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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА 

Анотація. Стаття присвячена вивченню нормативно-правових засад, що регла-
ментують міжнародну діяльність журналістів у  контексті процесу її інтернаціона-
лізації, який розкривається у створенні інституцій та укладанні міжнародних угод, 
формуванні загальних принципів діяльності журналістів, функціонуванні міжнарод-
них професійних організацій. Наголошується на необхідності розробки та існування 
нормативно-інституціонального базису для професійної співпраці на міжнародно-
му рівні у досліджуваній сфері. Виділено ознаки міжнародної, зарубіжної та глобаль-
ної журналістики, а також нові напрями та поняття у журналістиці, що виникають 
під впливом інформаційно-комунікаційних технологій. 

Виокремлено основні професійні організації, зокрема на світовому рівні – Між-
народну федерацію журналістів, яка має на меті захист соціальних і  професійних 
прав журналістів та отримала консультативний статус в організаціях системи ООН; 
на регіональному рівні – Європейську федерацію журналістів, яка діє як представник 
інтересів профспілок і асоціацій журналістів.

Розглянуто основний зміст базового документу Міжнародної федерації журна-
лістів – Декларації принципів поведінки журналістів, що висвітлює найважливіші 
правила професійної етики і є стандартом професійної поведінки. Серед міжнарод-
них принципів журналістської етики право осіб на отримання правдивої інформації, 
об’єктивність та соціальна відповідальність журналістів, повага суспільних інтересів 
і цінностей, запобігання війні, а також сприяння формуванню нового міжнародного 
устрою в інформаційній сфері.

Розкрито діяльність професійних журналістських організацій в  Україні, таких 
як Національна спілка журналістів України (незалежна, громадська організація, що 
об’єднує професійних творчих працівників) та Незалежна медіа-профспілка України 
(об’єднує журналістів та інших працівників засобів масової інформації і пропонує 
безкоштовні послуги для своїх членів). Обґрунтовано роль Кодексу професійної ети-
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ки українського журналіста, ухваленого Національною спілкою журналістів України, 
що стало запорукою дотримання міжнародних вимог у галузі мас-медіа в нашій дер-
жаві. Окремої уваги приділено важливості розгляду конфліктних ситуацій, що вини-
кають у діяльності журналіста, розкрито правові методи захисту їх діяльності. 

Розкрито значення Міжнародної професійної картки журналіста як документа, 
що визнається владою багатьох країн світу як посвідчення журналіста, і дає право 
безперешкодного доступу до подій суспільного значення і державних установ. 

Ключові слова: міжнародна журналістика, Міжнародна федерація журналістів, 
Європейська федерація журналістів, Національна спілка журналістів України, Не-
залежна медіа-профспілка України, Кодекс професійної етики українського журна-
ліста, Декларація принципів поведінки журналістів, міжнародна професійна картка 
журналіста.
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REGULATORY AND LEGAL PRINCIPLES OF INTERNATIONAL 
JOURNALIST’S ACTIVITY

Abstract. The article is devoted to the study of legal principles spelling out the 
rules for international activities of journalists in the context of the process of their 
internationalization. The latter is revealed in the establishment of institutions and 
international agreements, the formation of general principles of journalistic activities, 
the functioning of international professional organisations. Emphasis is placed on the 
need to develop and implement a regulatory and institutional framework for professional 
cooperation at the international level in the field. The features of international, foreign 
and global journalism are highlighted, as well as new directions and concepts in journalism 
that arise under the influence of information and communication technologies.

The main professional organisations have been singled out, in particular, at the world 
level, the International Federation of Journalists, which aims to protect the social and 
professional rights of journalists and has received consultative status in the organisations 
of the United Nations system. At the regional level, the European Federation of Journalists 
is set aside as the one which acts as a representative of the interests of trade unions and 
journalists’ associations.

The main content of the basic document of the International Federation of Journalists 
is considered: the Declaration of Principles of Conduct for Journalists highlights the 
most important rules of professional ethics and is a standard of professional conduct. 
International principles of journalistic ethics include the right of individuals to receive 
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truthful information, the objectivity and social responsibility of journalists, respect for 
public interests and values, the prevention of war, and the promotion of a new international 
order in the information sphere.

