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Постановка проблеми. Протягом останніх 
кількох років в Україні відбувається істотне зру-
шення в розвитку інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури, чому сприяє суттєве збільшен-
ня інформаційно-комунікаційних технологій, 
урізноманітнення технічних засобів, а також 
розвиненість інфраструктури зв’язку. Водно-
час спостерігається низький рівень підтримки 
населенням реформ, лише близько 1% з опи-
таних визначили, що інформування населення 
є достатнім, а інформація зрозумілою, близько 
40% визначають, що інформація не викликає 
довіри і часто не достовірна. У зв’язку з цим 
було ухвалено Концепцію реформи урядових 
комунікацій [27], основною метою якої визначе-
но повне перезавантаження комунікаційної сис-
теми в Україні. Так, у 2018 р. Кабінет Міністрів 
України запровадив комунікаційну платформу 
«Єдиний голос» із метою ефективного інфор-
мування громадськості про діяльність органів 
виконавчої влади [32], яким визначено необ-
хідність здійснення системних заходів із під-
вищення якості комунікації органів виконавчої 
влади із суспільством. Зазначена платформа, 
насамперед, спрямована на розвиток внутріш-
ніх комунікацій виконавчих органів влади, під-
готовку різноманітної інформаційної продукції, 
розповсюдження її різними комунікаційними 

каналами та, загалом, на реалізацію різнома-
нітних інформаційних кампаній і комунікаційних 
стратегій, акцій, заходів у процесі запроваджен-
ня реформ.

Саме така урядова ініціатива суттєво впли-
нула на необхідність створення та використан-
ня відповідної комунікаційної інфраструктури, 
у т. ч. на місцевому рівні, зокрема для реалізації 
місцевих стратегій і програм розвитку, реаліза-
ції права місцевої ініціативи, надання публічних 
послуг тощо.

У цьому контексті особливої актуальності 
набуває нормативно-правове забезпечення 
розвитку інформаційно-комунікаційної сфери, 
комунікаційної політики та забезпечення кому-
нікаційної діяльності на місцевому рівні, що сут-
тєво впливає на функціонування комунікаційної 
інфраструктури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Деякі питання функціонування та розвитку кому-
нікаційної інфраструктури в Україні досліджу-
вали у своїх роботах В. Бебик [1], О. Волох [2], 
В. Каїді [24], І. Кінаш [25], А. Кострубіцька [28], 
А. Садовська [34]. Також в основу статті було 
покладено низку нормативно-правових актів, 
які регулюють національну інформаційну сфе-
ру, інформаційну безпеку та комунікаційну полі-
тику [3–23; 26; 27; 30–33; 36; 37].

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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Метою статті є аналіз вітчизняної норматив-
но-правової бази щодо забезпечення розвитку 
комунікаційної політики та інформаційно-кому-
нікаційної сфери з метою формування ефек-
тивної комунікаційної інфраструктури на місце-
вому рівні.

Виклад основного матеріалу. Інформацій-
но-комунікаційна сфера, на думку В. Бебика, – 
це сфера, котра фактично є системоутворю-
ючим та інтегруючим чинником і пронизує все 
суспільне життя [1, с. 10]. Саме через її розвиток 
можна створити єдиний простір для ефектив-
ного публічного управління та інформаційного 
обміну. Інформаційно-комунікаційну сферу, на 
думку А. Садовської, варто розглядати як чин-
ник активізації суспільного розвитку, засіб зміц-
нення національної ідентичності, консолідації/
розколу суспільства [34, с. 160], що формує під-
ґрунтя для здійснення належного врядування.

У контексті розвитку інформаційно-комуні-
каційної сфери було розроблено Концепцію 
реформи урядових комунікацій, якою, на під-
ставі кращих європейський практик (12 кра-
їн), передбачається запровадження основних 
принципів комунікаційної діяльності органів 
публічної влади:

 – розподіл політичної та державної складо-
вої частин комунікаційного процесу;

 – визначення стратегічної ролі комуніка-
цій у процесі управління та прийняття рішень,  
а не лише функції обслуговування;

 – визначення функції комунікацій як про-
фільної для кожного органу влади;

 – розподіл стратегічних і виконавчих функ-
цій;

 – планування та постійний моніторинг ко-
мунікаційної діяльності;

 – дотримання Кодексу етики комунікацій;
 – фіксовані професійні стандарти і єдина 

база знань [27].
Отже, реформування у сфері комунікацій 

потребує як суттєвого нормативно-правового 
регулювання всіх форм взаємодії органів публіч-
ної влади із громадськістю (цільовими аудиторі-
ями), з іншими органами публічного управління, 
так і налагодження внутрішньої комунікаційної 
діяльності.

