (скасовані Директивою про аудіовізуальні 
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медіа-послуги № 2010/13/ЄС Європейського парламенту та Ради від 10 березня 

2010 р. про узгодження деяких положень, встановлених законом, правилами 

або адміністративними діями у державах-членах, що стосуються надання 

аудіовізуальних медіа-послуг. Як бачимо, зобов’язання є незрозумілими: по-

перше, Україна ще в 2008 р. ратифікувала Європейську конвенцію про 

транскордонне телебачення 1989 р., а отже, визначила її як частину свого 

законодавства (ст. 9 Конституції України). По-друге, текст положення Додатку 

до Директив ЄС № 2007/65/ЄС і № 2010/13/ЄС є загалом незрозумілим – чи 

мова йде про імплементацію норм обох директив, чи лише останньої? Можна 

лише припускати, що у зв’язку з тривалою процедурою прийняття тексту УА 

акти ЄС встигли змінитися, а тому сторони частково змінили текст Додатку 

XXXVІI [111, с. 160]. 

У цьому контексті неясним є підхід органів державної влади й Уряду 

України (розпорядження КМУ від 4 лютого 2015 р.), які при ухваленні 

підзаконних актів з імплементації цього додатку до УА [83], з одного боку, 

цілком слушно відзначили, що Європейська конвенція про транскордонне 

телебачення ратифікована 2008 р., але з іншого – передбачили імплементацію 

положень вже скасованої директиви № 2007/65/ЄС, а не нової і чинної 

№ 2010/13/ЄС, що в принципі повинно випливати з УА. В іншому документі 

КМУ, присвяченому імплементації положень УА (розпорядження КМУ від 17 

вересня 2014 р.), передбачено до 2016 р. імплементацію європейських 

стандартів, зокрема Європейської конвенції про права людини та практики 

Європейського суду з прав людини, Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення, Директиви ЄС щодо аудіовізуальних медіа-послуг, Директиви ЄС 

щодо електронних комунікацій, документів Комітету міністрів та ПАРЄ, а 

також рекомендацій експертів Ради Європи до законодавства України.  

Серед досягнень України на шляху гармонізації національного 

законодавства до законодавства ЄС на цьому етапі можна відзначити 

стандартизацію вимог ряду законів України з Конвенцією про транскордонне 

телебачення (1989 р.) і Директивою про аудіовізуальні послуги (2007 р.). Було 
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ухвалено запропоновані ще 2008 р. зміни до Закону України «Про рекламу» 

(щодо приведення у відповідність із Європейською конвенцією про 

транскордонне телебачення) [71]. За цей час Закон пережив певні метаморфози 

і в 2014 р. на час прийняття став вже більше відповідати положенням 

Директиви 2007 р., ніж Конвенції. Зокрема, у ньому з’явилися такі нові для 

українського законодавства терміни, як «телепродаж», змінено ряд часових 

форматів щодо тривалості реклами під час мовлення (до 20 % всього ефірного 

часу під час виборчого процесу, тривалість передачі між рекламними блоками 

від 20 хв., ст. 13), змінено перелік заборонених до переривання рекламою 

програм (вилучено дитячі передачі, ст. 13 п. 4), заборонено рекламу та 

спонсорство виробникам і продавцям лікарських засобів і медичної техніки 

шляхом посилання на них, якщо ці лікарські засоби вживаються та 

розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря, а для застосування 

медичної техніки потрібні спеціальні знання та підготовка (ст. 21 п. 13) [72]. 

Водночас сам факт наявності збільшеного рекламного часу під час виборчого 

процесу до 25 % є суто українським винаходом, який не відображено в 

директиві 2010 р. і національному законодавстві країн ЄС (ст. 13 п. 2). 

Важливим в напрямку гармонізації українського законодавства з 

європейським стало ухвалення в 2014 р. Закону України «Про Суспільне 

телебачення і радіомовлення України» [81]. Закон передбачив створення 

Суспільного телебачення і радіомовлення України у формі акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ), 

100 % акцій якого належить державі (9 січня 2017 року зареєстрована 

юридична особа ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України») [31]). Якість цього акта, за міжнародними оцінками, є досить 

високою і в принципі відповідає директивам і рекомендаціям ЄС та ПАРЄ. Це 

закономірно, оскільки він розроблявся виходячи саме з цих документів і з 

досвіду розвинених країн, а не з реальних українських умов. Європейська ж 

практика свідчить, що запровадження Суспільного мовлення – це, по-перше, 
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тривалий, а по-друге – унікальний для кожної країни процес, який дуже 

складно резюмувати в уніфікованих загальноприйнятних рекомендаціях [10].  