Insights into the activities of professional journalistic organisations in Ukraine are 
provided, such as the National Union of Journalists of Ukraine (an independent, non-
governmental organisation uniting professional creative workers) and the Independent 
Media Trade Union of Ukraine (a union of journalists and other media workers that offers 
free services for its members). The role of the Code of Professional Ethics of Ukrainian 
Journalists is substantiated. The Code has been approved by the National Union of 
Journalists of Ukraine and has become a guarantee of compliance with international 
requirements in the field of mass media in our country. Particular attention is paid to 
the importance of considering conflict situations that arise in the activities of journalists; 
legal methods to protect their activities are disclosed.

The significance of the International Press Card is revealed. This International 
Professional Card for Journalists is a document recognized by the authorities of many 
countries as a journalist’s certificate which gives the right to unimpeded access to events 
of public importance and government agencies.

Keywords: international journalism, International Federation of Journalists, European 
Federation of Journalists, National Union of Journalists of Ukraine, Independent Media 
Trade Union of Ukraine, Code of Professional Ethics of Ukrainian Journalists, Declaration 
of Principles of Conduct for Journalists, International Press Card.

Постановка проблеми. Процеси 
правової уніфікації та інтеграції, що 
відбуваються під впливом глобальних 
трендів, мають свій вплив і на міжна-
родну журналістику. Тому сучасний 
розвиток журналістської діяльності 
обумовлює розробку нормативно-ін-
ституціонального базису для співпра-
ці на міжнародному рівні. Інтернаціо-
налізація міжнародної журналістської 
діяльності проявляється у  створенні 
союзів та укладанні багатосторонніх 
угод, виробленні спільних принци-
пів поведінки журналістів, діяльності 
міжнародних професійних організа-
цій тощо. 

У будь-якій демократичній дер-
жаві Основний закон (Конституція) є 
найважливішим політико-правовим 
нормативним актом. Він визначає, що 
загальновизнані норми та засади між-
народного права є складовою части-
ною національної правової системи. 
Відповідно міжнародно-правові нор-

ми, які регламентують право людини 
і громадянина на інформацію в сучас-
ному світі, не можна розглядати тільки 
у межах конкретної держави [1, с. 142]. 
У своїй сукупності норми і принципи 
міжнародного права як основи пев-
ного порядку у  сфері використання 
засобів масової інформації сприяють 
налагодженню міжнародному обмі-
ну інформацією [2, с. 155]. У зв’язку із 
цим журналістика набуває ознак між-
народної, зарубіжної та глобальної. 
Міжнародна журналістика присвячена 
вивченню засад формування політики 
держав, напрямів апробації зовніш-
ньополітичних та внутрішньополітич-
них способів формування суспільної 
думки. Зарубіжна журналістика ви-
вчає національні та регіональні ме-
діа-культури, принципи їх створення 
та особливості розвитку під впливом 
політичних змін. Глобальна журна-
лістика визначається як новий стиль 
спілкування, що перетинає кордони 
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міжнародної журналістики. Вона ха-
рактеризується так званою трансна-
ціональною тематикою, базується на 
глобальному погляді на реальні по-
дії, вивчає діяльність інтерактивних 
мас-медіа, прийоми подачі медіа-кон-
тенту, взаємовідносини у  процесі пе-
редачі інформації.

