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Постановка проблеми. Засади діяльності 
публічної адміністрації та суб’єктів ринку елек-
тронних комунікацій в Україні є застарілими, не 
відповідають вимогам часу та євроінтеграцій-
ним процесам. Систематизація права електро-
нних комунікацій на сучасному етапі пов’язана 
з проблематикою публічного управління; пра-
вового становища національних регуляторів; 
адміністративно-правового забезпечення прав 
і законних інтересів користувачів мереж і спо-
живачів послуг електронних комунікацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями систематизації права займалися 
С. С. Алексєєв, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник, 
І. М. Погрібний, С. Г. Стеценко, В. П. Тимощук, 
Р. О. Халфіна, І. М. Шопіна та інші. Тим не мен-
ше натепер невирішеною проблемою є інститу-
ціоналізація механізму систематизації права 
електронних комунікацій.

Мета статті – інституціоналізувати сутність, 
структуру та фази механізму систематизації 
права електронних комунікацій. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня.  З огляду на регуляторне ядро права електро-
нних комунікацій, квінтесенцією відповідного 
механізму систематизації є його адміністратив-
но-правовий вимір. У цьому ракурсі механізм 
систематизації права електронних комунікацій 
необхідно розглядати як динамічну категорію. 
Власне, цей підхід у юридичній доктрині сприй-
мається як динаміка адміністративно-правового 
регулювання, що впливає на анатомію правової 
дійсності, юридичну субстанцію через елемен-
ти системи права, які зазнають регулятивного 
впливу [1, с. 63-65]. При цьому реальної дії такий 
механізм набуває лише за умови застосування 
трифазної спрямованості. По-перше, поточний 
стан відносин на ринку електронних комуніка-
цій впливає на спрямованість механізму систе-
матизації права електронних комунікацій. По-
друге, відбувається власне процес систематизації 
права електронних комунікацій. По-третє, через 
консолідовані норми права електронних комуні-
кацій здійснюється вплив на правовідносини за 

участю суб’єктів права електронних комунікацій 
(через функціональний прояв із використанням 
інструментів діяльності публічної адміністра-
ції). Як пояснюють В. К. Колпаков та О. В. Кузь-
менко, при цьому має місце забезпечення пра-
вових режимів, а також здійснення правового 
регулювання та впливу, дія права, у тому числі 
реалізація публічного управління [2, с. 152]. По 
суті, важливо, щоб втілені в нормах права прави-
ла поведінки суб’єктів права електронних кому-
нікацій через акти реалізації та правовідносини 
узгоджувалися з фактичною взаємодією учасни-
ків ринку електронних комунікацій.

Описана вище ситуація щодо узгодження 
правовідносин на ринку електронних комуні-
кацій із консолідованими нормами права елек-
тронних комунікацій вказує на необхідність 
формування індивідуально-особистісних і гру-
пових мотивів, потреб та інтересів вказаних 
суб’єктів у наданні послуг електронних кому-
нікацій належної якості, кількості та асорти-
менту. Така мотиваційна концепція вказує на 
усвідомлені потреби, внутрішні стимули ак-
тивності, а також бажані умови діяльності як 
підстави для відповідної поведінки [3, c. 92-94]. 
Фактично поточний рівень розвитку ринку 
електронних комунікацій повинен визначати 
мотиваційну зорієнтованість суб’єктів, які бе-
руть участь у систематизації норм права елек-
тронних комунікацій з урахуванням потреб та 
інтересів учасників ринку електронних комуні-
кацій. Система ціннісних орієнтацій суб’єктів 
права електронних комунікацій у ракурсі реа-
лізації механізму його систематизації повинна 
відображати антропо-та соціоцентричну спря-
мованість консолідованих норм права з ураху-
ванням домінуючих ціннісно-мотиваційних, 
а також раціонального та емоційного аспектів 
світогляду та мотивації учасників ринку елек-
тронних комунікацій, насамперед користувачів 
мереж електронних комунікацій, споживачів 
послуг електронних комунікацій. 

