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У статті досліджуються особливості державного регулювання діяльності Інтернет�засобів

масової комунікації у Європейському Союзі. Автором аналізуються останні директиви Євро�

пейського Союзу щодо комунікацій. Особлива увага приділяється "новим засобам масової ко�

мунікації", до яких належать соціальні мережі, блоги, портали громадської думки, а також так

звані "конвергентні медіа", що утворились внаслідок злиття традиційних аудіовізуальних ЗМК

та Інтернет�медіа. Докладно аналізуються сучасні тенденції розвитку Інтернет�ЗМК, зокрема,

не лише приділяється увага класичним питанням регулювання діяльності мас�медіа в Інтер�

нет�просторі, а й досліджуються відносини між постачальниками послуг з доступу до Інтерне�

ту, постачальниками інформації та користувачами. Окреслюються характерні риси та умови

щодо гармонійного співіснування саморегулювання та державного регулювання діяльності

Інтернет�ЗМК. У висновках автором визначені особливості державного регулювання Інтернет�

ЗМК у ЄС, які були б корисними для України.

The article deals with the peculiarities of state regulation of Internet mass media in the European

Union. The author analyzes the latest EU directives on communications. Special attention is given to

the "new mass�media", which includes social networks, blogs, portals of public opinion, as well as

so�called "converged media" that were formed by the merger of traditional audiovisual mass media

and online media. Detailed analysis of current trends in Internet mass media, in particular, is given to

not only a classic issue of regulation of the media in the Internet space, but also examines the

relationship between service providers with access to the Internet, information providers and users.

Outlines the characteristics and conditions for the harmonious coexistence of self�regulation and

state regulation of Internet mass media. In conclusion the author presents a list of the features of

state regulation of Internet mass media in the EU which would be useful for Ukraine.
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простору. У такий спосіб виникли так звані "нові медіа",

або ще їх називають конвергентними. Однак Інтернет

досі залишається майданчиком, сприятливим для по�
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ширення неперевіреного контенту. Незважаючи на вдос�

коналення та розвиток технічного оснащення, досягти

географічної прив'язки для інформації в Інтернеті поки

не вдалося. Все це призводить до швидкого поширення

неконтрольованого потоку інформації. Законодавство

на національному і регіональному рівнях у такій ситуації

безсиле. Успішно боротися з протиправними діяннями

в Інтернеті під силу лише нормам міжнародного права.

Зокрема зупинимося на законодавстві Європейського

Союзу, його національних та наднаціональних складо�

вих.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематиці з питань цього дослідження присвя�

чені роботи О. Каплія, Ю. Краснокутської, М. Наумової,

В. Рябічева, О. Самуляка та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є простежити регуляторні засоби, пе�

редбачені Європейським Союзом на національному та

наднаціональному рівнях щодо діяльності засобів ма�

сової комунікації (далі — ЗМК), що працюють у мережі

Інтернет.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У рамках нашого дослідження важливо розуміти

сучасні тенденції розвитку ЗМК, прослідковувати та

аналізувати їхні трансформації. Так, аналізуючи грун�

товне дослідження В. Рябічева та ін. [11], що стосуєть�

ся розвитку мережевих ЗМК у Європі та Україні, маємо

зробити такі висновки:

— по�перше, бачимо тенденцію до скорочення по�

питу на друковану пресу у Європі;

— по�друге, прослідковується активний процес

адаптації традиційних ЗМК до сучасних умов роботи,

що, по суті, означає постійну присутність (так, медіа опа�

новують нові платформи для спілкування з читачем —

Інтернет та, зокрема, соціальні мережі);

— по�третє, переходячи на мережеві майданчи�

ки, медіа отримують додаткові можливості для заро�

бітку на рекламі. У такому разі перед нами як дослід�

никами постає ще одне питання — дослідити не�

обхідність та/або можливість затвердження норм

для регулювання діяльності Інтернет�ЗМК на держав�

ному рівні.

