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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження сутності системи органів державного уп!

равління та регулювання у сфері телерадіомовлення — нині
винятково актуальне і гостро необхідне для визначення оп!
тимальних варіантів практичної діяльності системи органів
державного управління у цій галузі, вдосконалення їх адмі!
ністративно!правового статусу, методів і форм вирішення
нагальних проблем, створення ефективних організаційно!
правових засад управління зазначеною сферою. Адже по!
шук ефективних шляхів оптимізації діяльності системи
органів державного управління у сфері телебачення і раді!
омовлення з використанням надбань сучасної державно!уп!
равлінської науки дасть можливість не лише виявити прога!
лини у механізмі регулювання згаданих складників, а й вдос!
коналити розподіл повноважень між гілками влади, окре!
мими державними органами у їхній повсякденній практиці.

У період незалежності України вітчизняні науковці
різнобічно дослідили історію становлення й розвитку украї!
нського телерадіомовлення, проаналізували сучасний стан
цієї галузі. Але це досі не було достатньо узагальнено, тео!
ретично осмислено таку важливу й специфічну проблему,
як державне регулювання у сфері телебачення й радіомов!
лення. Таким чином, існує цілком виправдана практикою
потреба у визначенні системи органів державного регулю!
вання у сфері телерадіомовлення в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те,
що проблематика державного регулювання у галузі теле!
бачення і радіомовлення частково досліджувалася представ!
никами науки з державного управління. Певні аспекти її
розглядали науковці І. Арістова, О. Андрійко, Ю. Бурило,
О. Гриценко, М. Карабанов, І. Мащенко, Г. Почепцов, І. Чиж,
С. Чукут та ін. Однак, на нашу думку, у зазначених та інших
науковців питання визначення системи органів, які здійсню!
ють державне регулювання у сфері телебачення і радіомов!
лення в Україні, не дістало належного висвітлення, що при!
зводить до висновку про необхідність проведення систем!
них наукових досліджень з цього питання.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — роаналізувати систему органів держав!

ного управління та регулювання у сфері телерадіомовлен!
ня України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З часу проголошення Україною своєї незалежності

інформаційна діяльність органів державної влади та місце!
вого самоврядування, як і інші види діяльності державних
інститутів, зазнала кардинальних змін. На сьогодні вона ста!
новить чітку систему державного регулювання сферою те!
лебачення і радіомовлення, яка базується на Конституції Ук!
раїни, Законах України, указах Президента України та нор!
мативно!правових органів виконавчої влади у сфері інфор!
маційної діяльності. Аналіз законотворчої діяльності Вер!
ховної ради України, актів Президента України, централь!
них та місцевих органів державної влади та місцевого само!
врядування в період з 1991 року дозволяє виділити ряд ос!
новних суб'єктів інформаційної діяльності, найбільш типові
об'єкти їхнього впливу та форми і методи реалізації своїх
інформаційних потреб.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Конституції України, захист
суверенітету і територіальної цілісності України, забезпе!
чення її інформаційної безпеки є найважливішими функція!
ми держави [1]. Свої функції держава виконує через орга!
ни державної влади, роль і місце яких визначені Конститу!
цією та законами України.

Згідно з ч. 8 ст. 4 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення", держава законодавчо визначає органи
влади, які здійснюють реєстраційні та регулюючі функції
у галузі телерадіомовлення і не допускає створення но!
вих чи наділення існуючих державних органів тотожними
або дублюючими повноваженнями щодо аудіовізуальних
засобів масової інформації [2].

Відповідно до чинного законодавства, управління у
сфері телебачення і радіомовлення здійснюють державні
органи загальної компетенції (Верховна Рада України, Пре!
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зидент України, Кабінет Міністрів України) та спеціалізовані
органи (органи спеціальної компетенції): Державний комі!
тет телебачення та радіомовлення України, Національна
рада України з питань телебачення і радіомовлення та ін.).
Їм властиві як індивідуальні форми реалізації владних по!
вноважень у сфері телерадіомовлення, так і спільні підходи
до контролю за інформаційною діяльністю [3, c. 340].

