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Запропоновано метод формування 3D полів комутаційних 

структур з використанням Mijk-моделей N-мірних комутаційних 

елементів Березовського та відображення видів трафіку в Mijk-моделі, 

що є компонентою поля за допомогою інфографіки як набору 

кольорових N площин або у вигляді комутаційних станів плоскісних 

елементів Mijk-моделі. 

 Ключові слова: 3D інфографіка, конвергентні комутаційні 

структури, комутаційний елемент Березовського 

 

A method for the formation of 3D structures of switching fields with 

Mijk-N-dimensional models of switching elements Berezovsky and display 

the types of traffic in Mijk-field component of the model is using infographics 

as a set of N colored planes or in the form of switching states of planar 

elements Mijk-model. 

Keywords: 3D infographics, converged switching patterns, switching 

element by Berezovsky. 
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ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ОСНОВ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМУНАЛЬНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗМІ 

В статті аналізуються нормативно-правові аспекти діяльності 

комунальних телевізійних ЗМІ в документознавчому ракурсі. 

Ключові слова: документно-інформаційне забезпечення, Закони 

України, нормативно-правові документи, телебачення, комунальні ЗМІ. 
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Постановка проблеми. Успішна діяльність телебачення і 

радіомовлення залежить як від рівня розвитку технічних можливостей, 

широти обхвату мовленням населення країни, високої якості програм, 

заснованих на достовірній інформації, так і від належним чином 

організованої нормативно-правової документації. Без розвиненої і 

стабільної нормативно-правової системи, в межах якої функціонує 

некомерційна телекомпанія у всіх своїх іпостасях (як творчий колектив, 

як організація, як майновий комплекс), і організаційно-правових 

механізмів, за допомогою яких регулюються відносини між суб'єктами 

телевізійної діяльності, неможливе нормальне функціонування ЗМІ в 

правовій державі. Тому питання про адаптацію діючих загальних норм, 

понять і категорій у документації конкретної телерадіоорганізації, а 

також їх знання, сьогодні украй важливі. У зв'язку з цим особливого 

значення набуває вивчення специфіки документно-інформаційного 

забезпечення нормативно-правових основ діяльності некомерційного 

телебачення в умовах ринкових відносин. 

Стан наукової розробки теми. З початку 90-х років і останнім 

часом дослідники надають достатньо уваги правовій базі, яку 

складають численні нормативно-правові акти та закони, що, у свою 

чергу, сприяє розвитку телебачення. Аналіз історії та історіографії 

проблем діяльності некомерційного телебачення виявив основні 

напрями дослідження: історичний та соціокультурний аспекти 

функціонування телебачення (Є.І. Імамова, В.Л.Цвик, О.Довженко, 

І.Мащенко), правового регулювання творчих відносин у сфері 

телерадіомовлення (Г.А. Свердлик, С.А. Чернишева, І.В. Савельєва, 

М.Ю. Смирнова, А.Керевер, Р.Т. Чернобель, Л.Н.Галенська, 

В.Ю. Одинцова, С.В.  Аристова, Ю.Б.Волегов, Л.Л. Єфимова), 

проблеми авторського права (М.А.Воронкова, Є.П. Гаврилов та інші), 

актуальні питання телевізійної журналістики (А.П. Короченський, Н.В. 

Зверева, О.Р.Самарцев, А.Г.Чикирис, Е.Г. Багиров), проблеми 

кабельного телебачення в Україні (Г.Гір), специфіка діяльності 

регіональних та місцевих телекомпаній України на сучасному етапі 

(М.С.Гриценко, Є.Л.Іванова, Я.В.Назарова, І.Л.Пенчук). Телевізійна 

продукція аналізувалась у структурно-семіотичному (І.В.Корнєва, 

Ю.В.Мостепанова), психологічному (С.А. Герасимов) та 

комунікативному (Є.В.Поберезникова, Л.В. Матвеєва, Ю.В.Мочалова 

та інші) ракурсах. Важливими є роботи, в яких порушується питання 
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нормативно-правових аспектів діяльності телебачення (Т.С.Косова, 

О.В.Поліванов, В.Мосейчук, Ю.Н.Батурин), документознавчих 

особливостей організації телебачення (В. Масейчук, Ю.Н. Батурин, 

Г. Гір).  

Тема нормативно-правових аспектів організації та функціонування 

телебачення розробляється переважно у галузі правознавства, 

економіки, соціології, психології, культурології та історії. У той час, як 

документознавчий підхід у дослідженні і систематизації цієї проблеми 

не розкритий. Практично відсутні фундаментальні праці з проблем 

документної організації саме некомерційного комунального 

телебачення в умовах ринкових відносин. 