Вітчизняний соціолог М. Наумова, аналізуючи про�

цес стрімкого розвитку ЗМК, поділяє його на два ета�

пи: від появи традиційних медіа до зародження так

званих "нових ЗМК". Цікавою є позиція дослідниці

щодо майбутнього традиційних медіа з огляду на за�

силля нових ЗМК. Так, М. Наумова вважає, що рушій�

ною силою для трансформації мас�медіа стали "комп�

'ютеризація, інтернетизація, медіація та візуалізація

інформації" [10, с. 88]. Адже завдяки технічним мож�

ливостям стало можливим подання текстових, звуко�

вих та відеоматеріалів у цифровому варіанті. Інтернет

своєю чергою розширив кордони та дозволив збері�

гати великі обсяги інформації.

Попри низку досліджень досі залишається акту�

альним питання щодо зарахування Інтернету до мас�

медіа. Наприклад, Ю. Краснокутська вважає, що

"Інтернет як сукупність інфокомунікаційних техно�

логій та техніки є глобальним засобом мас�медіа,

який конструює принципово новий інформаційний

простір суспільно�політичної сфери". Однак, на нашу

думку, оскільки "Інтернет — це джерело інформації,

яке не тільки має однолінійний напрям впливу, але й

дає можливість доступного зворотного зв'язку" [7,

с. 309—311], доцільно зараховувати Інтернет до

ЗМК.

Такої ж думки дотримується і М. Наумова. Більш

того, вона вважає, що, у порівнянні з традиційними ЗМК

(йдеться передусім про аудіовізуальні мас�медіа), Інтер�

нет має переваги за декількома параметрами:

1) мультимедійність — Інтернет виконує об'єднавчу

функцію для всіх традиційних ЗМІ: преси, радіо та теле�

бачення;

2) персоналізація — Інтернет забезпечує інформа�

цією всіх зацікавлених користувачів. Доступ до цієї

інформації здійснюється за допомогою персоналізації;

3) інтерактивність — на відміну від традиційних

ЗМК, в яких передбачений монолог, Інтернет надає мож�

ливості для повноцінного діалогу, головним чином зво�

ротного зв'язку, так званого feedback;

4) відсутність посередників — доступу до потрібної

інформації ніщо не перешкоджає, на відміну від тради�

ційних ЗМК, що, по суті, виступають посередником між

першоджерелом та кінцевим споживачем інформації

[цит. за 10, с. 90].

Також, на нашу думку, варто зауважити, який саме

проект можна зараховувати до так званих Інтернет�ЗМК.

Як пише Є. Сергєєв, такі медіа мають відповідати де�

кільком критеріям, а саме: регулярно оновлювати

інформацію, мати високу відвідуваність (з урахуванням

відносної, а не абсолютної кількості користувачів, у

порівнянні з іншими сайтами), авторитетність (мається

на увазі впізнаваність проекту, скільки користувачів

підписалися і поширюють його контент), професійний

дизайн (оскільки Інтернет�ЗМК, що претендує на зван�

ня успішного, не може виглядати аматорськи) та на�

явність контактної інформації [13, с. 124]. Справа в тому,

що останнім часом користувачі все частіше звертають�

ся до перевірених джерел інформації у зв'язку із засил�

лям фейків.

Інтернет�ЗМК своє чергою поділяються на елект�

ронні версії друкованих видань та власне мережеві

ЗМК. "Електронна версія може являти собою фактич�

ну копію друкованого видання і оновлюватися згідно

з виходом кожного нового друкованого номера, а

може зберігати лише назву і тематичне спрямування

друкованого видання, але бути при цьому само�

стійним ЗМК. Мережеві ЗМК — це ті видання, які не

мають друкованої версії і виходять лише в мережі"

[цит. за 6, c. 42].