Тобто, якщо міжнародна журналіс-
тика розвивалася з точки зору певної 
національності (для мешканців пев-
ної країни), то глобальна журналісти-
ка не стосується конкретної території 
і представляє собою систему збору, ре-
дагування та розповсюдження новин, 
що не обмежуються кордонами. Роз-
виток міжнародної журналістської ді-
яльності актуалізує потребу у розробці 
нормативно-правових засад зазначе-
них процесів на національному та сві-
товому рівнях. Оскільки міжнародна 
журналістика вивчає міжнародні ас-
пекти діяльності журналістів та засо-
бів масової інформації, це обґрунто-
вує важливість існуючих правових та 
етичних норм діяльності, тобто збору, 
обробки, зберігання та розповсюджен-
ня інформації з дотриманням міжна-
родних стандартів.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Аспекти, що висвітлюють 
передумови, особливості та напрями 
розвитку нормативно-правових за-
сад міжнародної журналістської ді-
яльності, перебувають у  центрі уваги 
вітчизняних та зарубіжних науковців, 
а також набувають особливої актуаль-
ності у  контексті впливу тенденцій 
глобального інформаційного середо-
вища. Зокрема, розвиток глобального 
інформаційного суспільства висвітлю-
ють В. Бебик, К. Гуцал, М. Кастельс, Л. 
Мудрак, О. Прудникова, В. Скалацький, 
глобальні комунікаційні технології як 
фактор світового розвитку розгля-

дають О. Зернецька, Н. Зражевська,  
О. Ядранська. Нові тенденції у  роз-
витку міжнародної журналісти-
ки вивчають А. Антонов-Овсеенко,  
О. Гресько. Правові аспекти у  сфе-
рі журналістики є основою наукових 
досліджень Т. Каплій, Т. Костецької,  
А. Марущака, Т. Слінько та ін. Однак, 
на сучасному етапі додаткової ува-
ги потребує вивчення підходів щодо 
формування і  дотримання норматив-
них та правових засад здійснення між-
народної журналістської діяльності та 
діючих норм і стандартів міжнародної 
журналістики. 

Мета статті  – вивчення норма-
тивно-правових засад міжнародної 
діяльності журналістів та процесу ін-
тернаціоналізації міжнародної жур-
налістської діяльності, що втілюються 
у створенні міжнародних професійних 
організацій та виробленні спільних 
принципів поведінки журналістів. 

Виклад основного матеріалу. 
Сучасне суспільство набуло ознак ін-
формаційного, під яким розуміється 
етап розвитку з домінуючою роллю ін-
формації, всебічним впливом інфор-
маційно-комунікаційних технологій 
на суспільство загалом та конкретних 
осіб. Цей етап також характеризується 
розвитком нових напрямів та понять 
у  журналістиці, серед яких діджіталі-
зація (оцифрування та переведення 
засобів масової інформації у  цифро-
вий формат), конвергенція (інтегру-
вання різних технологій, поєднання 
їх у  єдину технологічну платформу), 
мультимедіатизація (надання пропо-
зицій споживачу отримувати інфор-
маційний продукт через максимально 
можливу кількість каналів), інтерак-
тивність (здатність інформаційно-ко-
мунікаційної системи реагувати на 
дії її користувача) [3, с. 93]. Зазначені 
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процеси обґрунтовують уніфікацію 
правил та норм, що діють у міжнарод-
ній журналістській діяльності, тобто 
нормативно-інституціонального ба-
зису для співпраці на міжнародному 
рівні у сфері журналістики.

На світовому рівні найбільшою ор-
ганізацією професійних працівників 
засобів масової інформації є Міжна-
родна федерація журналістів (МФЖ), 
заснована у 1926 році і покликана за-
хищати соціальні та професійні пра-
ва журналістів. Вона має консульта-
тивний статус в організаціях системи 
ООН, зокрема ЮНЕСКО, Міжнародній 
організації праці, Всесвітній організа-
ції інтелектуальної власності, Комітеті 
з прав людини, Раді Європи та ін. Фе-
дерація об’єднує національні журна-
лістські організації. 

Міжнародна федерація журналіс-
тів сприяє формуванню міжнародної 
платформи стосовно захисту свободи 
преси та соціальної справедливості 
завдяки підтримки діяльності силь-
них, вільних та незалежних профспі-
лок журналістів. Така програма охо-
плює застосування різноманітних 
заходів, включаючи інформаційні кам-
панії та продукування відповідних ви-
дань. У 1992 році було створено Фонд 
безпеки, який сьогодні є невід’ємним 
компонентом цієї програми, що пе-
редбачає надання фінансової допомо-
ги журналістам, що опинилися у кри-
зових ситуаціях внаслідок дії причин, 
пов’язаних з професійною діяльністю, 
таких як: погрози, судові позови, ме-
дичне лікування, транспортування [4].