Основним нормативно-правовим актом, що 
забезпечує розвиток комунікаційної політики 
та інформаційно-комунікаційної сфери в Украї-
ні, ще з 2010 р. залишається Концепція проекту 
Закону України «Про основні засади державної 
комунікативної політики», схвалена розпоря-

дженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 
2010 р. № 85-р [33]. Відповідно до зазначеного 
розпорядження завдання, що ставилося перед 
Мінюстом та іншими заінтересованими цен-
тральними органами виконавчої влади щодо 
підготовки проекту Закону України «Про основ-
ні засади державної комунікативної політики», 
залишилося декларативним і невиконаним.

Відповідно до зазначеної Концепції окремі 
питання налагодження комунікації між органа-
ми державної влади, місцевого самоврядуван-
ня, ЗМІ та громадськістю визначаються закона-
ми України, що регулюють інформаційну сферу. 
Зокрема, йдеться про такі нормативно-правові 
акти, як: Закони України «Про інформацію» [6], 
«Про порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого само-
врядування засобами масової інформації» [22], 
«Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [12], 
«Про засади державної регуляторної полі-
тики у сфері господарської діяльності» [13], 
«Про звернення громадян» [7], «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [19]. Також варто 
зазначити, що є низка окремих постанов і роз-
поряджень Кабінету Міністрів України й указів 
Президента України. Однак, незважаючи на сут-
тєвий нормативно-правовий арсенал, ці юри-
дичні документи не сприяють впровадженню 
ефективних комунікацій у вітчизняну систему 
публічного управління. Ще автори зазначеної 
Концепції у 2010 р., проаналізувавши зазначені 
закони, назвали їх такими, що не повною мірою 
відповідають рівню розвитку українського 
суспільства, світовим тенденціям, і відзначили 
низький рівень правового врегулювання питань 
налагодження комунікації між органами публіч-
ної влади, ЗМІ та громадськістю.

Такий стан нормативно-правового забезпе-
чення спричинив появу низки проблем у сфері 
комунікаційної діяльності органів публічної влади:

 – відсутності єдиної системи комунікаційно-
го менеджменту;

 – невідображення сучасних потреб суспіль-
ства у чинному законодавстві та більшості дер-
жавних процедур;

 – відсутності стратегічних комунікацій, про-
гнозування та стратегічного планування комуні-
каційної діяльності загалом;

 – відсутності внутрішньої комунікації – не-
налагодженої співпраці між відділами та/або 
органами влади, а також координації їх комуні-
каційної діяльності;
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 – неузгодженості комунікаційних дій окре-
мих органів влади з державною стратегією чи 
політикою розвитку;

 – відсутності профільних спеціалістів із пи-
тань комунікацій у публічному секторі тощо [27].

У цьому зв’язку необхідно зауважити, що за 
ст. 19 Конституції України правовий порядок 
в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, 
що не передбачено законодавством. Органи 
державної влади та місцевого самоврядуван-
ня, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України 
[26]. Це зобов’язує посадовців діяти виключ-
но в межах компетенцій, визначених законами 
та підзаконними актами. Також необхідно зау-
важити, що в чинному нормативно-правовому 
полі використовуються такі поняття, як: «інфор-
мування», «електронна взаємодія», «висвітлен-
ня діяльності», «оприлюднення (поширення) 
інформації», «консультації з громадськістю» 
тощо, однак відсутні такі терміни, як «комуні-
кація», «державна комунікаційна політика», що 
суттєво обмежує, а подекуди й унеможливлює 
їх використання в практиці публічного управлін-
ня загалом. З огляду на це можемо стверджува-
ти, що взаємодія між органами публічної влади 
та громадськістю, як і іншими стейкхолдерами, 
здійснюється де-факто за принципово нових 
умов, а де-юре – в межах політично і морально 
застарілої нормативно-правової бази.

Тому функціонування комунікаційної систе-
ми, реалізація комунікаційної політики та регу-
лювання інформаційно-комунікаційної сфери 
повинні мати чітке нормативне регулювання, 
що сприятиме функціонуванню ефективної 
комунікаційної інфраструктури як каркасу/
платформи комунікаційної системи, яка скла-
дається з певної сукупності мереж і передба-
чає налагодження ефективної комунікаційної 
діяльності між усіма складовими частинами 
системи [29].