Своєю чергою Н. Данькова поділяє мережеві ме�

діа на дві групи: це Інтернет�сторінки, які являють

собою онлайн�версії традиційних ЗМК, та інші Інтер�

нет�видання. Втім, каже Н. Данькова, існують ще й

так звані "змішані" форми Інтернет�медіа. До них на�

лежать "немережеві видання та веб�версія, які вар�

то розглядати як самостійний проект" [5]. Розгляд

Інтернет�журналістики викликає інтерес науковців

насамперед як відносно новий феномен. Адже по�
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бутує думка, що власне Інтернет став творцем жур�

налістики в онлайн�форматі, а потім уже журналісти

почали таким форматом користуватися. З одного

боку, цей феномен цікавий тим, що дає можливість

існувати свободі слова, не має кордонів, спрощує

доступ до інформації, дає користувачеві право ви�

бору та альтернативу, а з іншого — легко поширює

дезінформацію. Усі ці особливості Інтернет�медіа

мають завдяки тому, що майже не підлягають цен�

зуруванню.

Правовідносини в Інтернеті науковці пропонують

поділяти на дві групи: базові та факультативні. До гру�

пи базових правовідносин вчені зараховують:

— питання технічного регулювання;

— питання щодо інтелектуальної власності;

— поширення інформації;

— конфіденційності;

— електронного документообігу;

— електронної комерції.

Натомість факультативні правовідносини в мережі

Інтернет включають розгляд питань щодо електрон�

них бібліотек, музеїв; телемедицини, телефармації;

телероботи, мобільного Інтернету, дистанційної осв�

іти тощо.

Європейські Інтернет�ЗМК часто зараховують до

таких, що саморегулюються. О. Самуляк виокремлює

два типи саморегулювання Інтернет�ЗМК — добро�

вільне та законодавче (контрольоване законом) [12,

с. 261]. Під добровільним саморегулюванням маєть�

ся на увазі дотримання принципів редакційних статутів

та кодексів. Законодавче ж регулювання здійснюєть�

ся органами, заснованими державними медіа, наприк�

лад, "Офком" (Office of communication) та Піклуваль�

на рада на BBC (BBC Trust) у Великій Британії. "Оф�

ком" — це незалежна організація, що регулює

діяльність телеіндустрії, а Піклувальна рада — редак�

ційний орган, який відповідає за доставку BBC�послуг

та контроль напрямів редакційної та творчої діяль�

ності [12, с. 261].

Навіщо ЗМК мати механізми саморегуляції? Відпо�

відь на це запитання можна знайти у доповіді М. Ха�

рашті, представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ з 2004

по 2010 рр. За словами правозахисника, існує п'ять при�

чин для розвитку саморегуляції. Зокрема це допомагає

зберігати редакційну незалежність, мінімізує втручан�

ня держави, підвищує якість, свідчить про відпові�

дальність медіа за свою роботу та спрощує доступ ауди�

торії до ЗМК [2, с. 12].

Однак М. Харашті не погоджується з тезою про те,

що Інтернет�ЗМК можуть легко саморегулюватися. Він

називає цей процес ускладненим багатьма викликами,

зокрема, через глобальність, адже веб�сайт може пра�

цювати на хостингу, далекому від своєї аудиторії [2, с.

41].

На противагу цьому підходу варто виокремити та�

кож позицію Ради Європи. У 2013 році представницт�

во ОБСЄ з питань свободи медіа опублікувало дослі�

дження, так би мовити, "дорожню карту" з питань са�

морегулювання онлайн�ЗМК [3, с. 35]. В організації

вважають доцільним поєднання регулювання Інтер�

нет�медіа державними органами, приватним сектором

та громадянським суспільством. Основне положення�

рекомендація, проголошене Комітетом міністрів Ради

Європи до держав�членів, вказало на важливий прин�

цип управління Інтернетом в Європі: це право на сво�

боду вираження думок, яка включає свободу дотри�

мання своєї позиції, отримання і розповсюдження

інформації та ідей без втручання [3, с. 37]. Цей прин�

цип має важливе значення для участі громадян в де�

мократичних процесах. Право на вираження думок

застосовується як до онлайн�, так і до офлайндіяль�

ності. Його захист повинен бути узгодженим зі ст. 10

Європейської конвенції з прав людини, що гарантує

свободу висловлювань. Крім того, Рада Європи ре�

комендує дотримуватися ключових принципів щодо

державного регулювання Інтернет�медіа. Ці десять

принципів викладені в Декларації Комітету міністрів

Ради Європи про принципи управління Інтернетом у

2011 році:

— права людини, демократія та верховенство пра�

ва. Механізми управління Інтернетом повинні відпов�

ідати положенням міжнародного права з прав люди�

ни;

— багаторівневе управління. Розробку та впровад�

ження механізмів управління Інтернетом потрібно за�

безпечити відкрито, прозоро та підзвітно за участі уря�

ду, приватного сектору, громадянського суспільства,

технічних спеціалістів та користувачів. Розвиток міжна�

родної Інтернет�спільноти та механізми управління нею

повинні бути доступними для всіх зацікавлених сторін

з усіх країн;

— відповідальність держав. Держави повинні до�

тримуватись зобов'язань у рамках міжнародної публіч�

ної політики, що стосується питань Інтернету. Будь�які

обмеження, які можуть обмежувати основні права і сво�

боди громадянина, повинні відповідати цим міжнарод�

ним зобов'язанням;

— широкі можливості для Інтернет�користувачів.

Користувачі повинні мати можливості прийняття рішень

та участі в управлінні Інтернетом;

— універсалізм Інтернету. Інтернет�політика повин�

на визнавати глобальний характер Інтернету і мету все�

загального доступу до нього;

— цілісність. Базою для управління Інтернетом є

п'ять основних аспектів: безпека, стабільність, надій�

ність, стійкість, а також його можливість розвивати�

ся;

— децентралізація. Важливо зберігати децентралі�

зований характер відповідальності за повсякденне ви�

користання Інтернету;

— принцип архітектури. Збереження відкритих стан�

дартів, жодних перепон для приєднання нових корис�

тувачів або ж впровадження інноваційних технологій та

послуг;

— відкритість. Користувачі повинні мати можливість

користуватися всіма послугами без обмежень;

— культурне та лінгвістичне розмаїття. Збережен�

ня культурної багатоманітності та розширення контен�

ту — основні цілі Інтернет�політики та міжнародної

співпраці [3, с. 45].

Існує також так званий мережевий етикет — "не�

тикет", іншими словами, правила поведінки в мережі,

традиції та культура Інтернет�спільноти, яких дотри�

мується більшість. Цей термін було запропоновано у
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документі "Запит на коментарі та пропозиції" (від

англ. "request for comments"). Загалом під цією на�

звою науковці мають на увазі серію нормативних до�

кументів, що містять технічні особливості, стандарти

і правила, які широко застосовуються в мережі Інтер�

нет [3, с. 32].

По�перше, для здійснення регулювання Інтернету

потрібно напрацьовувати спеціальні механізми, оскіль�

ки засоби, що застосовувались для традиційних ЗМК,

для Інтернету не діють.

По�друге, обмеження щодо Інтернет�контенту не

повинні бути встановлені, однак це положення не сто�

сується нелегального контенту.

По�третє, технічні посередники не несуть відпові�

дальності за контент, створений іншими.

По�четверте, обмеження доступу (блокування)

сайтів можливе лише у випадках захисту дітей від

шкідливого контенту.

По�п'яте, будь�які засоби для фільтрування змісту

оцінюються як цензура.

По�шосте, позитивне зобов'язання щодо доступу до

Інтернету покладено на державну владу.

По�сьоме, саморегуляція в питаннях дифамацій цих

матеріалів вітається.

Окремо варто приділити увагу питанню поширен�

ня спаму у мережі Інтернет. Спам, по суті, означає роз�

силку адресатам кореспонденції без їхньої згоди, зок�

рема рекламного змісту. Ця проблема потребує

підходів до регулювання на міжнародному рівні, адже

спам може поширюватися з будь�якої точки планети

без обмежень та контролю. Внутрішні правила, що

діють з цього приводу у мережі Інтернет, малоефек�

тивні. Найближчою по духу є Директива ЄС "Про не�

доторканність електронного приватного життя" від 12

липня 2002 р. [9]. Документ передбачає обов'язкову

згоду адресата на отримання рекламної чи іншої за

змістом інформації, у тому числі електронною по�

штою.