Звідси під механізмом систематизації права 
електронних комунікацій необхідно розуміти 
елементи, які структурують правила поведін-
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ки суб’єктів права електронних комунікацій в 
консолідовані правові норми, зокрема, у про-
цесі здійснення публічного управління задля 
досягнення мети та завдань правової держави 
та реалізації публічного інтересу зі встанов-
лення конкурентного та узгодженого з надна-
ціональними стандартами ринку електронних 
комунікацій. Конститутивні елементи цього ме-
ханізму систематизації в другій фазі дозволять 
забезпечити через відповідну нормативно-пра-
вову базу публічний інтерес і конкурентність на 
ринку електронних комунікацій.

У ракурсі викладених положень про основні 
елементи механізму систематизації права елек-
тронних комунікацій можна підтримати док-
тринальний підхід у частині відокремлення ор-
ганічних і функціональних складників такого 
механізму [4, c. 33]. Тим не менше не повною 
мірою законам логіки відповідає формулюван-
ня назв цих елементів. Так, більш коректними у 
змістовому аспекті видаються назви «субстан-
ціональні» та «функціональні». Зокрема, до 
субстанціональних елементів доречно відноси-
ти нормативно-правове забезпечення (правову 
свідомість, правову культуру, принципи права, 
правові режими, правові норми), а до функці-
ональних – правовідносини та інструменти. 
При цьому перша група складників механізму 
систематизації права електронних комуніка-
цій забезпечує його «статику» через органічні 
риси правової матерії у сфері використання 
електронних комунікацій. Друга ж група ство-
рює умови для «динамічної» консолідації норм 
права електронних комунікацій у тому числі 
через призму його цифровізації. Необхідно та-
кож враховувати той факт, що за допомогою 
інструментів належним чином реалізується 
нормативно-правове забезпечення механізму 
систематизації права електронних комунікацій, 
що дістає практичного підтвердження на третій 
фазі з урахуванням реальних правовідносин на 
ринку електронних комунікацій.

Що ж до деталізації складників елементів 
механізму систематизації права електронних 
комунікацій, то для результативного групуван-
ня юридичних норм із формалізованих і нефор-
малізованих джерел права потрібно зважати 
насамперед на процедурні прояви регламен-
тації відносин на ринку електронних комуні-
кацій. Вказаний складовий елемент механізму 
систематизації права електронних комунікацій 
дає можливість реалізувати легальні завдання 
щодо санкціонування норм права на підставі 
типів юридичного впливу [5, с. 348]. Основою 
цього процесу повинна бути структуризація 
законодавчого масиву з одночасною імплемен-
тацією норм наднаціонального права електро-
нних комунікацій, зокрема права Європей-
ського Союзу в частині врахування публічного 
інтересу з оновлення ринку електронних кому-
нікацій відповідно до стандартів цифровізації 
та відповідних національних інтересів Украї-
ни. Не менш важливо виходити з двовимірно-
го прояву описуваної систематизації. У цьому 
сенсі йдеться про врахування регуляторної 
спрямованості норм права електронних кому-
нікацій, а також про інституціонально-функ-

ціональне підґрунтя процесів систематизації. 
Отже, при консолідації норм права електро-
нних комунікацій ключову роль у відповідному 
механізмі систематизації відіграє нормативно-
правове забезпечення переважно в глобальному 
адміністративно-правовому вимірі.

