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РОЛЬ МЕДІА / стандарти РЄ

- звертаючи увагу на важливу роль ЗМІ в сучасному суспільстві,
особливо під час виборів;

- підкреслюючи, що висвітлення виборів органами мовлення має бути
правдивим, зваженим і неупередженим;

- визнаючи, що будь-які нормативні рамки висвітлення виборів мають
відповідати основному принципу свободи вираження поглядів,
гарантованих статтею 10 Конвенції і інтерпретації ЄСПЛ.

• /Рекомендація КМ РЄ №R (99) 15 від 1999 р. Про висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній/



Засади/стандарти висвітлення:

достовірність
повнота і 
точність

об’єктивність
неупереджене 

подання
/ч.2 ст.49 ВК/



Мета забезпечення дотримання стандартів:

Виборцям, у тому числі з 
порушеннями зору та слуху, 

забезпечується можливість 
доступу до різнобічної, 

об’єктивної та 
неупередженої інформації

потрібної для здійснення 
усвідомленого вільного 

вибору

/ч.1 ст.47 ВК/



Стан дотримання стандартів:

Результати Моніторингу висвітлення в медіа виборів Президента
України та до парламенту у 2019 р. та

в онлайн медіа та соціальних мережах під час місцевих виборів 2020 р.

http://www.cje.org.ua/ua/elections

http://www.cje.org.ua/ua/elections








Наслідки:

• Викривлене інформаційне поле (одних багато «+», інші
тільки «-», третіх немає взагалі);

• Виборцю не надається збалансована інформація про всіх
учасників виборчих перегонів;

• Мала кількість аналітичних матеріалів;

• Виборця можуть емоційно налаштовувати стосовно тих чи
інших учасників виборчих перегонів;

• Відсутність поінформованого та усвідомленого вибору.



ПРАВИЛА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬРЕГУЛЯТОР



ПРАВИЛА:
- Покращити розмежування агітації та висвітлення, в т. ч. через

додавання критерію «суспільної значимості» для висвітлення (?)

- покращити механізми запобігання поширенню немаркованих
матеріалів та розмежувати агітацію з рекламою під час виборів,
прибрати термін «політична реклама» (?);

- обмеження при розміщенні агітаційних матеріалів на ТБ (тривалість
роликів не менше 1 хв, кількість виходів або обмеження виборчих
фондів;

- врегулювати поширення агітації та інформування в мережі Інтернет
(веб-сайти, соціальні мережі, месенджери);

- дні тиші (?), обмежити комісіями (?).



- зміни, які зменшать вплив власників/політиків на редакційну політику
ЗМІ, запровадять правила запобігання значної концентрації медійних
ресурсів у політиків;

- переглянути обмеження у сфері агітації з метою оновлення із
врахуванням технологій, застосованих на останніх кампаніях, які
надавали неконкурентні переваги одним суб’єктам виборчого процесу
над іншими;

- видалити заборону оцінювати у ЗМІ передвиборні програми (ч.4 ст.57
ВК);

- вдосконалити регулювання права на відповідь (регрес, конструкція
норми).

- встановити спеціальний режим розміщення реклами партій до початку
виборчого процесу.



• РЕГУЛЯТОР (відсутній для Інтернет, умовний для преси і з
неякісними нормами для ТБ і радіо):

- визначення для Інтернет, системні зміни в статусі для преси та
ТРО, повноваженнях і процедурах регулятора, як частини
реформи с сфері медіа та виконання зобов’язань України
перед ЄС та РЄ (проєкт закону про медіа).

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (оновити за КУпАП для ФО/посадових
осіб і передбачити для суб'єктів у сфері медіа (проєкт закону
про медіа):

- система ефективних, чутливих, пропорційних санкцій за
порушення медіа виборчого законодавства у сфері
передвиборної агітації, інформування виборців та висвітлення
виборчого процесу.



Дякую за увагу!

Людмила Опришко,

• ГО «Платформа прав людини»

• http://ppl.org.ua

• https://www.facebook.com/ppl.org.ua/

http://ppl.org.ua/
https://www.facebook.com/ppl.org.ua/