На забезпечення процесу прозорості в українському медійному просторі 

та відповідно до рекомендації ПАРЄ № 1466 (2005) «Про виконання обов’язків 

і зобов’язань Україною» від 5 жовтня 2005 р., якою органи державної влади 

України закликалися «гарантувати прозорість власності на засоби масової 

інформації», у вересні 2015 р. було ухвалено Закон України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів 

масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері 

телебачення і радіомовлення» [70], який надав можливість громадянам через 

сайт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення дізнатися про 

справжніх власників телеканалу або радіо – тих, кому належить частка 

принаймні 10 %. За подання недостовірних даних передбачено штраф – 5 % від 

ліцензійного збору. Також встановлено заборону засновувати та володіти 

телерадіоорганізаціями резидентам країни-агресора або офшору. Причому 

Нацраді забороняється створювати списки іноземних каналів, дозволених до 

ретрансляції в Україні. 

Органи ЄС висловлювалися на цьому етапі й по відношенню до дій Росії 

в окупованому Криму щодо ЗМІ. Зокрема, у квітні 2015 р. Верховний 

представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки оприлюднила заяву з 

приводу закриття кримськотатарського телеканалу АТR. У ній наголошувалося, 

що кримський народ заслуговує безперешкодного доступу до різних ЗМІ. 

Закриття телеканалу та тиск на інші кримськотатарські ЗМІ є «гучним 

порушенням права на свободу слова» [296]. 

Водночас ряд проблем українського законодавства у сфері ЗМІ й досі 

заважає його гармонізації з правом ЄС. Їх можна поділити на кілька груп: 

системні проблеми, проблеми термінології, регулювання діяльності мовників, 

прогалини у сфері рекламної діяльності, співпраця ЗМІ з державними органами, 

необхідність додаткового захисту журналістів.  
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Ключовою системною проблемою, яку виділяють європейські органи в 

рамках моніторингу українського законодавства про ЗМІ, є «фрагментація 

законодавства». Мова йде про непослідовність та неповноту законодавчої бази, 

що складається з багатьох законодавчих актів, які нерідко містять суперечливі 

норми. Як наслідок, рекомендується «поміркувати про написання всеосяжного 

та сучасного закону, в якому послідовно розглядатимуться усі відповідні 

питання. Наприклад, статтю про суспільне мовлення можна винести в окрему 

главу на цю тематику, так само окремо винести статті про національне 

телебачення та радіомовлення й ліцензування. Таким чином відпаде потреба у 

створенні окремих законів» [100, c. 7]. Зараз представники європейських 

інституцій роблять доволі невтішні висновки щодо українського законодавства 

у сфері ЗМІ: «У цьому законі навіть не робиться спроба транспонувати 

нормативи ЄС» [100, c. 11]. 

Щодо термінології, то в Україні в законодавстві немає, навіть, 

узгодженого визначення терміну «журналіст»: закони «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», 

«Про інформаційні агентства» і «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів» мають різні дефініції цього 

поняття, а є ще Кримінальний кодекс України і Кримінальний процесуальний 

кодекс України, що передбачають окрему відповідальність за перешкоджання 

професійній діяльності журналістів [7, c. 12]. 

Неоднозначним є також застосування як синонімів в українському 

законодавстві термінів «електронний засіб масової інформації» та 

«аудіовізуальний засіб масової інформації», оскільки відповідно до ст. 1 п. 1 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» «аудіовізуальний 

(електронний) засіб масової інформації» – це організація, яка надає для 

масового приймання споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у 

вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних 

пристроїв. У тому ж законі згадуються «комунальні телерадіоорганізації» 

(ст. 16), «громадські телерадіоорганізації» (ст. 18) та «приватні 
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телерадіоорганізації» (ст. 17). Проте, окрім державних телерадіоорганізацій, 

діяльність інших цим законом не регулюється, вони не згадані навіть у частині 

щодо ліцензування, тому, по суті, їхнє відмежування не дуже доречне й логічне, 

а лише веде до збільшення термінологічного апарату. Суспільні 

телерадіоорганізації також згадуються (ст. 15), але знову ж таки регулюються 

окремим законом.  

У цьому контексті важливим є ухвалення в грудні 2015 р. Закону України 

«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 

інформації» [80], який є втіленням рекомендації ПАРЄ Україні 2005 р. і 

передбачив або приватизацію таких друкованих ЗМІ через варіанти 

відповідного роздержавлення, або їх перетворення на офіційні друковані ЗМІ. 

Заборона на володіння не буде стосуватися права органів державної влади та 

місцевого самоврядування засновувати або бути засновниками аудіовізуальних 

ЗМІ. Крім того, у центральних органів влади залишилося право бути 

засновниками офіційних друкованих видань. 

Цікавим і не характерним для європейського законодавства (як 

національного, так і ЄС) є термін українського Закону «Про рекламу» – 

«соціальна реклама» (ст. 12–13), до якого застосовуються особливі вимоги.  