З огляду на викладені статико-динамічні 
характеристики нормативно-правового забез-
печення систематизації права електронних 
комунікацій, потрібно виходити з того, що від-
повідна юридична категорія практично втілю-
ється, передусім, через інструментальний вимір 
механізму систематизації права електронних 
комунікацій. У межах доктрини із цього приво-
ду сформувався підхід щодо виокремлення чо-
тирьох базових рівнів зазначеного інструмен-
тарію, а саме: загальнофілософського [6, с. 290;  
7, с. 618], загальнонаукового [7, с. 618], кон-
кретнонаукового та спеціального [6, с. 292]. На 
загальнофілософському рівні йдеться про діа-
лектику та метафізику інструментів система-
тизації права електронних комунікацій, а також 
про інтуїтивний, феноменологічний, герменев-
тичний, діяльнісний та інші методи вказаної 
систематизації на етапі постмодерну юридич-
них досліджень. Із-поміж загальнонаукових 
інструментів систематизації права електро-
нних комунікацій необхідно виокремлювати 
емпіричні (спостереження, опис, вимірюван-
ня, експеримент, порівняння), загальнологічні 
(аналіз і синтез, індукція та дедукція, абстра-
гування й узагальнення, аналогія) і теоретичні 
методи (формалізація, ідеалізація, сходження 
від абстрактного до конкретного, аксіоматич-
ний та гіпотетико-дедуктивний методи, моде-
лювання, єдність історичного та логічного). 
Конкретнонаукові інструменти систематизації 
права електронних комунікацій мають чітко 
виражену галузеву природу та насамперед охо-
плюють формально-юридичний, порівняльно-
правовий, системно-структурний (структур-
но-функціональний), конкретно-історичний та 
конкретно-соціологічний методи. Що ж до спе-
ціальнонаукових інструментів, то вони мають 
міждисциплінарне забарвлення та формуються 
на основі загальнонаукових теорій (системний, 
вірогіднісно-статистичний методи). 

Принагідно в галузевому методогічно-ме-
тодичному розрізі механізм систематизації 
права електронних комунікацій повинен бути 
зорієнтованим на забезпечення такого рівня 
правотворчої техніки, щоб створити умови 
для узгодження національного права електро-
нних комунікацій з вимогами наднаціональ-
ного права Європейського Союзу, врахувати 
мотиви, потреби та інтереси учасників укра-
їнського ринку електронних комунікацій в ді-
яльності суб’єктів законотворчості. Динаміку 
цього процесу забезпечують правовідносини 
у сфері систематизації права електронних ко-
мунікацій. Йдеться про взаємодію суб’єктів 
публічного та приватного права щодо консо-
лідації норм права електронних комунікацій 
відповідно до транскордонного та національно 
орієнтованого векторів систематизації права. 
Ключовими суб’єктами цих відносин є органи 
публічної адміністрації, уповноважені законом 
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на здійснення правотворчості, законотвор-
чості. Разом із тим не можна оминути увагою 
суб’єктів приватного права в особі учасників 
ринку електронних комунікацій, які вступа-
ють у взаємодію із суб’єктами публічного права 
задля представлення власних мотивів, потреб 
та інтересів у систематизовуваних юридичних 
нормах. Об’єктом описуваних відносин поста-
ють суспільні відносини на ринку електро-
нних комунікацій. Зміст утворюють відповідні 
суб’єктивні права та обов’язки суб’єктів права 
електронних комунікацій з урахуванням тран-
скордонного виміру відносин у сфері електро-
нних комунікацій. 

Водночас механізм систематизації права 
електронних комунікацій не може повноцінно 
реалізуватися без урахування його «динамічної» 
складової на третій фазі. Необхідно вказати на 
той факт, що на сучасному етапі функціонуван-
ня права електронних комунікацій за критерієм 
змістової частини елементів відповідних адміні-
стративно-правових відносин за кожним із на-
прямків систематизації існують проблеми з пра-
вореалізацією, пов’язані із системою управління 
та регулювання в галузі електронних комуні-
кацій та діяльністю національного регулятора, 
зокрема кадровими призначеннями та звіль-
неннями [8-11]; процедурами доступу до ринку, 
реалізацією засад очікуваного регулювання та 
визначенням переліку регуляторних зобов’язань 
у тому числі в частині ліцензійної та дозвіль-
ної діяльності [12-14], встановлення тарифів 
для послуг електронних комунікацій [15-17]; 
запровадженням справедливих і недискриміна-
ційних умов для взаємовідносин між учасника-
ми ринку електронних комунікацій [18; 19].