Резолюція Європейського Парламенту від 7 ве�

ресня 2010 р. "Журналістика та нові медіа — ство�

рення публічної сфери у Європі" [1] вирішує питан�

ня, яким чином поліпшити механізм доведення

інформації про діяльність європейських інституцій

до громадян Європи. У цьому контексті сучасні ЗМК

займають ключову позицію. Відповідальність за

інформування громадськості про політику та пол�

ітичні рішення ЄС Резолюція покладає на націо�

нальні та регіональні громадські мовники. Крім того,

документ підкреслює значимість соціальних мереж,

оцінюючи їх "як відносно хороший спосіб швидкого

поширення інформації", однак має сумніви щодо

їхньої надійності, оскільки "джерела інформації не

можуть бути гарантовані достатньою мірою, і соці�

альні мережі не можуть бути зараховані до профе�

сійних мас�медіа". Окрім того, Резолюція рекомен�

дує державам�членам ЄС звернути увагу на ті ЗМК,

що виходять за межі традиційних функцій з поши�

рення інформації, та пропонує створювати умови для

їх повноцінного включення до культурного та мов�

ного середовища ЄС.

Питання регулювання Інтернет�засобів масової

комунікації головно викладене у Директиві про

аудіовізуальні медіапослуги (2010 р.). У документі

викладені основні принципи регулювання діяльності

аудіовізуальних ЗМК, в тому числі тих, що функціо�

нують в Інтернет�просторі. Попри це Директива не

охоплює електронних версій журналів та газет (дру�

кованої преси). Для визначення типу ЗМК, що підпа�

дає під дію Директиви, аналізується його кінцева

мета. Таким чином, документ не регулює Інтернет�

ресурси, в яких "аудіовізуальний контент з'явився

випадково, а не як результат їх кінцевої мети" [14,

с.132].

Адаптувати європейські стандарти державного

регулювання діяльності Інтернет�ЗМК в Україні мож�

ливо. Однак таке твердження є дещо умовним, оск�

ільки у чинному законодавстві України статус Інтер�

нет�ЗМК досі залишається невизначеним. Зокрема

немає окремого нормативно�правового акту, який би

визначав статус, а також забезпечував би умови та

принципи його діяльності. До того ж, як зазначає Г.

Красноступ, не існує єдиного поняття, яке описува�

ло б Інтернет�ЗМК. Серед інших авторка наводить

такі словосполучення: "Інтернет�засоби масової

інформації", "засоби масової інформації в мережі

Інтернет", "Інтернет�видання", "електронний засіб

масової інформації", "електронні видання", "елект�

ронний журнал" та "веб�ресурс сегмента Інтернет"

[8].

ВИСНОВКИ
Чинне законодавство в царині регулювання

діяльності Інтернет�ЗМК має швидше рекоменда�

ційний характер, його ще називають "м'яким пра�

вом" (не містить міжнародних правових зобов'я�

зань та закріплюється у рекомендаційних актах).

Тому можемо говорити про те, що жодне електрон�

не видання не нестиме відповідальності за поши�

рення недостовірної інформації,  а його працівни�

ки не є захищеними у своїй професійній діяльності.

Однак у ЄС прослідковуються декілька особливо�

стей, що сприяють гармонійному співіснуванню са�

морегулювання та державного регулювання діяль�

ності Інтернет�ЗМК у державах�членах. Зокрема

до них належать:

— рекомендаційний характер директив ЄС та ре�

золюцій Європарламенту, застосування "м'якого пра�

ва";

— обмеженість державного регулювання діяльності

Інтернет�ЗМК, регулювання застосовується здебільшо�

го до аудіовізуальних ЗМК;

— невизначений статус соціальних мереж;

— відсутність юридичної відповідальності з боку

Інтернет�провайдерів за порушення авторських прав

відповідно до рішень Суду ЄС;

— заохочення Інтернет�ЗМК з боку держави до са�

морегуляції та створення умов для розвитку медіа�ре�

сурсу.
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