В українському Законі «Про телебачення і радіомовлення» вживається 

термін «національний аудіовізуальний продукт», який отримує певні квоти 

(мовлення кожної телерадіоорганізації) (ч. 1 ст. 9), проте такий термін 

невідомий Директиві 2010 р. і Конвенції про транскордонне мовлення, там є 

лише «європейські аудіовізуальні роботи», «європейські твори», «висвітлення 

національних подій», «національні схеми підтримки». Також у Законі «Про 

телебачення і радіомовлення» використовується термін «аудіовізуальна 

продукція іноземного виробництва» (ч. 2 ст. 28), проте, згідно з Європейською 

конвенцією, є «європейські» і всі інші аудіовізуальні роботи (ст. 2), отже, 

термінологію й тут треба змінювати. У цьому контексті цікавим є те, що твори 

українського виробництва є також європейськими творами за ст. 1. п. 1n 

Директиви 2010 р. Більше того, у Директиві 2010 р. і Конвенції про 
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транскордонне мовлення йдеться, що європейські твори мають займати 

«більшу частину свого ефірного часу, за винятком часу, відведеного на новини, 

спортивні змагання, ігри, рекламу, послуги телетексту або телемагазин» (ст. 10 

п. 1 Конвенції, ст. 16 п. 1 Директиви). Тобто, немає прямого кількісного 

вираження, але є час, що не входить до складу всього ефірного часу, який ще 

більше конкретизовано в п. 4 ст. 28 Закону. 

Національний Закон «Про телебачення і радіомовлення» оперує 

термінами «право на спростування» (ст. 64) і «право на відповідь» (ст. 65), а 

європейське законодавство – лише терміном «право на зворотну відповідь в 

телевізійному мовленні» (ст. 28 Директиви 2010/13/ЄС). Крім того, в Україні 

спростуванню підлягають також відомості, які принижують честь і гідність 

особи, але відповідають дійсності (ст. 64 ч. 1), а в ЄС – лише ті, що шкодять 

честі й репутації через подання неправдивих фактів (ст. 28 п. 1 Директиви 

2010/13/ЄС). У цьому контексті доцільним було б у частині першій ст. 64 

Закону «Про телебачення і радіомовлення» слова «та/або» замінити словом 

«та». 

Термін, передбачений Законом «Про телебачення і радіомовлення» на 

подання заяви із вимогою спростування, є дуже коротким – 14 днів. Натомість у 

Директиві вказано: «пропонувався достатній строк, передбачений для реалізації 

такого права» (п. 3 ст. 28). На практиці, зокрема в ФРН, він складає 2 місяці. 

Крім того, національному законодавству країн – членів ЄС невідома практика 

надання особисто заявнику можливості зачитати власний текст і передати його 

в запису (п. 10 ст. 64 Закону «Про телебачення і радіомовлення»). Разом із тим 

цю норму можна розглядати як особливості національного підходу до реалізації 

права на відповідь.  

Окремо в Україні передбачається відшкодування моральної шкоди за 

Цивільним кодексом України (ст. 66). Водночас наявність права на 

спростування або права на відповідь у країнах Європи дає можливість 

захистити свою порушену честь і репутацію, а наклеп, який тягне право на 
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відшкодування моральної шкоди, не пов’язаний напряму із законом про 

мовлення, тому ця стаття в Законі «Про телебачення і радіомовлення» є зайвою. 

Прогалиною українського законодавства є відсутність у ньому терміна 

«продакт-плейсмент» (згадка бренду, торговельної марки), що присутній у 

Директиві про аудіовізуальні послуги. Причому на практиці саме це явище 

використовується в рекламних компаніях дуже активно. Натомість за 

Директивою продакт-плейсмент може бути присутнім у художніх творах, 

розважальних і спортивних програмах, проте не дитячих. Крім того, таким 

чином не можна рекламувати тютюнові вироби та ліки. Також є загроза, що 

продакт-плейсмент в практиці застосування в Україні може бути віднесений до 

прихованої реклами, яка законодавчо заборонена (п. 5 ст. 9 Закону «Про 

рекламу»). У зв’язку з цим цікавим є п. «д» ч. 2 ст. 14.1.185 Податкового 

кодексу України, де йдеться про оподаткування послуг, серед яких згадується 

«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)» [64]. За змістом тут мова йде саме про 

продакт-плейсмент, хоча сам термін не використовується і не має відношення 

до профільного Закону «Про рекламу». 

Серед проблем законодавчого регулювання діяльності мовників в Україні 

варто вказати на колізію, що міститься в Законі України «Про телебачення і 

радіомовлення» щодо обмеження ретрансляції іноземних мовників на території 

України. З одного боку, передбачено, що вона застосовується до «організацій, 

які знаходяться за межами країни і діють відповідно до законодавства інших 

держав. Закон застосовується виключно в частині регулювання порядку 

розповсюдження їх програм і передач на території України» (ст. 2). З іншого 

боку, «передбачається, що ретрансляція телерадіопрограм та передач, зміст 

яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення, на території України не обмежується» (п. 1 ст. 42).  
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Крім того, ч. 1 ст. 4 Закону «Про телебачення і радіомовлення» (1993 р.) 