Важливою регіональною організа-
цією є Європейська федерація журна-
лістів (ЄФЖ), яка представляє понад 
320 000 журналістів та діє як представ-
ник інтересів профспілок і  асоціацій 
журналістів, створена у  1994 році, її 

штаб-квартира базується у  Брюсселі 
(Бельгія). У  2013 році їй надано неза-
лежний правовий статус як міжнарод-
ній некомерційній асоціації. Учасни-
ками організації можуть бути члени 
МФЖ та спілки і асоціації країн, що є 
членами Ради Європи.

Згідно установчих документів, 
ЄФЖ діє відповідно до положень її 
конституції як регіональна група Між-
народної федерації журналістів для 
представлення інтересів журналіст-
ських спілок і  асоціацій та їх членів 
у  виробничих, економічних, соці-
альних, культурних, правових та по-
літичних процесах Європи, зокрема 
Європейського Союзу та Ради Європи. 
Організація функціонує з  урахуван-
ням вимог Європейської конвенції 
про права людини, стандартів, кон-
венцій та протоколів Міжнародної ор-
ганізації праці.

Цілями і  завдання Федерації ви-
значено [5]:

• захист прав і  свобод журна-
лістських спілок та асоціацій на тери-
торії Європи;

• сприяння та захист свободи ін-
формації, засобів масової інформації 
та плюралізму і  незалежності журна-
лістики;

• підтримка та вдосконалення 
професіоналізму і  сприяння високим 
стандартам журналістики, журналіст-
ської етики та освіти, редакційної де-
мократії;

• сприяння співпраці між проф-
спілками-членами та асоціаціями 
і  підтримка розвитку профспілок на 
регіональному рівні;

• сприяння соціальній ролі жур-
налістів та журналістській професії;

• координація дій щодо забезпе-
чення безпеки журналістської діяль-
ності;
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• сприяння розумінню та солі-
дарності і  заохочення профспілок та 
асоціацій щодо доброзичливого став-
лення і надання допомоги членам ін-
ших профспілок-членів та асоціацій;

• встановлення та підтримка 
відносин з відповідними міжнародни-
ми, урядовими та неурядовими орга-
нізаціями;

• відстоювання дотримання ав-
торських прав та міжнародних систем 
відшкодування збитків при їх пору-
шенні;

• сприяння недискримінації 
у своїй діяльності та прагнення до до-
сягнення рівності тощо.

Діяльність організації забезпечу-
ється через узгоджені дії структурних 
підрозділів. Загальні збори є вищим 
керівним органом Федерації, робочи-
ми мовами є англійська, французька 
та німецька. Наглядова комісія є ор-
ганом управління ЄФЖ та робочим 
органом, який несе відповідальність 
за координацію та нагляд за діяльніс-
тю Федерації. Керівний комітет має 
дев’ять членів та мандат три роки. 
Президент ЄФЖ є провідним полі-
тичним представником організації 
і  відповідає за виконання правил та 
рішень Федерації, віце-президент до-
помагає Президентові виконувати 
його обов’язки та заміщає Президента. 
Метою фінансової комісії є перегляд 
рахунків організації, вона складаєть-
ся з трьох аудиторів. Експертні групи 
ЄФЖ є робочими органами керівного 
комітету. Діяльність ЄФЖ фінансуєть-
ся за рахунок членських внесків.

Базові стандарти, якими повинен 
керуватися журналіст у  своїй профе-
сійній діяльності, визначено такі [6, с. 
33-34]:

• баланс думок і точок зору (зба-
лансоване представлення різних то-
чок зору);

• оперативність (сприяння за-
безпеченню права громадян на одер-
жання оперативної інформації);

• достовірність (посилання на 
факти із відомим походженням при 
поданні інформації);

• відокремлення фактів від ко-
ментарів (розмежування фактів, су-
джень та припущень при висвітленні 
інформації);

• точність (повага до істини та 
права журналіста на правду);

• повнота представлення фактів 
та інформації по проблемі (забезпе-
чення максимально повного набору 
фактів та думок при представленні 
будь-якої теми).