Виклад основного матеріалу. Правове регулювання діяльності 

телекомпанії, зокрема некомерційної, є складним процесом, 

здійснюваним за допомогою спеціальних механізмів. Пануюче місце 

серед яких займають нормативно-правові акти: закони, підзаконні акти, 

локальні акти телекомпанії. Локально-правовий акт — акт, виданий 

місцевими органами влади й управління, адміністрацією підприємств, 

установ, організацій, обов’язковий для певного, встановленого 

законодавством, кола суб’єктів [6, 43]. Нормативно-правовий акт — 

письмовий документ правотворчого органу, який містить юридичні 

норми [6, 54]. Нормативно-правові акти встановлюють загальні і 

юридично обов'язкові правила поведінки для тих, кому вони 

адресовані. Наприклад, згідно Конституції України «кожному 

гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань» (КУ, ст.34). Так, принципове значення в 

телерадіокомунікаційних правовідносинах мають ті їх правові норми, 

які гарантують свободу слова і свободу ЗМІ [1], свободу використання 

своїх здібностей і майна для підприємницької діяльності: «Кожен має 

право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом» [1], 

свободу праці, а також право на працю в умовах, що відповідають 

вимогам безпеки і гігієни, на винагороду за працю: «Кожен має право 

на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку 

він вільно обирає або на яку вільно погоджується» [1]. 

На базі Конституції України розробляються конституційні закони, 

які більш детально розкривають деякі конституційні норми. Закони 

України посідають центаральне місце у системі нормативно-правових 

актів, що регулюють відносини телекомпаній. Джерелом правового 

регулювання інформаційних правовідносин в телекомпаніях є 
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інформаційне законодавство, в першу чергу, Закон України «Про 

засоби масової інформації» та «Про інформацію», «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про кінематографію», що багато в чому зумовив 

становлення інформаційного законодавства в цілому. В даний час воно 

об'єднує законодавство про інтелектуальну власність, законодавство 

про ЗМІ, законодавство про зв'язок і телекомунікації, законодавство у 

сфері забезпечення інформаційної безпеки. Джерелом правового 

регулювання діяльності телекомпаній є цивільне, трудове й 

інформаційне законодавства. Всі вони базуються на Конституції 

України. Цивільний кодекс України, регулює питання установи 

телекомпанії і вибору її організаційно-правової форми (державну, 

недержавну / приватну, громадську / комунальну), майнові 

взаємостосунки між співзасновниками телекомпанії, питання 

інтелектуальної діяльності, встановлює систему Суспільного мовлення 

[4]). На базі ЦК України прийняті і діють закони «Про 

підприємництво», «Про непідприємницькі організації» й інші, у межах 

яких діють телекомпанії, що мають відповідну організаційно-правову 

форму. 

Телекомпанії є різними за своїм статусом, організаційно-правовій і 

організаційно-економічній формі, кількості засновників і власників. 

Законом України «Про телебачення і радіомовлення», прийнятим ще у 

1994 році, передбачено, що структуру національного телебачення і 

радіомовлення України складають державні, недержавні (приватні), 

громадські (комунальні) телерадіоорганізації, а також система 

Суспільного мовлення, незалежно від способу розповсюдження 

програм, громадські та інші телерадіоорганізації, засновані відповідно 

до вимог законодавства України [2, ст. 11]. Статус телерадіоорганізації 

визначається тією формою власності або майновою базою, на якій 

створена і діє телекомпанія.  

Відповідно до статті 7-ої Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», єдиним органом державного регулювання діяльності у 

сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу 

розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) 

- спеціальний конституційний, постійно діючий позавідомчий 

державний орган. Правові засади формування та діяльності, статус, 

компетенція, повноваження, функції Національної ради та порядок їх 
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здійснення визначаються Законом України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення» (538/97-ВР) [3]. 

Повноваження інших органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері телебачення і радіомовлення визначаються 

законодавством України про телебачення і радіомовлення [2]. У статті 

13-ій вказується, що державні телерадіоорганізації є державними 

підприємствами. У своїй діяльності державні телерадіоорганізації 

керуються Конституцією України (254к/96-ВР), законами України та 

реалізують основні завдання, визначені цим Законом. Фінансування 

державних телерадіоорганізацій за рахунок коштів Державного 

бюджету України здійснюється тільки через державне замовлення у 

порядку та формах, визначених законодавством України [2]. 

Організаційно-правовий статус обласних державних 

телерадіокомпаній може бути змінений лише на статус громадських 

телерадіокомпаній. Наприклад, державними підприємствами є 

Національна телекомпанія України (НТКУ) і Національна 

радіокомпанія України (НРКУ) [2, ст.14, п.1]. У Національній 

телекомпанії України та Національній радіокомпанії України діють 

громадські ради. Статус громадських рад НТКУ та НРКУ визначається 

статутами цих телерадіоорганізацій. Організаційно-правовий статус 

Національної телекомпанії України і Національної радіокомпанії 

України може бути змінений лише на статус Суспільного телебачення і 

радіомовлення [4]. Порядок створення, статус, діяльність, порядок 

формування керівних та наглядових органів Суспільного телебачення і 

радіомовлення України визначаються Законом України «Про систему 

Суспільного телебачення і радіомовлення України» [4]. 

