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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УЧАСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ 

Як зазначено в Конституції України, народне волевиявлення здійснюєть-
ся через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Про-
блеми становлення в Україні конституціоналізму, прав людини, втілення ідеї 
народовладдя на сучасному етапі державотворення на пострадянському про-
сторі є досить важливими і тісно між собою взаємопов'язаними [1]. Для реа-
лізації цього фундаментального права народу України створено низку право-
вих механізмів, які уособлені перш за все у виборчому процесі. Одним з 
інструментів функціонування виборчого процесу є інформаційна діяльність 
засобів масової інформації щодо висвітлення виборів та забезпечення веден-
ня передвиборної агітації на умовах, визначених у законодавстві. В основі 
виборчого права будь-якої держави, включаючи і Україну, лежать відносини, 
що опосередковують реалізацію конституційного права громадян обирати і 
бути обраними до органів державної влади і органів місцевого самоврядуван-
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ня [2]. Різноманітні функції і ролі, які виконують ЗМІ, ґрунтуються на кон-
цептуальних засадах, викладених в Основному Законі та в інших норматив-
но-правових актах, серед яких Закон України «Про вибори народних депу-
татів України», Закон України «Про вибори Президента України», Закон 
України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Регламентація діяль-
ності засобів масової інформації під час виборчого процесу є однією із найбільш 
проблемних сфер сучасного українського виборчого законодавства. За останні 
роки юридична практика виявила широке коло питань, розв'язання яких 
необхідне для вдосконалення виборчої системи взагалі. 

Виборча проблематика особливо сьогодні привертає до себе увагу і підвище-
ний інтерес як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Останнім часом, на 
хвилі минулих виборів, з'явились статті, книги, предметом дослідження яких є 
саме фундаментальні засади, на яких ґрунтується виборчий процес. Взагалі 
виборчій проблематиці присвячено багато наукових конференцій. Сучасні тен-
денції розвитку інформаційної сфери виборчого права потребують подальшого 
наукового дослідження. 

Мета статті полягає в узагальненні існуючої нормативно-правової основи, 
яка встановлює концептуальні засади виборчого процесу в Україні. 

Концептуальні засади участі засобів масової інформації у виборчому про-
цесі в Україні закладені в Основному Законі — в Конституції України. Так, як 
зазначено у ст. 15, суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політич-
ної, економічної та ідеологічної багатоманітності, цензура заборонена, держава 
гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і закона-
ми України. У ст. 34 Основного Закону закріплено, що кожному гарантується 
право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переко-
нань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширюва-
ти інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Здійснення 
цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, тери-
торіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання завору-
шенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації 
або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 
конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 

Як зазначено у Законі України «Про вибори народних депутатів України», 
підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються публічно і відкрито. 
Рішення виборчих комісій, а також рішення органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, доводяться ними 
до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі не-
можливості, оприлюднюються в інший спосіб. Засоби масової інформації зобо-
в'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Пред-
ставникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ 
на всі публічні заходи, пов'язані з виборами [3]. Передвиборна агітація може 
здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать 
Конституції України та законам України. 
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Задля практичної реалізації встановлених засад функціонування виборів 
створено механізм реалізації прав та свобод їх учасників. Елементи цього 
механізму закріплені у багатьох нормативно-правових актах, які направлені 
на правове регулювання інституту виборів в Україні. 

Незважаючи на досить широкий перелік демократичних засад функціону-
вання виборчого процесу, деякі з них й досі не мають конкретного і зрозуміло-
го механізму використання. Так, наприклад, встановлена Основним Законом 
заборона цензури може застосовуватись лише у контексті традиційного трак-
тування у юридичній науці, так як законодавчого визначення цей термін не 
має. Це створює можливості для довільного трактування як редакційна полі-
тика мас-медіа того, що насправді є цензурою [4]. 

Важливими законодавчими принципами, покладеними в основу ведення 
передвиборчої агітації шляхом використання засобів масової інформації є 
принцип висвітлення виборчого процесу на засадах об'єктивності, неупередже-
ності та збалансованості. Тобто, факти поширені засобами масової інформації, 
повинні точно відповідати реальним подіям та обставинам. Крім того, важли-
вою умовою об'єктивності поширеної інформації є її повнота, своєчасність та 
точність. 