Україну в  Міжнародній федерації 
журналістів та Європейській феде-
рації журналістів представляють такі 
організації: Національна спілка жур-
налістів України (НСЖУ) та Незалеж-
на медіа-профспілка України (НМПУ). 
Перша являє собою незалежну, гро-
мадську організацію, всеукраїнську 
спілку, що об’єднує професійних твор-
чих працівників (журналістів, інших 
працівників засобів масової інформа-
ції), які займаються журналістикою 
і публіцистичною діяльністю, і має на 
меті сприяння розвитку журналістики 
в Україні та захист соціальних, еконо-
мічних і творчих інтересів журналістів 
[7]. Національна спілка журналістів 
має регіональні організації в  усіх об-
ластях України.

Незалежна медіа-профспілка 
України об’єднує журналістів та ін-
ших працівників ЗМІ [8] і  пропонує 
безкоштовні послуги для своїх членів: 
юридичні (супровід юристами справ 
у  судах з  питань журналістської ді-



166

яльності); психологічні (підтримка 
журналістів та їх родин, які потрапили 
у  стресові ситуації); матеріальні (ви-
плати у  випадку важкої хвороби або 
нещасного випадку); безпекові (захист 
журналістів, які висвітлюють війські 
дії, працюють у гарячих точках). У 2013 
році ці організації спільними зусилля-
ми заснували Об’єднаний центр до-
помоги журналістам, які постраждали 
під час суспільно-політичної кризи 
в Україні 2013-2014 рр. 

Основним документом Міжнарод-
ної федерації журналістів є Декларація 
принципів поведінки журналістів, що 
висвітлює найважливіші правила про-
фесійної етики і  є стандартом профе-
сійної поведінки (прийнята у 1954 році). 

Декларацією визначено, що пова-
га до істини та права громадськості на 
правду є першим обов’язком журналіс-
та. Міжнародні принципи журналіст-
ської етики [6, с. 15-17]: право людей 
на отримання правдивої інформації; 
вірність журналіста об’єктивній ре-
альності; соціальна відповідальність; 
професійна чесність, загальнодоступ-
ність ЗМІ та участь громадськості в їх-
ній роботі; повага приватного життя 
і  людської гідності; повага громад-
ських інтересів, суспільних цінностей 
і багатоманітності культур; запобіган-
ня війні та іншим негативним подіям, 
що перешкоджають розвитку люд-
ства; сприяння новому міжнародному 
устрою в галузі інформації.

При виконанні своїх обов’язків 
журналіст має зобов’язання надавати 
інформацію, посилаючись на загаль-
новідомі факти, які не потребують до-
ведення; використовувати лише чесні, 
справедливі та незаангажовані мето-
ди для отримання новин, фотографій, 
документів та інформації; зберігати 
професійну таємницю щодо джерела 

інформації, отриманої з  конфіденцій-
них джерел. Разом з тим, журналіст не 
повинен ігнорувати важливу інформа-
цію чи фальсифікувати документи та 
робити все можливе, щоб виправити 
будь-яку опубліковану інформацію, 
що виявилася згубно неточною чи та-
кою, що не відповідає дійсності та не 
має достовірних джерел. Журналіст має 
усвідомлювати небезпеку дискриміна-
ції, приниженню та обмеженню прав 
і  свобод людини і  громадянина, якій 
можуть сприяти засоби масової інфор-
мації, та має робити все можливе, щоб 
уникнути її поширення [6, с. 14].

Декларацією передбачено, що жур-
наліст вважає серйозними порушення-
ми у професійній діяльності наступне: 
плагіат; навмисне введення в  оману; 
наклеп, безпідставні звинувачення; от-
римання злочинної винагороди у будь-
якій формі, враховуючи публікацію чи 
приховування інформації, яка може не-
гативно вплинути на суспільне сприй-
няття тієї чи іншої інформації. Беручи 
до уваги зміст Декларації принципів 
поведінки журналістів, Національна 
спілка журналістів України ухвалила 
Кодекс професійної етики українсько-
го журналіста, що стало запорукою до-
тримання міжнародних вимог у галузі 
мас-медіа в нашій державі.