заявляє про державну політику протекціонізму щодо розповсюдження програм 

і передач вітчизняного виробництва. З одного боку, законною є політика 

позитивного захисту державою свого аудіовізуального ринку, проте захист 

шляхом заборони певного транскордонного мовлення буде суперечити 

практиці ЄС і РЄ. Тому слід цю статтю сформулювати як принцип 

популяризації української культури через аудіовізуальну продукцію, оскільки 

сам по собі термін «протекціонізм» відносно інших держав – учасниць 

Конвенції про транскордонне мовлення суперечить вільному та 

безперешкодному транскордонному потоку послуг телевізійних програм, який 

нею передбачений. 

В ЄС використовується обмеження на іноземну власність у ЗМІ, це 

розглядається як заходи із захисту національного способу життя. Оскільки 

норми права ЄС забороняють обмежувати частку власності у ЗМІ для держав-

членів, останні ввели законодавчі обмеження на інвестиції з-поза меж ЄС [156, 

p. 9]. Крім того, квоти не повинні використовуватися з метою запобігання 

продажу продуктів закордонних виробників на національному ринку. Відносно 

висока квота на національні програми може бути ознакою такого наміру. Суд 

ЄС ще не вирішив, який відсоток має застосовуватися. Проте цікавим є той 

факт, що у Франції після переговорів із Комісією ЄС квота була знижена з 50% 

до 40 % [100, c. 21–22]. В Україні така квота лишається на рівні 50 %. 

Недоліком українського законодавства, особливо Закону «Про 

телебачення і радіомовлення», є залишення важливої регулюючої функції у 

сфері ЗМІ за державою, що загалом не відповідає підходу, який міститься в 

рішенні ПАРЄ і Директиві ЄС 2010 р. Причому статті 4 і 7 закону 

встановлюють, з одного боку, що «Кабінет Міністрів України забезпечує 

проведення державної політики щодо телебачення і радіомовлення, спрямовує 

й координує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади у цій 

сфері», але з іншого – «єдиним органом державного регулювання діяльності у 

сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження 
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телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення». Згідно з підходом директив ЄС саме незалежний орган на 

кшталт української Національної ради має лише контролювати сумлінну 

діяльність мовників, які самі мають діяти згідно із законом. 

Треба відзначити, що чинне українське законодавство не визнає Інтернет-

видання засобами масової інформації. Директиви ЄС прямо не встановлюють 

вимог реєстрації Інтернет-видань, однак допускають право країн-учасниць 

встановлювати свої правила, якщо вони не суперечать праву ЄС. 

Реєстрація/повідомлення застосовується у випадку, якщо послуга підпадає під 

визначення аудіовізуальної медіа-послуги, ознаками чого є: 1) масовість 

поширення інформації; 2) аудіовізуальність контенту; 3) надання АВМП є 

господарською (комерційною) діяльністю; 4) надання АВМП є основною 

метою діяльності; 5) АВМП надаються з метою інформувати, розважати, 

навчати, здійснювати АВ комерційну комунікацію; 6) наявність редакторського 

контролю; 7) АВМП надаються із використанням електронно-комунікаційних 

мереж [26]. Необхідно звернути увагу на те, що інформаційний ресурс у мережі 

Інтернет, на думку Верховного Суду України, має бути зареєстрований в 

установленому законом порядку як ЗМІ (п. 12 постанови Пленуму Верховного 

Суду України від 27 лютого 2009 року № 1 «Про судову практику у справах про 

захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та 

юридичної особи»). 

У рамках протидії концентрації у ЗМІ України необхідно уточнити 

положення ст. 8 Закону «Про телебачення і радіомовлення». Ідеться, 

наприклад, про конкретизацію положення про сегмент ринку у 35 % 

(незрозуміло, про що йде мова: рекламний ринок, частку рекламної аудиторії, 

загальне число існуючих телевізійних або радіомовних послуг?). Крім того, 

встановлено, що інші обмеження щодо економічної конкуренції у сфері 

телерадіомовлення встановлюються антимонопольним законодавством України 

(п. 5), але законодавство про конкуренцію не завжди враховує особливості ЗМІ, 
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тому краще мати певні норми регулювання конкретних секторів, розроблені в 

рамках закону про телерадіомовлення [100, c. 20]. 

Важливо також зазначити, що за українським законодавством необхідною 

умовою функціонування друкованих засобів масової інформації є їхня 

державна реєстрація (ст. 11 Закону України «Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні»). Своєю чергою, для здійснення 

телерадіомовлення слід отримати відповідну ліцензію (ст. 23 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»). Іншими словами, діяльність ЗМІ в Україні 

можлива лише після отримання встановлених законодавством дозволів [40]. Ці 

норми по своїй суті не суперечать вимогам Директиви 2010 р. і Конвенції про 

транскордонне телебачення (1989 р.), проте суперечать рекомендаціям ПАРЄ, 

яка всіляко закликає до спрощення адміністративних перепон діяльності ЗМІ. 