Функціонування ефективної комунікаційної 
інфраструктури та реалізація комунікаційної 
політики набуває особливої актуальності в умо-
вах запровадження стратегічних комунікацій як 
своєрідного принципу публічного управління, 
направленого на формування нематеріально-
го ресурсу – довіри до органів публічної влади 
[35, с. 41]. Нормативно-правове обґрунтування 
запровадження стратегічних комунікацій визна-
чається через забезпечення інформаційної 

безпеки як складової частини національної без-
пеки [31; 36; 38], що передбачає координацію 
і належне використання комунікативних можли-
востей держави – публічної дипломатії, зв’язків 
із громадськістю, військових зв’язків, інформа-
ційних і психологічних заходів, спрямованих 
на просування цілей держави.

Також нормативного закріплення набули 
визначення: урядових комунікацій – як комплек-
су заходів, які передбачають діалог уповнова-
жених представників КМУ з цільовою аудиторі-
єю з метою роз’яснення урядової позиції та / або 
політики з певних проблемних питань; кризових 
комунікацій – як комплексу заходів, котрі реалі-
зуються державними органами України у кризо-
вій ситуації і передбачають діалог із цільовими 
аудиторіями з питань, що стосуються кризових 
ситуацій; стратегічний наратив – спеціально 
підготовлений текст, призначений для вербаль-
ного викладення у процесі стратегічних комуні-
кацій з метою інформаційного впливу на цільо-
ву аудиторію [36].

Попередній аналіз зазначених дефініцій 
свідчить, що ці спроби, як і попередні, щодо 
нормативного врегулювання питань комунікації 
залишаються у форматі моделі суб’єкт-об’єк-
тної взаємодії (державні органи – громадяни). 
У зв’язку з цим необхідно проаналізувати нор-
мативно-правове регулювання суб’єкт-суб’єк-
тної взаємодії, тобто координацію комунікацій-
ної діяльності між органами публічної влади, а 
також проблеми регулювання засобів масової 
комунікації та розвитку інформаційно-комуніка-
тивної сфери загалом.

Сьогодні напрацьовано великий масив нор-
мативно-правових актів, де визначені основні 
повноваження державних органів в інформа-
ційній сфері. Акти національного законодавства 
регламентують діяльність державних органів, 
організацій і громадян, встановлюють повнова-
ження державних органів в інформаційно-кому-
нікаційній сфері.

З огляду на вищезазначене норматив-
но-правову базу щодо регулювання інформа-
ційно-комунікаційної сфери доцільно розгля-
дати з урахуванням ієрархії нормативних актів. 
На найвищому рівні знаходяться норми Кон-
ституції України [26], які закріплюють концепту-
альні положення національної безпеки України 
в усіх сферах її існування, а також Концепцію 
національної безпеки України [30], Доктрину 
інформаційної безпеки України [36], Стратегію 
кібербезпеки України [37]. Ці документи врахо-
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вують основні положення міжнародних догово-
рів і угод, ратифікованих Україною.

На другому рівні розташовані закони кон-
ститутивного напряму, якими визначаються 
важливі положення щодо регулювання інфор-
маційно-комунікаційної сфери та забезпечення 
інформаційної безпеки: «Про основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні 
на 2007–2015 роки» [12], «Про інформацію» [6], 
«Про державну таємницю» [18], «Про Націо-
нальну програму інформатизації» [9], «Про раді-
очастотний ресурс» [4], «Про телекомунікації» 
[16], «Про захист інформації в інформаційно- 
телекомунікаційних системах» [10], «Про захист 
суспільної моралі» [17].

На третьому рівні – закони України інсти-
туційного рівня, де закріплені основні форми 
діяльності органів державної влади у процесі 
забезпечення інформаційної безпеки та регу-
лювання їх інформаційно-комунікаційної діяль-
ності: «Про оборону України» [11], «Про Службу 
безпеки України» [23], «Про Державну службу 
спеціального зв’язку та захисту інформації» 
[21], «Про національну поліцію» [5], «Про про-
куратуру» [14], «Про правовий режим надзви-
чайного стану» [15].

У структурі нормативно-правової бази забез-
печення національної безпеки України в інфор-
маційній сфері особливе місце посідають укази 
та розпорядження Президента України, а також 
акти (постанови, декрети) Кабінету Міністрів 
України. Ці нормативні акти є незаконними 
й видаються з метою конкретизації та підви-
щення якості вирішення завдань забезпечення 
інформаційної безпеки.