Проаналізувавши чинне законодавство України з досл!
іджуваної тематики, наголошуємо на тому, що вагоме місце
у здійсненні державного регулювання у сфері телебачення
і радіомовлення належить Верховній Раді України — єди!
ному органу законодавчої влади, головними функціями яко!
го є законодавча, установча (державотворча, організацій!
на) та функція парламентського контролю. При цьому сам
парламент також є цілісним системним утворенням, первин!
ними елементами якого є посади народних депутатів Украї!
ни, що об'єднуються у систему відповідних парламентських
комітетів, комісій, депутатських фракцій, яким властивий
системний характер. Зазначені структурні підрозділи забез!
печують реалізацію функцій Верховної Ради України як єди!
ного органу законодавчої влади, до яких відноситься й кон!
трольна функція [4, c. 270].

Так, відповідно до частини 1 статті 7 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення", Верховна Рада України виз!
начає державну політику щодо телебачення і радіомовлен!
ня, законодавчі основи її реалізації, гарантії соціального і
правового захисту працівників цієї сфери. Також розробляє
та приймає закони, що встановлюють право громадян на
інформацію, визначають норми функціонування засобів ма!
сової інформації, закладає правові основи міжнародного
співробітництва у галузі інформації, відповідальність за по!
рушення норм чинного законодавства [6, с. 323].

За роки незалежності України парламентом було прий!
нято низку законодавчих актів, що регулюють діяльність
засобів масової інформації і зокрема телебачення та радіо!
мовлення та визначають механізми реалізації конституцій!
ного права громадян на інформацію. Основні з них, звичай!
но, потребують певних коректив, змін і доповнень, пов'яза!
них із вимогами часу.

Контрольні повноваження у державному управлінні Вер!
ховна Рада України здійснює безпосередньо або через свої
органи. Згідно із Конституцією України Верховна Рада
здійснює прямий (безпосередній) контроль [1]:

— за забезпеченням конституційних прав і свобод лю!
дини і громадянина (цей вид парламентського контролю
здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини відповідно до статті 101 Конституції України) [1];

— додержанням законів та інших актів, що приймає
Верховна Рада;

— виконанням загальнодержавних програм і бюджету
(Згідно зі статтею 98 Конституції України контроль від імені
Верховної Ради за надходженням коштів до Державного бюд!
жету (наприклад, сплата суб'єктами інформаційної діяльності
ліцензійного збору) та їх використанням здійснює Рахункова
Палата України — орган контролю, створений, підзвітний та
підконтрольний Верховній Раді України [1]. Відповідно до про!
грамної класифікації витрати з Державного бюджету здійсню!
ються на забезпечення керівництва та управління у сфері
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення; підви!
щення кваліфікації працівників телерадіомовлення в Укртеле!
радіопресінституті; виробництво та розповсюдження телера!
діопрограм для державних потреб; забезпечення Національ!
ного супутникового мовлення та ін.) [6, с. 324];

— діяльністю Кабінету Міністрів України (Парламент прий!
має рішення щодо схвалення програми діяльності Уряду,
здійснює контроль шляхом проведення днів Уряду та парла!
ментських слухань з актуальних проблем забезпечення сво!
боди слова та розвитку інформаційної сфери [7, с.342]. Зок!
рема, у 1999 році відбулись День Уряду з питань інформацій!

ної сфери та парламентські слухання "Інформаційна політика
України: стан і перспективи", у 2005 році — парламентські слу!
хання "Про законодавче забезпечення формування в Україні
суспільного мовлення". За підсумками парламентських слухань
та Днів Уряду Верховна рада України приймає відповідні по!
станови, реалізація яких суттєво впливає на забезпечення прак!
тичної реалізації норм законодавства, що стосується інфор!
маційної сфери в цілому і телерадіомовлення зокрема).