Крім того, у рамках примітки до п. 14 Положення про порядок акредитації 

журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній 

Раді України, затвердженого pозпорядженням № 420 Голови Верховної Ради 

України від 19 травня 2006 р., визначено особливості подання заявки на 

акредитацію Інтернет-виданням. 

У сфері ліцензування вимоги українського Закону «Про телебачення і 

радіомовлення» (1993 р.) є занадто деталізованими і формалізованими, 

особливо в частині видачі ліцензій без конкурсів (п. 8 ст. 23), що не відповідає 

нормам Директиви 2010 р. Зокрема, у частині ліцензій за конкурсом (п. 7 ст. 23) 

треба певним чином унормувати процедуру конкурсного відбору в рамках 

Національної ради. При цьому не встановлено критеріїв допуску до конкурсу 

на ліцензію провайдера програмної послуги.  

До питання подальшої гармонізації національного законодавства у сфері 

реклами у ЗМІ треба відзначити, що в українському законодавстві є норми про 

«неправомірне порівняння в рекламі» (ст. 11 Закону України «Про рекламу»), 

проте не встановлено критеріїв такої неправомірності, які мають бути визначені 

в цьому законі або із відсилкою на законодавство про захист від 

недобросовісної конкуренції. Водночас в ЄС такі критерії встановлено в 
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директиві 2005/29/ЄC про недобросовісні комерційні практики: 1) не вводити 

споживача в оману, 2) передбачає порівняння товарів (послуг), на які існує 

приблизно однаковий попит або які використовуються для однакових цілей; 

3) передбачає порівняння змістовних, таких, що піддаються перевірці, 

еквівалентних (порівнюваних) і специфічних властивостей товарів і послуг, 

4) не дискредитує й не поширює недостовірну інформацію про торгові марки, 

торгові найменування, товари роботи та послуги учасників конкурентного 

ринку; 5) щодо продуктів із зазначенням походження – стосується продуктів з 

ідентичним походженням; 6) не зображує товари, роботи та послуги як імітацію 

або копії товарів, робіт і послуг, що виробляються під захищеними торговими 

марками чи торговими найменуваннями; 7) не призводить до створення 

плутанини між виробниками (постачальниками), між споживачами та 

конкурентами, між торговими марками, торговими найменуваннями 

рекламодавця та його конкурента [190]. 

У рамках дій з гармонізації українського законодавства до вимог права 

ЄС ми можемо відзначити також певні негативні тенденції. Так, в українському 

Законі «Про рекламу» (1996 р.) містилася норма щодо загальної заборони 

переривання рекламою трансляції програм і передач для дітей [79]. Проте в 

рамках Директиви про аудіовізуальні послуги встановлено право переривати 

трансляції дитячих програм – кожні 30 хвилин за умови тривалості понад 30 

хвилин, а в Конвенції про транскордонне телебачення (1989 р.) – кожні 20 

хвилин за умови тривалості понад 30 хвилин. У рамках адаптації українського 

законодавства в 2014 р. Закон України «Про рекламу» було змінено й 

дозволено переривати рекламою трансляцію програм і передач для дітей за 

умови їх тривалості понад 30 хвилин (ст. 13 п. 5) [72]. 

Крім того, у Законі «Про телебачення і радіомовлення» зараз встановлено 

досить жорсткі вимоги до програм: «Ліцензіат не має права розповсюджувати 

програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний 

розвиток дітей та юнацтва, і програми, що містять сцени, які викликають жах, 

сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до 
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сексуальних інстинктів» (ст. 28 п. 5). Але в рамках європейських правових норм 

йдеться про більш вузькі правові явища. Для прикладу, у Конвенції йдеться про 

заборону непристойних програм, особливо тих, що містять порнографію, 

неправомірно пропагують насильство чи спонукають до расової ненависті, 

завдають шкоди фізичному, психічному чи моральному розвиткові дітей та 

підлітків (ст. 7), а в Директиві 2010 р. – програм, здатних істотним чином 

зашкодити фізичному, розумовому або моральному розвитку неповнолітніх, 

зокрема програм, що містять порнографію чи безпідставне насилля (ст. 27), 

спонукання до ненависті на основі расової приналежності, статі, релігії або 

національності (ст. 6). 

Норми щодо особливого захисту неповнолітніх в українському Законі 

«Про телебачення і радіомовлення» також відрізняються від європейських. 

Зокрема, український закон чітко встановлює час для програм, які можуть 

зашкодити фізичному, інтелектуальному й духовному розвитку неповнолітніх 

та юнацтва: з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом (ст. 62 п. 2). 