Міністерства і відомства України в межах 
визначеної законами компетенції та відпові-
дальності на основі чинного законодавства 
про національну безпеку України, а також згід-
но з рішеннями Президента України, Кабінету 
Міністрів України розробляють відомчі накази, 
інструкції, положення, спрямовані на реаліза-
цію програм захисту життєво важливих інтере-
сів людини, суспільства та держави в інформа-
ційно-комунікаційній сфері.

Окремі питання комунікаційної взаємодії 
регулюються актами нормативного і директив-
ного характеру місцевих органів влади, зокрема 
рішення з питань забезпечення національної 
безпеки (про боротьбу з наслідками стихійних 
лих, техногенних аварій і катастроф, з епіде-
міями, про підтримання громадського порядку 
тощо), які є обов’язковими для виконання всіма 

підприємствами, установами й організаціями, 
а  також посадовими особами і громадянами на 
території, підпорядкованій цьому органу влади.

Масове інформування населення, безумов-
но, є найважливішим аспектом інформаційного 
права, саме через цей інститут реалізується 
право на інформацію всіма без винятку. В Укра-
їні діяльність ЗМІ регулюється законами «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) 
в Україні» [16], «Про рекламу» [8], «Про телеба-
чення та радіомовлення» [18].

Варто зауважити, що цензура в Україні забо-
ронена на конституційному рівні. Ст. 3 Консти-
туції України визначено, що права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. Держава відпові-
дає перед людиною за свою діяльність. Утвер-
дження та забезпечення прав і свобод людини 
є головним обов’язком держави. Ст. 54 гаран-
тує громадянам свободу літературної, худож-
ньої, наукової і технічної творчості, захист інте-
лектуальної власності, їхніх авторських прав, 
моральних і матеріальних інтересів, що виника-
ють у зв’язку з різними видами інтелектуальної 
діяльності. Ст. 34 гарантує кожному громадяни-
ну право на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань. Кожен 
має право безпеки, територіальної цілісності 
або громадського порядку з метою запобіган-
ня заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації або 
прав інших людей, для запобігання розголо-
шенню інформації, одержаної конфіденційно, 
або для підтримання авторитету і неупередже-
ності правосуддя. Та врешті у ст. 15 визначено, 
що суспільне життя в Україні ґрунтується на 
засадах політичної, економічної та ідеологіч-
ної багатоманітності. Жодна ідеологія не може 
визнаватися державою як обов’язкова. Цензура 
заборонена [26].

Інформаційна сфера є безумовним лідером 
щодо кількості законів, які її регулюють, – їх 
понад 20. Аналіз чинного вітчизняного зако-
нодавства засвідчує низку прогалин у регулю-
ванні мас-медіа в Україні. Зокрема, недостат-
ньо контрольованими державою залишаються 
відносини власності на основі вітчизняних ЗМІ, 
відсутні нормативно-правові акти, котрі спри-
яли б становленню економічно-незалежних 
ЗМІ, що створює передумови для монополізації 
медіа-ринків. Дається взнаки відсутність в Укра-
їні узгодженого Кодексу журналістської етики 
та механізму контролю за його виконанням. 
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В Україні за роки незалежності було розробле-
но декілька кодексів етичної поведінки журна-
лістів і кілька їх редакцій було прийнято Наці-
ональною спілкою журналістів України (у 1992, 
1997, 2002 рр.). 11 березня 2010 р. Національна 
експертна комісія з питань захисту суспільної 
моралі затвердила Етичний кодекс журналістів 
у своїй редакції, розробленій її апаратом, але 
жоден із них не має обов’язкового характеру 
для виконання (у кращому разі порушення норм 
піддаються громадському осуду) та не передба-
чає механізмів контролю за його додержанням.

Як наслідок, відсутність обов’язкових пра-
вових вимог щодо дотримання професійних 
етичних стандартів чи дієвого інституту само-
регуляції (установи з контролю за дотриман-
ням етичних стандартів) спонукає журналістів 
і редакції порушувати їх, спричиняє зловживан-
ня гаслами щодо захисту свободи слова задля 
маніпулювання свідомістю, з метою формуван-
ня суспільної підтримки певних політичних сил, 
а також призводить до нездорової комерціалі-
зації журналістики.

Фактично відсутнє правове регулювання 
функціонування в Україні міжнародних інфор-
маційних обмінів та інформаційних систем, 
найяскравішим прикладом яких є Інтернет. 
Відсутність у чинному законодавстві України 
визначення поняття засобу масової інформа-
ції в мережі Інтернет фактично унеможливлює 
становлення контролю за інформацією, яка там 
створюється і поширюється, використовуючи 
Інтернет-ЗМІ у деструктивних цілях.