Правовий режим діяльності засобів масової інформації під час виборчого 
процесу відрізняється від звичайного режиму діяльності ЗМІ необхідністю 
дотримуватись окрім вимог, встановлених нормативно-правовими актами про 
засоби масової інформації, ще й вимог, встановлених у виборчому законодавстві. 
Доцільність встановлення особливого режиму поширення масової інформації 
під час виборів пояснюється в першу чергу необхідністю забезпечення осново-
положних принципів власне виборчого процесу, у тому числі принципу рівності 
виборчих прав його учасників в інформаційній сфері. Дещо іншого ракурсу 
набуває під час виборчого процесу проблема співвідношення конституційного 
принципу свободи слова та свободи діяльності засобів масової інформації. Ос-
нови правового регулювання інформаційних правовідносин в Україні були вста-
новлені ще в Законі України «Про інформацію» [5]. Цим нормативно-право-
вим актом було закріплено право громадян України на інформацію та закла-
дені правові основи інформаційної діяльності. У ст. 34 Конституції України 
було проголошено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використову-
вати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій 
вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах націо-
нальної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для 
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інфор-
мації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередже-
ності правосуддя. З прийняттям низки нормативно-правових актів, що регу-
лювали правовідносини під час виборчого процесу, ці конституційно-правові 
засади були перенесені також у виборчу сферу, у тому числі виборчо-інформа-
ційну. Аналізуючи чинні положення Закону України «Про інформацію» та 
інші законодавчі акти, які регулюють діяльність засобів масової інформації 
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у виборчому процесі, можна зробити висновок, що свобода слова під час виборів 
набуває певних легітимних обмежень, які направлені на забезпечення реалі-
зації інших фундаментальних принципів виборчого права та процесу. Так, як 
зазначено у ст. 3 Закону України «Про інформацію», дія цього Закону поши-
рюється на інформаційні відносини, які виникають у всіх сферах життя і діяль-
ності суспільства і держави при одержанні, використанні, поширенні та збері-
ганні інформації. У ст. 4 цього Закону закріплені основні принципи інформа-
ційних відносин, серед яких: 

- гарантованість права на інформацію; 
- відкритість, доступність інформації та свобода її обміну; 
- об'єктивність, вірогідність інформації; 
- повнота і точність інформації; 
- законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації. 
Тобто масова інформація, яка публічно поширюється через ЗМІ, під час ви-

борів повинна відповідати вимогам щодо її розповсюдження, обнародування 
та реалізації, які встановлені як у Законі України «Про інформацію», так і в 
спеціальних нормативно-правових актах, що регулюють виборчі правовідноси-
ни. Інформація набуває дещо звуженого статусу стосовно звичайного розумін-
ня категорії свободи слова у зв'язку із такими «звужуючими» факторами, як 
час її поширення, суб'єкти, форма тощо. 

Таким чином, аналізуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що прин-
циповими положеннями виборчого процесу щодо участі засобів масової інфор-
мації є: 

- здійснення виборчого процесу на засадах публічності і відкритості; 
- здійснення виборчого процесу на засадах свободи передвиборної агітації, 

рівного доступу усіх суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інфор-
мації незалежно від їх форм власності; 

- об'єктивне висвітлювання ходу підготовки і проведення виборів; 
- вільне ведення передвиборної агітації, а саме здійснення будь-якої діяль-

ності, не забороненої законом, з метою спонукання виборців голосувати за або 
проти певного суб'єкта виборчого процесу; 

- дотримання принципу рівних умов та порядку, передбаченого законодав-
ством стосовно ведення передвиборної агітації з використанням засобів масо-
вої інформації усіх форм власності; 

- висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм 
власності в інтерв'ю, дискусіях та дебатах, інформаційних повідомленнях, у 
програмах новин і поточних подій на засадах об'єктивності, неупередженості 
та збалансованості; 

- дотримання законодавчих вимог щодо порядку використання електрон-
них (аудіовізуальних) засобів масової інформації; 

- дотримання законодавчих вимог щодо порядку використання друкованих 
засобів масової інформації; 

- дотримання законодавчих вимог щодо обмеження ведення передвиборної 
агітації; 
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- інші засади, передбачені у нормативно-правових актах України. 
У цілому, певні концептуальні принципи діяльності засобів масової інфор-

мації під час виборів все ще потребують правового тлумачення. Залишається 
необхідним деталізувати деякі норми законодавчих актів, стосовно діяльності 
засобів масової інформації під час виборчого процесу, з метою унеможливити 
порушення виборчих прав громадян-виборців та інших суб'єктів виборчого 
процесу. 
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САМООРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: 
КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ 

Проголошення незалежності України стало поштовхом до розвитку юри-
дичної науки у нових напрямках, у першу чергу увагу дослідників приверта-
ють нові інститути, які не існували раніше (наприклад, інститут громадянсько-
го суспільства), або інститути, які, хоча і існували, але не виявили свого потен-
ціалу повністю з огляду на наявність у СРСР антидемократичного режиму. До 
числа останніх належить інститут місцевого самоврядування та інститут само-
організації населення як одна з його складових, — адже органи самооргані-
зації населення, хоча і не є органами місцевого самоврядування, визнаються 
елементом системи місцевого самоврядування (Закон «Про місцеве самовря-
дування в Україні»). 

Домові, вуличні, квартальні тощо комітети функціонували за часів СРСР. Вчені 
відносили їх до органів громадської самодіяльності та розглядали як такі, що 
створюються за ініціативою державних або партійних органів та допомагають 
їм реалізовувати свої завдання на рівні, найбільш наближеному до населення. 
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