Водночас Директива 2010/13/ЄС встановлює дещо інші умови: вибір часу для 

передачі або інших технічних засобів для забезпечення неможливості 

неповнолітнім, що перебувають у зоні трансляції, за звичайних обставин 

слухати або дивитися такі передачі (ст. 27 п. 2). Другою обмежувальною 

обставиною для таких програм є попередження: в Україні – «мати спеціальне 

попередження і відповідно позначатися в розкладі програм 

телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх 

трансляцією», у Директиві – коли такі програми транслюються в некодованій 

формі, вони супроводжуються завчасним акустичним попередженням або 

ідентифікуються шляхом наявності візуального символу упродовж усього часу 

їх трансляції (ст. 27 п. 3). 

Варто зазначити, що в 2016 р. розпочалася робота над змінами до законів 

України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про аудіовізуальні послуги», 

яка розглядається як частина імплементації зобов’язань України за УА. Поки 

проект змін лише обговорюється в експертному середовищі і не внесений до 
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порядку денного сесії Верховної Ради України. Законопроект передбачає дві 

процедури легалізації діяльності у сфері аудіовізуальних послуг: ліцензування 

та реєстрацію. Більшість послуг, зокрема супутникове, кабельне, проводове, у 

мережі Інтернет, надання аудіовізуальної послуги на замовлення, а також 

розповсюдження програм шляхом ретрансляції, підлягатиме реєстрації у сфері 

аудіовізуальних послуг за принципом повідомлення. У законопроекті 

передбачено обмеження концентрації: жодна фізична або юридична особа 

одноособово та/або спільно з групою пов’язаних осіб не має права 

контролювати більше 35 % загального обсягу відповідного територіального 

телерадіоінформаційного ринку (загальнонаціонального, регіонального або 

місцевого). У третьому розділі законопроекту зазначені вимоги до змісту 

інформації: захист приватного життя, захист дітей від небезпечного контенту, 

правила поводження у дні трауру, заборона використання прихованої 

аудіовізуальної комерційної реклами, забезпечення доступу до інформації 

людей з обмеженими можливостями, задоволення права на державну мову 

тощо [33].  

Таким чином, ми можемо відзначити етапність у формуванні підходів до 

гармонізації українського законодавства з правом ЄС у сфері ЗМІ. Ці етапи 

базуються на міжнародно-правових актах, ухвалених Україною і ЄС, у 

кожному з яких ті чи інші норми передбачають певні аспекти наближення 

українського законодавства. Важливо відзначити, що таке наближення 

базується на різних рівнях інтеграції. Наразі гармонізація базується на УА, яка 

щодо гармонізації у сфері ЗМІ свідчить про виключення аудіовізуального 

сектору зі сфери ЗВТ, але з іншого – передбачає наближення українського 

законодавства до вимог директив № 2007/65/ЄС і № 2010/13/ЄС про 

аудіовізуальні медіа-послуги, а також Європейської конвенції про 

транскордонне мовлення (1989 р.). Проте це дещо невірно з методологічної 

точки зору: конвенція вже ратифікована Україною 2008 р. та, відповідно, є 

частиною національного законодавства. З іншого боку, Директива 
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№ 2010/13/ЄС замінила директиву № 2007/65/ЄС. Тож незрозуміло, як можна 

наближати своє законодавство до документа, що вже не чинний. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

В Європі запроваджено розгалужений міжурядовий інституційний 

механізм у сфері ЗМІ. Цей механізм зосереджено переважно в рамках 

європейських міжнародних організацій: ЄС, РЄ та ОБСЄ. Кожна з них, залежно 

від компетенції, спрямовує свою діяльність на певну сферу. 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 

посилаються в рамках увалених документів одна на одну та містять відсилки до 

стандартів, ухвалених однією організацією в стандартах іншої. 

Органи ЄС, що регулюють діяльність ЗМІ, можуть бути поділені на 

інститути загальної та спеціальної компетенції. Роль інститутів ЄС реалізується 

в рамках їхніх повноважень за установчими договорами. Зазвичай вони 

виконують свої функції у сфері ЗМІ спільно. Зокрема, характерним у цьому 

сенсі є ухвалення законодавства щодо регулювання окремих аспектів діяльності 

ЗМІ (Комісія і Суд ЄС), а також створення спеціальних програм у сфері медіа 

(Рада ЄС і Парламент ЄС). Безпосередньо з боку Комісії ЄС наразі відсутнє 

централізоване регулювання діяльності ЗМІ. Органи спеціальної компетенції 

щодо регулювання ЗМІ в ЄС зазвичай створюються в рамках структур Комісії 

ЄС, якій і підзвітні, маючи статус автономних агентств (Установа європейських 

регуляторів електронних комунікацій) або не маючи окремого юридичного 

статусу (контактний комітет за Директивою про аудіовізуальні медіа-послуги). 