Якщо телекомпанія засновує свою діяльність на базі 

муніципальної власності, то може йтися про муніципальну установу 

(МУ). Комунальні телерадіоорганізації – це створені органами 

місцевого самоврядування за участі територіальної громади у 

встановленому законом порядку телерадіоорганізації, не менше 

половини акцій або часток статутного фонду яких перебувають у 

комунальній власності [2, ст.1]. Комунальні телерадіоорганізації 

створюються територіальними громадами. Рішення про створення та 

фінансування комунальної телерадіоорганізації приймається 

відповідним органом місцевого самоврядування [2, ст.16]. Основна 

частина цих телекомпаній не тільки засновує свою діяльність на 

муніципальній власності, але і продовжує функціонувати за рахунок 
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різного роду дотацій з державного бюджету і муніципальних утворень, 

зокрема. Визначальною ознакою для телекомпаній є її організаційно-

правова форма, що не лише характер її діяльності, але й зумовлює 

специфіку документальної бази. В юридичній літературі під 

організаційно-правовою формою розуміється сукупність майнових і 

організаційних ознак, способів формування майнової бази, 

особливостей взаємодії власників, адміністрації і трудового колективу 

організації, їх відповідальності одного перед іншим [5, 75]. Ознаки 

видів телекомпаній виявляються у внутрішній конструкції управління 

їх справами. Формально не важко визначити першоджерело власності 

телекомпанії, спираючись на її засновницькі документи. Одержавши 

вказане майно в своє розпорядження, телекомпанія стає її формальним 

власником.  

Висновки. Історичне значення в утворенні нормативно-правової 

бази діяльності телерадіокомпаній в України мали такі документи, як:  

 постанова «Про перетворення Держтелерадіо в Державну 

телерадіомовну компанію України (Укртелерадіокомпанію)» (1991 р.), 

що здійснила реорганізацію системи телебачення та радіомовлення 

України, скасувавши колегіальність управління та зосередивши всю 

владу в руках президента телерадіокомпанії;  

 «Звернення до телеглядачів та радіослухачів» (1991 р.), в якому 

проголошувалась незалежність Державної телерадіомовної компанії 

України від будь-яких союзних органів телебачення і радіо.(1992 р.;  

 проект положення «Про Державну телерадіомовну компанію 

України» (1992 р.), згідно з яким Укртелерадіокомпанія мала бути 

загальнодержавною організацією, що мала визначати зміст, обсяг і 

порядок розповсюдження республіканських, міських і обласних 

державних радіопрограм, що входять до її структури і складають єдину 

систему телерадіомовлення України; 

 Закон України «Про телебачення і радіомовлення» (1994 р.), що 

поставив питання про одержання усіма компаніями ліцензій на право 

телерадіомовлення; 

 Указ Президента України «Про вдосконалення системи управління 

державним телебаченням і радіомовленням України» (1995 р.), згідно з 

яким, був утворений Державний комітет телебачення і радіомовлення 

України (Держтелерадіо).  

Регіональне, місцеве, прив'язане до студій, телебачення було 
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історично початковою формою організації телерадіоорганізацій. 

Нормативно-правову основу регулювання діяльності телекомпаній 

в Україні складають Закони України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про кінематографію», «Про державну статистику» та 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців», «Про оподаткування», «Про колективні договори і 

угоди», проекти Положень «Про порядок ліцензування мовлення 

(кабельного) та здійснення ретрансляції телерадіопрограм та передач» 

(2007 р.), «Про порядок ліцензування телерадіоорганізацій на право 

користування каналами проводовогомовлення» (2006 р.), а також «Про 

телекомунікації», «Про рекламу», «Про авторське право і суміжні 

права», «Про захист суспільної моралі», «Про інформацію». Типовими 

проблемами українських телекомпаній є: порушення статті 10 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» – «Вживання мов в 

інформаційній діяльності телерадіоорганізацій” – тобто проблема 

дублювання і озвучення на державній мові; а також порушення 

рекламної діяльності.Ефективне функціонування телерадіокомпаній на 

інформаційному ринку залежить від чіткого і розгорненого визначення 

нормативно-правових аспектів їх організації і функціонування, 

правильної політики правової взаємодії всіх суб'єктів: засновника, 

віщателя та оператора телекомунікаційних мереж, адміністрації, 

трудового колективу (найманих працівників) між собою і з третіми 

особами по найширшому колу питань, що виникають в процесі 

створення і функціонування телекомпанії. Кожний із законів та 

підзаконних актів впливає на документаційний менеджмент будь-якої 

телекомпанії, і фіксується, у першу чергу, в її засновчих документах. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАЙНЯТОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ 

 

Розглянуто питання інформаційного забезпечення регулювання 

зайнятості населення в регіонах України. Визначені переваги та 

недоліки Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної служби 

зайнятості. Проаналізовано контент веб-сторінок недержавних 

агентств з питань працевлаштування. Надані пропозиції щодо 

інтеграції зусиль державної служби зайнятості та приватних 

структур в регулюванні регіональних ринків праці. 

Ключові слова: інформаційне забезпечення, попит та пропозиція, 

Державна служба зайнятості, інформаційно-аналітична система, 

електронні ресурси, регіональний ринок праці. 

 

Одним з ключових напрямків трансформації економіки України в 

умовах європейського вибору є інформатизація управління ринком 

праці. Зрозуміло, що будь-які реформи в цієї сфері супроводжуються 