Аналіз відповідних статей Конституції Укра-
їни дозволяє дійти висновку про намагання 
вітчизняного законодавця побудувати інфор-
маційну та комунікаційну політику на основі 
демократичних і ліберальних норм і принци-
пів, одночасно забезпечивши їхню адаптацію 
до українських умов.

Експертиза українського інформаційного 
законодавства, котра неодноразово здійснюва-
лася протягом останніх років, зокрема представ-
никами ОБСЄ, свідчить про те, що законодавча 
та нормативно-правова база функціонування 
інформаційної сфери України загалом відпо-
відає європейським нормам. Формальний бік 
справи не викликає значного занепокоєння, 
однак постала нагальна проблема недотриман-
ня встановлених норм усіма суб’єктами інфор-
маційних відносин, зокрема органами держав-
ної влади всіх рівнів. Рівень правової культури 

громадян України змушує розглядати ситуа-
цію із зовсім іншого боку порівняно з країнами 
Європейського Союзу [28].

Таким чином, можемо зазначити, що нор-
мативно-правове забезпечення інформацій-
но-комунікаційної сфери потребує суттєвого 
вдосконалення. Одним із напрямів удоскона-
лення законодавства у цій сфері може стати 
розроблення й ухвалення Кодексу України про 
інформацію, який має чітко визначити коло 
суб’єктів інформаційних відносин, забезпе-
чить єдині стандарти, підходи і принципи до 
регламентації відносин в інформаційному 
просторі, що дозволить вирішити проблему 
подолання протиріч у законодавчих і норма-
тивно-правових актах, забезпечити єдність 
і нефрагментованість нормативно-правово-
го поля. Також Інформаційний кодекс Украї-
ни повинен вирішити питання неузгодженості 
термінології в інформаційному законодавстві, 
зокрема мають бути нормативно закріплені 
терміни, що поки є недостатньо коректними  
та/або не мають чіткого визначення свого змі-
сту: державна інформаційна політика, держав-
на комунікаційна політика, публічні (держав-
ні) комунікації, національний інформаційний 
простір, інформаційно-психологічні впливи, 
інформаційно-психологічна безпека, а також 
слід розмежувати поняття «інформування», 
«комунікація» тощо.

Висновки і пропозиції. Розглянувши нор-
мативно-правове забезпечення розвитку інфор-
маційно-комунікаційної сфери в Україні з метою 
забезпечення функціонування комунікацій-
ної інфраструктури, можемо зазначити, що на 
порядку денному законодавців у цій сфері має 
стати прийняття низки кодексів: Кодексу ети-
ки комунікацій, Кодексу журналістської етики, 
Інформаційного кодексу України.

Удосконалення українського законодавства 
в інформаційно-комунікаційній сфері можливе 
шляхом затвердження низки змін до чинних 
і прийняття нових законів у цій сфері. Основні 
питання, що потребують нормативного закрі-
плення, це: посилення відповідальності за роз-
повсюдження неправдивої, фейкової, недобро-
чесної інформації; розроблення основних засад 
державної комунікаційної політики, впрова-
дження стандартів інформаційного обміну між 
органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, засобами масової комунікації 
і громадськістю.
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Лозовская Е. С. Нормативно-правовое обеспечение функционирования комму- 
никационной инфраструктуры на местном уровне

В  статье  проанализирована  отечественная  нормативно-правовая  база  по  обеспече-
нию  развития  коммуникационной  политики  и  информационно-коммуникационной  сферы. 
Выявлен  ряд  пробелов  в  правовом  регулировании  информационной  сферы,  в  частности 
относительно функционирования  в Украине международных  информационных  обменов  и 
информационных систем. Даны предложения по совершенствованию украинского законо-
дательства в информационно-коммуникационной сфере.

Ключевые слова: коммуникация, коммуникационная инфраструктура, кризисные комму-
никации, информационная сфера, нормативно-правовое обеспечение.

Lozovska K. S. Legislative provision of the functioning of the communication infrastructure 
at the local level

The article analyzes the domestic legal and regulatory framework for the development of commu-
nication policy and information and communication sphere. A number of gaps in the legal regulation 
of the information sphere have been identified, in particular regarding the functioning of internation-
al  information exchanges and information systems in Ukraine. The presented suggestions on the 
improvement of Ukrainian legislation in the field of information and communication.

Key words:  communication,  communication  infrastructure,  crisis  communications,  information 
sphere, normative-legal support.