Спеціалізованим органом РЄ, що працює у сфері ЗМІ, є Європейська 

аудіовізуальна обсерваторія. Вона створена на основі часткової угоди РЄ, що є 
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складовою резолюції КМ РЄ, і при цьому не володіє окремою міжнародною 

правосуб’єктністю. Її завдання – моніторинг аудіовізуального ринку Європи та 

складання звітів про розвиток кіно- і телеіндустрії, а в останні роки – також 

аудіовізуальних послуг он-лайн. Однак Україна не є членом Обсерваторії та не 

бере участі в її роботі. З огляду на це доцільно було б приєднатися до 

Обсерваторії й отримати додатковий механізм входження України до ЄІП.  

У системі учасників європейської інформаційної політики слід 

виокремити неурядові організації, які, враховуючи швидкість технологічних 

змін, набагато ефективніші, 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 

констатують 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 виконання через них і певних 

«підвищених» стандартів для ЗМІ, досягнення яких через правові механізми є 

навряд чи досяжним зараз і може бути неоднозначно сприйнятим суспільством. 

Правовий механізм саморегулювання включає норми, що містяться в кодексах 

етики та стандартах, розроблених журналістськими спільнотами. Як правило, ці 

спільноти також розробляють певні процедури для застосування прийнятих 

норм. Відповідно, тут ми маємо певну аналогію з правовими матеріальними та 

процесуальними нормами, які містяться в інших джерелах. 

НУО у сфері ЗМІ є абсолютно різними за своєю структурою, завданнями, 

повноваженнями та правовим підґрунтям. Їх умовно можна поділити на кілька 

груп: ті, що захищають права журналістів; ті, що займаються регулюванням 

мовлення; ті, що розглядають скарги в рамках діяльності ЗМІ; ті, що готують і 

здійснюють процедуру саморегулювання, видають кодекси поведінки та ін. 
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Важливою є їхня роль в етичному регулюванні рекламної діяльності (EASA), 

провайдінгу нових ЗМІ через Інтернет (EuroISPA), розподілі трансляцій 

важливих подій в Європі (ЄМС).  

За результатами проведеного аналізу можна виділити такі характерні 

ознаки саморегулювання НУО у сфері 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). 

У рамках процесів наближення українського законодавства до норм права 

ЄС у сфері ЗМІ можна виділити кілька етапів, які базуються на важливих 

міжнародно-правових актах рамкового характеру.  

1) На основі УПС (1994 – 2005 рр.). Мова йшла про «приблизну 

адекватність законів», сфера ЗМІ навіть не включалася до переліку сфер, де 

відбувалося наближення законодавств, а компанії у сфері ЗМІ виключалися з-

під дії національного режиму компаній. Питання ЗМІ більше відносилися до 
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категорії захисту прав людини, які є в компетенції РЄ, до якої саме в цей період 

Україна і вступала.  

2) На основі УПС і Плану дії (2005 – 2009 рр.). Сфера аудіовізуальних 

послуг включалася до спільної діяльності сторін і відбулося приєднання до 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення (1989 р.).  

3) На основі Порядку денного асоціації Україна – ЄС для підготовки та 

сприяння імплементації Угоди про асоціацію (2009 – 2014 рр.) розпочалося 

приєднання України до acquis ЄС щодо аудіовізуальних послуг. Тоді ж було 

лібералізовано візовий режим для журналістів з України (2012 р.).  

4) На основі УА (від 2014 р.) розпочалося приєднання до широкого кола 

acquis ЄС у сфері ЗМІ, у т.ч. щодо поширення авторського права на мовлення 

через супутник та кабельні мережі. Проте частиною ЗВТ аудіовізуальні послуги 

не розглядаються. 

Водночас законодавство України має значні невідповідності з правом ЄС 

у сфері ЗМІ. Всі існуючі недоліки у сфері гармонізації українського 

законодавства можуть бути поділені на кілька груп: проблеми системності 

регулювання, проблеми термінології, регулювання діяльності мовників, 

прогалини у сфері рекламної діяльності, співпраця ЗМІ з державними органами, 

необхідність додаткового захисту журналістів. Мова йде про проблеми 

термінології, невідповідність часових рамок, проблеми у функціях 

регуляторних органів і т.п. У зв’язку із необхідністю приведення національного 

законодавства у відповідність до міжнародних зобов’язань, а також із метою 

виключення наявних колізій правового регулювання сфери діяльності ЗМІ 

доцільним є внесення таких змін до Закону 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 
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транскордонне 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, яким передбачається 

необхідність встановлення достатнього строку для спростування. 

Доцільним є і внесення таких змін до Закону 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; 
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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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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження міжнародно-правового регулювання діяльності 

ЗМІ в ЄІП дало можливість сформулювати ряд 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». Було 

встановлено, що категорії «європейський простір» та «європейський 

правовий простір» з точки зору їх змістовного наповнення співпадають.  

Європейський правовий простір є функціонально-просторовим виміром 

європейського права та об’єднує декілька гетерогенних і гетерархічних 

правопорядків (національних та міжнародних) 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 

просторів (європейського економічного, валютного, освітнього, 

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 притаманні такі виміри: технологічний, соціальний, 

економічний, політичний, культурний. Якщо підходити до ЄІП у вузькому 
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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 рядом таких чинників:  

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 1970 та 1975 років спостерігається підхід 

до визначення чіткого переліку ЗМІ, водночас із появою цифрових 

технологій у документах цих самих організацій (2011 та 2007 відповідно) 

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 
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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 новітніх 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 сучасних 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 

учасниками такої системи.  