Необхідно також уточнити, що на сучас-
ному етапі розвитку ринку електронних кому-
нікацій у національному та наднаціональному 
вимірах ефект імплементації консолідованих 
норм права електронних комунікацій нероз-
ривно пов’язаний з процесами цифровізації 
як ключового інструменту такого юридичного 
впливу. Фактично в цьому плані цифровізація 
як стратегічний фактор стосується підвищення 
ефективності та збільшення продуктивності від 
використання цифрових технологій та суспіль-
ної трансформації у тому числі при викорис-
танні таких категорій, як «інтернет речей» та 
«індустріальний інтернет», «електронні кому-
нікації». Йдеться про еволюційний та/або ре-
волюційний технологічний розвиток людства 
в межах екосистеми «розумного» міста, регі-
ону, країни, наднаціонального адміністратив-
но-територіального утворення чи на світовому 
рівні. Нині розробляється Цифровий порядок 
денний України – 2020, у якому деталізовано 
базові постулати цифровізації в політичній, 
управлінській, інфраструктурній, суспільно-
економічній, інформаційній та освітній сферах 
[20]. Потрібно зауважити, що в контексті прове-
дення адміністративної реформи цифровізація 
також займає ключові позиції. Як зазначає 
І. С. Бондаренко, насамперед ідеться про по-
етапне формування такої системи публічного 
управління, що створила би умови для інсти-
туціоналізації України як розвиненої, правової, 

цивілізованої, конкурентоспроможної європей-
ської держави з високим рівнем життя, соціаль-
них стандартів і демократії [21, c. 198]. У сфері 
публічного управління в частині використання 
електронних комунікацій можна забезпечити 
посилення відкритості та прозорості, підзвіт-
ності суб’єктів публічної адміністрації, більш 
ефективну інституціоналізацію децентралізації 
влади, підвищення якості електронних публіч-
них, у тому числі адміністративних послуг з 
урахуванням міжнародних, зокрема європей-
ських, стандартів. 

При цьому важливим є інтегративний ха-
рактер взаємодії нормативно-правового забез-
печення систематизації права електронних ко-
мунікацій, відповідних інструментів діяльності 
публічної адміністрації та відносин між учасни-
ками ринку електронних комунікацій. На думку 
В. В. Дудченко, у цьому плані йдеться про інте-
гративно-правову концепцію як синтез духу та 
матерії права через нормативний та дескриптив-
ний підходи, легітимність і легальність [22, c. 5].  
До того ж необхідно спиратися на принцип 
SMART (i.e. specific, measurable, attainable, 
relevant, time-bound), коли функціонування 
складників засноване на таких категоріях, як 
конкретність, вимірюваність, досяжність, акту-
альність і фіксованість за строками (термінами) 
[23, с. 57]. Наведене означає, що в межах єдності 
елементів механізму систематизації права елек-
тронних комунікацій повинна забезпечуватися 
інтеграція нормативних і дескриптивних рис у 
частині трансцендентального синтезу чинних 
юридичних норм і їхньої етичності та справед-
ливості. Принагідно в онтології права електро-
нних комунікацій гарантується компліментар-
ний характер ідейного виміру (метафізики), 
фактологічних обставин (позитивізму) і оціню-
вального вектору (аксіології). Це також дозво-
ляє враховувати наднаціональний рівень мета-
юридичних цифровізаційних цінностей права 
електронних комунікацій на основі каузально-
природних обставин морального закону.

Висновки

Отже, можна констатувати, що елементи та 
фази імплементації механізму систематизації 
права електронних комунікацій відображають 
антропо– та соціоцентричну його спрямова-
ність. З урахуванням процесів цифровізації цей 
юридичний механізм забезпечує легітимність 
норм права, які інституціоналізуються у процесі 
систематизації права електронних комунікацій. 
У цьому ракурсі виявляється інтерсуб’єктивна 
транскордонна спрямованість норм права елек-
тронних комунікацій у тому числі на підставі 
положень наднаціонального права Європей-
ського Союзу.
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Статья посвящена анализу сущности и структуры механизма систематизации права электронных 
коммуникаций. Автор делает акцент на административно-правовой природе механизма систематизации. 
Детализирована трехфазная направленность механизма систематизации права электронных коммуни-
каций.
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The paper deals with analysis of essence and structure of the mechanism of electronic communications law 
systematization. The author focuses on administrative and legal nature of the systematization mechanism. Three-
phase orientation of the mechanism of the electronic communications law systematization has been researched into.
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