Крім цього, згідно із Конституцією нашої держави, Вер!
ховна Рада України здійснює непрямий контроль за діяльн!
істю державних органів, а також посадових осіб, яких вона
обирає, призначає або затверджує. У відповідності до статті
85 Конституції України Верховна Рада України призначає
половину складу Національної ради України з питань теле!
бачення і радіомовлення, Голову Державного комітету те!
лебачення та радіомовлення України [1].

Верховна Рада України постійно здійснює парламентсь!
кий контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері
телебачення і радіомовлення шляхом проведення парламен!
тських слухань та заслуховування звітів відповідних влад!
них структур з цих питань. Зокрема, парламентські слухан!
ня: "Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспекти!
ви", "Інформаційна політика України: стан і перспективи",
"Проблеми інформаційної діяльності, дотримання закон!
ності та стану інформаційної безпеки України" — містять
аналіз стану дотримання телерадіоорганізаціями України
норм чинного законодавства, визначають напрями діяль!
ності держави щодо забезпечення права на свободу слова
та інформацію, здійснення контрольних функцій. Відповід!
но до Закону України "Про Національну раду України з пи!
тань телебачення і радіомовлення" парламент щорічно зас!
луховує звіт Національної ради про свою діяльність [8].

У межах своїх повноважень, Верховна Рада України
може створювати тимчасові спеціальні та слідчі комісії для
проведення розслідувань в інформаційній сфері з питань,
які становлять суспільний інтерес, заслуховувати звіти Каб!
інету Міністрів України з актуальних проблем розвитку та
діяльності державних ЗМІ, приймати рішення стосовно по!
рядку висвітлення своєї діяльності, впливати на кадрову
політику тих структур, які безпосередньо опікуються сфе!
рою телебачення і радіомовлення.

За результатами аналізу діяльності Кабінету Міністрів
України, інших органів державної влади щодо забезпечен!
ня свободи слова, задоволення інформаційних потреб сус!
пільства та розвитку інформаційної сфери в Україні Верхов!
на Рада України може визнати їх діяльність незадовільною.
Так, у 2001 році, заслухавши питання щодо дотримання за!
конодавства Національною телекомпанією та Національною
радіокомпанією України, парламент зазначив, що окремі пе!
редачі Національної телекомпанії відзначаються політичною
тенденційністю та прийняв рішення щодо звільнення прези!
дента Національної телекомпанії України [6, с. 326]. Парла!
мент щорічно заслуховує й звіт Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення, за результатами роз!
гляду якого Верховна Рада України може зробити висно!
вок, що цей державний орган не забезпечив вільний доступ
громадян до інформації й, відповідно до пункту 5 статті 16
Закону України "Про Національну раду України з питань те!
лебачення і радіомовлення", висловити недовіру цьому ре!
гуляторному органу. Якщо недовіру Національній раді вис!
ловить і Президент України, це має наслідком відставку всьо!
го складу Національної ради [8]. Крім того, Верховна Рада
України здійснює свої регуляторні функції у сфері телеба!
чення і радіомовлення за допомогою Комітету з питань сво!
боди слова та інформації, який спрямовує діяльність на по!
шук відповідних законодавчих механізмів із забезпечення
права на свободу слова та інформації, Тимчасової слідчої
комісії із вивчення ситуації у телерадіоінформаційному про!
сторі України.
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Реалізовують регуляторні, наглядові та контрольні
функції парламенту і особисто народні депутати України.
На підставі Закону України "Про статус народного депутата
України" вони здійснюють ці функції у формах:

1) депутатського запиту, який вноситься депутатом, гру!
пою депутатів чи комітетом Верховної Ради на сесії Верхов!
ної Ради України до Кабінету Міністрів України, органів ви!
конавчої влади;

2) направлення депутатського звернення до посадових
осіб всіх державних органів з питань, пов'язаних з депутатсь!
кою діяльністю;

3) порушення у Верховній Раді чи її органах питання про
необхідність перевірок дотримання законів органами дер!
жавної влади або їх посадовими особами;

4) вимоги негайного припинення порушення прав, сво!
бод та інтересів людини і громадянина, тобто вимоги усу!
нення порушення законності [4].