Наведено авторське визначення «медійної екосистеми», під якою слід 

розуміти самоорганізовану негомогенну інформаційно-комунікаційна 
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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 адаптується до нових викликів, у тому числі 

технічного характеру. Адаптативність 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 ЄІП, слід віднести 

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

цивільного права (захист інтелектуальної власності), господарського права 

(захист економічної конкуренції) 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. 
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Засадничим принципом для діяльності ЗМІ в ЄС є свобода слова, що 

реалізується, серед іншого, у рамках 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 є ЄІП у вузькому значенні 

зумовлена не стільки розвитком технологій, скільки різнонаправленістю 

векторів 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 ЄІП: 

1) 1980 – 1990 роки. Характеризується тим, що було сформовано 

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

ЗМІ були визнані частиною вільного руху товарів, послуг, капіталу. Однак 

жодної компетенції формувати єдину спільну інформаційну політику ЄС не 

отримав. На рівні Ради Європи формуються загальні принципи 

функціонування транскордонного телебачення;  

2) 1990 – 2000 роки. Характеризується 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; 
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3) 2000 – 2010 роки. Характеризується формуванням підходу до 

системи регулювання 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 роки. Характеризується тим, що в умовах реалізації 

стратегії економічного розвитку ЄС на 10 років 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 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 електронних ЗМІ пов’язане з регулюванням класичних правових 

питань Інтернету: відносини між постачальниками послуг з доступу до 

Інтернету, постачальниками інформації та користувачами, які утворюються 

на базі взаємного визнання цими суб’єктами свободи і формальної рівності, 

захисту авторських прав. Акти РЄ однозначно передбачають, що 

зобов’язання держав у рамках ЄСПЛ також діють у контексті використання 

Інтернету з додаванням спеціальних прав, встановлених іншими 

документами.  

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 електронні версії газет і журналів (Директива 2010 р.), а також 

«послуги інформаційного суспільства» в сенсі Директиви № 98/48/ЄС «Про 
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прозорість послуги в інформаційному суспільстві». Від кінця 1990-х років 

ЄС намагається гармонізувати конвергенцію ЗМІ – об’єднання різних 

медіаплатформ для найбільшого залучення користувачів до свого контенту. 

Конвергенція телекомунікації та медіа створює проблеми для конкурентного 

права ЄС, оскільки його застосування до медіа-сектору не просунулося 

настільки, наскільки це відбулося в телекомунікаційному секторі. 

Відповідно, буде важко використовувати законодавство ЄС про конкуренцію 

як ядро економічного регулювання в конвергентному секторі. Інтернет є 

хорошим показником того, що може трапитися в секторі конвергентних 

широкосмугових телекомунікацій/ЗМІ, причому зникнення моделей 

«телекомунікацій» і «мовлення» буде також означати, що конвергентний 

сектор перестане бути просто засобом спілкування, але замість цього стане 

форумом для обміну, коли зачіпаються правові позиції. 

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 посилаються в рамках увалених документів одна на 

одну та містять відсилки до стандартів, ухвалених однією організацією в 

стандартах іншої.  

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).  
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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’яких), є результатом швидкого розвитку ЗМІ 

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

бюрократичні процедури прийняття обов’язкових міжнародно-правових 

актів 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, право на інформацію) 

від правового стандарту, що регулює технічний аспект діяльності ЗМІ, тобто, 

за своїм змістом є технічною публікацією, що використовується як правова 

норма та є результатом усталеної технічної практики.  

9. Серед учасників європейської інформаційної політики слід 

виокремити неурядові організації, 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 

виконання через них і певних «підвищених» стандартів для ЗМІ, досягнення 

яких через правові механізми є навряд чи досяжним зараз і може бути 
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неоднозначно сприйнятим суспільством. Правовий механізм 

саморегулювання включає норми, що містяться в кодексах етики та 

стандартах, розроблених журналістськими спільнотами. Як правило, ці 

спільноти також розробляють певні 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 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. Участь України у ЄІП ставить перед нею ряд завдань, які повинні 

бути вирішені у рамках входження України до ЄІП. Так, важливим 

завданням є приєднання України до Європейської аудіовізуальної 

обсерваторії, а також реалізація нею зобов’язань перед Радою Європи та 
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перед Європейським Союзом. Це стосується: розвитку суспільного 

телебачення; забезпечення вільної 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 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». 
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Така норма відповідатиме п. 3 ст. 28 Директиви, 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; 
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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».  

Така норма дозволить гармонізувати законодавство України з 

положеннями Директиви 2010/13/ЄС та узгодити відповідні положення із 

Податковим кодексом України. 
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