Цим Кодексом передбачено, що 
свобода слова та висловлювань є не-
від’ємною складовою діяльності жур-
наліста; служіння інтересам влади чи 
засновників, а  не суспільства, є пору-
шенням етики журналіста; журналіст 
має з  повагою ставитися до приват-
ного життя людини; журналіст не роз-
криває своїх джерел інформації, окрім 
випадків, передбачених вітчизняним 
законодавством; висвітлення судових 
процесів має бути неупередженим 
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щодо звинувачених. Також зазначено 
наступне [6, с. 30-33]:

• обов’язком журналіста є по-
вага до права громадськості на повну 
та об’єктивну інформацію про факти 
і події;

• журналіст зобов’язаний зроби-
ти все можливе для виправлення будь-
якої поширеної інформації, якщо вия-
вилося, що вона не відповідає дійсності;

• журналіст не повинен вико-
ристовувати незаконні методи отри-
мання інформації;

• плагіат несумісний із званням 
журналіста;

• ніхто не може бути дискреди-
тований через свою стать, мову, расу, 
релігію, національність чи соціальне 
походження або політичні уподобання;

• журналіст не повинен вико-
ристовувати службове становище в осо-
бистих цілях, для наживи, самореклами, 
у кар’єристських цілях та керуючись до-
годити певним силам або особам.

Свідоме порушення норм жур-
налістської етики є абсолютно несу-
місним з  професійною журналісти-
кою, піддається громадському осуду, 
може бути підставою для позбавлення 
прес-карти чи членства в професійних 
спілках та Національній спілці журна-
лістів України. Розгляд конфліктних 
ситуацій здійснює Комісія з  журна-
лістської етики. Варто звернути увагу, 
що вітчизняний законодавець право-
вими методами захищає діяльність 
журналістів, зокрема, стаття 171 Кри-
мінального кодексу України перед-
бачає кримінальну відповідальність 
за перешкоджання журналістської 
діяльності [9], де під перешкоджан-
ням розуміють незаконні дії у  вигля-
ді: вилучення карток пам’яті, флешок, 
ноутбуків або інших носіїв інформа-
ції із зібраними журналістом матері-

алами; відмови у  доступі журналіста 
до інформації; заборони висвітлення 
окремих тем; заборони показу окре-
мих осіб; заборони критики суб’єкта 
владних повноважень; перешкоджан-
ня проведенню зйомок або запису; 
видалення журналістів з  відкритих 
заходів; тиску на журналіста з  метою 
перешкодити його діяльності; пере-
слідування журналіста у зв’язку з його 
діяльністю; інших видів перешкод-
жання журналістській діяльності [10]. 
Даний перелік не є вичерпним, отже 
можна прийти до висновку, що будь-
які незаконні дії, що перешкоджають 
професійній діяльності журналістів, 
караються законом. До прикладу, пе-
решкоджанням законній професійній 
діяльності журналіста буде заборона 
суддею проведення зйомок на мобіль-
ний телефон у  відкритому судовому 
процесі за господарськими, адміні-
стративними і  цивільними справами, 
а також справами про адміністративні 
правопорушення та кримінальними 
справами.

Підтвердженням діяльності про-
фесійного журналіста є Міжнарод-
на професійна картка журналіста 
(МПКЖ). Цей документ визнається 
владою багатьох країн світу як посвід-
чення журналіста, що дає право безпе-
решкодного доступу до подій суспіль-
ного значення, і  надає право доступу 
до державних установ і  установ орга-
нів місцевого самоврядування для от-
римання інформації. Критерії і  поря-
док видачі Міжнародної професійної 
картки журналіста визначені спеці-
альним рішенням Міжнародної феде-
рації журналістів [7]. 

Таким чином, на міжнародному 
рівні сформовані та діють норматив-
но-правові засади, що сприяють роз-
витку міжнародної журналістської 
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діяльності, зокрема дозволяють від-
стоювати інтереси працівників засобів 
масової інформації, формують та ви-
значають правила їх професійної пове-
дінки відповідно до вітчизняного зако-
нодавства та міжнародних стандартів. 
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