Відповідно до статті 7 Закону України "Про порядок вис!
вітлення діяльності органів державної влади та органів місце!
вого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
[5], Верховна Рада України стала засновником телерадіоком!
панії "Парламентське телебачення", яка згідно з чинним за!
конодавством України висвітлює всі аспекти діяльності пар!
ламенту [6, с. 325]. Крім того, Національна телекомпанія Ук!
раїни зобов'язана включати до інформаційних програм по!
відомлення про особливо актуальні рішення Верховної Ради
України, заяви Верховної Ради України, міжнародні контак!
ти та переговори в Україні і за кордоном Голови Верховної
Ради, офіційні візити парламентських делегацій, прес!конфе!
ренції Голови Верховної Ради України, інші суспільно зна!
чимі факти діяльності українського парламенту [6, с. 327].

Певні владні повноваження Верховної Ради передбачені
й Законом України "Про систему Суспільного телебачення і
радіомовлення України" [9]. Громадська рада як наглядо!
вий орган Суспільного телерадіомовлення діє на основі ста!
туту Суспільного телерадіомовлення, затвердженого Вер!
ховною Радою України. Статтею 4 цього Закону передба!
чено, що чисельність, склад Громадської ради затверджуєть!
ся Верховною Радою України кожного чергового скликан!
ня протягом першого року її каденції [9].

Якщо взяти до уваги, що відповідно до Закону України
"Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення Ук!
раїни", Громадська рада здійснює нагляд за діяльністю Сус!
пільного телерадіомовлення: координує розвиток і забез!
печує реалізацію програмної концепції суспільного мовлен!
ня, визначає засади кадрової політики та структуру управл!
іння, контролю використання каналів мовлення та фінансо!
во!господарську діяльність телерадіоорганізації, затверд!
жує кандидатури на посади голови та членів Адміністратив!
ної ради [9], — то за умов перетворення Національної теле!
компанії та Національної радіокомпанії у суспільну телера!
діокомпанію чи створення самостійної телерадіокомпанії зі
статусом суспільної у прямому підпорядкуванні українсько!
го парламенту, постане потужна телерадіомовна мережа за!
гальнонаціонального масштабу.

Повноваження Президента України і його практична
діяльність безпосередньо в сфері телебачення і радіомов!
лення, в інформаційній сфері, і по їх розвитку та вдоскона!
ленню відповідно до загальноєвропейських стандартів, виз!
начені Конституцією України і рядом законодавчих актів.

Відповідно до Конституції України, Президент України
призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верхов!
ної ради Голову Державного комітету телебачення і радіо!
мовлення України (п. 10 ст. 106); призначає половину складу
Національної ради України з питань телебачення і радіомов!
лення (п. 13 ст. 106); нагороджує державними нагородами,
встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними пра!
цівників інформаційної сфери (п. 25 ст. 106); підписує зако!
ни, прийняті Верховною Радою України та має право вето

щодо прийнятих Верховною Радою законів із наступним по!
верненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України
(п.п. 29, 30 ст. 106); видає укази і розпорядження на основі та
на виконання Конституції та законів України.

На виконання указів Президента України було здійс!
нено цілий ряд заходів у сфері телебачення і радіо!
мовлення: створено державні телекомпанії "Культура" та
"Всесвітня служба" "Українське телебачення і радіомов!
лення", діяльність яких збагатила національний багатомов!
ний ефір, сприяла інтеграції України у світовий інформац!
ійний простір; забезпечено поступальність розвитку демок!
ратичних засад у діяльності засобів масової інформації,
формування умов для посилення їх незалежності від втру!
чання державних органів; збережено технічну базу потуж!
ної національної мережі розповсюдження телерадіомов!
них програм, створено передумови для її послідовної мо!
дернізації [3, с. 206].

Значну увагу Президент України приділяє безпосеред!
ньо питанням розвитку національного телерадіоінформа!
ційного простору, діяльності державних та недержавних
ЗМІ, роботі Кабінету Міністрів України та центральних
органів виконавчої влади у процесі реалізації своїх повно!
важень, передбачених законами України.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про порядок висві!
тлення діяльності органів державної влади та місцевого само!
врядування в Україні засобами масової інформації", на вимогу
Президента України, державні інформаційні агентства зобов'я!
зані передавати тексти його екстрених виступів та заяв з важли!
вих питань державного життя. Національна телекомпанія та На!
ціональна радіокомпанія забезпечують прямі трансляції звер!
нення Президента України до народу України та його щорічні й
позачергові послання до Верховної Ради України, церемонію
складення присяги народові новообраним Президентом Украї!
ни на урочистому засіданні Верховної Ради України [5].

На жаль, у Конституції України немає прямої вказівки
на підконтрольність органів державної влади Президентові,
але існування такої залежності органічно випливає із загаль!
ного співвідношення конституційного статусу Президента та
інших органів державної влади. Президентський контроль
здійснюється та полягає у впливі на всі органи державної
влади шляхом здійснення повноважень, передбачених стат!
тею 106 Конституції України [1]. Президент України підпи!
сує закони, прийняті Верховною Радою України, та має пра!
во застосовувати вето щодо прийнятих Верховною Радою
України законів із наступним поверненням на повторний роз!
гляд; зупиняти дію актів Уряду з мотивів невідповідності
Конституції, скасовувати акти Ради міністрів АР Крим,
рішення голів місцевих державних адміністрацій та зверта!
тися із клопотанням до Конституційного Суду України з пи!
тань конституційності законів та інших правових актів [1].

Так, Президент України накладав вето на Закони Ук!
раїни "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлен!
ня" (1997 р.), "Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації" (1997 р.), "Про зміни та до!
повнення до Закону України "Про Національну раду Украї!
ни з питань телебачення і радіомовлення" (1999 р.), "Про
створення системи Суспільного телебачення і радіомовлен!
ня" (2000 р.) та ін. Закон України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та місцевого самовря!
дування в Україні засобами масової інформації" Президент
України підписав після того, як парламент погодився із тек!
стом запропонованих ним змін до цього Закону [10, с. 205].
Регуляторні повноваження Президента проявляються й у
формуванні складу Кабінету Міністрів України, половину
складу Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення [1]. Важливим моментом контрольної діяль!
ності Президента України є його безпосередня участь в про!
цесі реформування у сфері центральних органів виконав!
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чої влади. Так, указами Президента України створювалося
чимало суб'єктів інформаційної діяльності, призначався і
звільнявся ряд їхніх керівників. Зокрема, у січні 1995 року
відбулася реорганізація Державної телерадіокомпанії Ук!
раїни. На її базі та на базі Державного концерну радіозв'яз!
ку, радіомовлення і телебачення було створено Державний
комітет телебачення і радіомовлення. Одночасно було ство!
рено Державну телекомпанію України та Державну радіо!
компанію України [11, с. 134]. Для здійснення своїх регуля!
торних функцій Президент може створювати необхідні до!
радчі, консультативні та інші органи, служби [1]. Одним із
таких органів є Адміністрація Президента України, на цей
орган покладається здійснення, за дорученням Президента
України, контролю за виконанням законів України, указів і
розпоряджень Президента України органами виконавчої
влади та їх посадовими особами.

З метою всебічного вивчення стану справ в інфор!
маційній сфері та визначення пріоритетних напрямів її роз!
витку, Адміністрація Президента України проводила нара!
ди, семінари, "круглі столи" за участю журналістів, керів!
ників ЗМІ та органів державної влади і місцевого самовря!
дування, вчених, експертів, політологів. У таких зустрічах
бере участь і Президент України.

За підсумками таких нарад Президент України вида!
вав розпорядження, які сприяли вирішенню найбільш ак!
туальних проблем в інформаційній сфері. Як Голова Ради
національної безпеки і оборони України Президент Украї!
ни повною мірою використовує повноваження цього орга!
ну щодо захисту національних інтересів у телерадіоінфор!
маційному просторі країни та забезпечення інформацій!
ної безпеки держави [1]. Указами Президента України
щодо схвалення рішень Ради національної безпеки і обо!
рони України здійснено заходи по упорядкуванню систе!
ми здійснення державної інформаційної політики, вдоско!
наленню державного регулювання інформаційних відно!
син, забезпечено присутність України у світовому інфор!
маційному просторі, сформовано мережу державних кор!
пунктів за кордоном, створено супутникові канали мовлен!
ня, припинено діяльність суб'єктів інформаційної діяль!
ності, які порушують Конституцію і закони України.

На території Автономної Республіки Крим президентсь!
кий нагляд здійснюється Постійним Представником Прези!
дента України в АРК, який призначається на посаду і
звільняється Президентом України, прямо підпорядковуєть!
ся йому. Представник Президента в АР Крим зобов'язаний
надавати Президенту України аналітичну та іншу інформацію,
зокрема, про соціальні процеси, що відбуваються на тери!
торії АРК і вносити відповідні пропозиції. Представник реал!
ізує президентський контроль не лише у державному уп!
равлінні на території АРК, а й частково за діяльністю органів
влади: Верховної Ради АРК, Ради Міністрів АРК [6, с. 336].
Крім того, у Президента України як Гаранта Конституції є важ!
ливі регуляторні повноваження, пов'язані з контролем за за!
конністю актів органів державної влади. Цей контроль Пре!
зидент України реалізує: 1) зверненням до Конституційного
Суду щодо визнання неконституційними актів Кабінету
Міністрів України; 2) зверненням щодо офіційного тлумачен!
ня Конституції України та законів України; 3) скасуванням
актів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних
адміністрацій [6, с. 337].

Потреби держави і суспільства в організації розвитку те!
лерадіоінформаційної сфери забезпечується цілою системою
органів виконавчої влади, до якої входять: вищий орган дер!
жавної влади Кабінет Міністрів України, центральні органи
виконавчої влади, місцеві державні адміністрації.

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію внутрі!
шньої і зовнішньої державної політики щодо розвитку теле!
бачення і радіомовлення, координує діяльність міністерств
та інших центральних органів державної виконавчої влади у

цій сфері [2]. Свої повноваження Кабінет Міністрів реалізо!
вує у процесі виконання програм економічного, соціального
та культурного розвитку України, у т.ч. розвитку національ!
ного телерадіоінформаційного простору.

Уряд забезпечує державний та інформаційний сувере!
нітет, здійснює внутрішню та зовнішню інформаційну пол!
ітику, під час формування проекту бюджету передбачає ви!
ділення необхідних коштів для виконання загальнодержав!
них програм, спрямованих на розвиток телебачення і раді!
омовлення. Кабінет Міністрів України визначає ступінь відпо!
відальності підвідомчих йому міністерств і відомств за за!
безпечення реалізації державних програм [3, с. 344].

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Нами проаналізовано деякі питання щодо системи органів
державного управління та регулювання у сфері телерадіомов!
лення, які стосуються повноважень у цій сфері Верховної Ради
України, Президента України та Кабінету Міністрів України. У
наступних наших публікаціях ми торкнемось питань інших
органів державної влади, які наділені регуляторними повно!
важеннями у сфері телебачення і радіомовлення України. Це
надасть нам можливість узагальнити та проаналізувати визна!
чену чинним законодавством України систему державних
органів цієї сфери, визначити напрями вдосконалення адміні!
стративно!правого статусу органів державного регулювання у
цій галузі та створення ефективних організаційно!правових
засад управління зазначеною сферою.
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