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АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту документу 

 

„Система візуальних позначок класифікації кіновідеопродукції залежно 

від аудиторії, на яку вона розрахована” 

 

Визначення та оцінка важливості проблеми 

 

Питання захисту суспільної моралі набуло особливої гостроти в 

українському суспільстві ще на початку 2000-х. Це було спричинено, 

передусім, розвитком ринкових відносин, а відтак, значним обсягом 

низькопробної відео- та телепродукції з відверто негативним впливом на 

глядацьку аудиторію, в першу чергу – дитячу та молодіжну.  

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 (ч. 3 ст. 7 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”). 

Відповідно до своїх законних повноважень, Національна рада здійснює 

постійний нагляд за розповсюдженням в національному телерадіопросторі 

продукції, яка пропагує культ насильства, жорстокості, неповагу до 

особистості, і докладає максимум зусиль, аби вберегти глядацьку аудиторію, 

зокрема, підростаюче покоління, від засилля негативної, аморальної інформації. 

Діяльність Національної ради у сфері нагляду за дотриманням Закону 

України „Про захист суспільної моралі” завжди була направлена не тільки на 

функції контролю, але й на формування системи об’єктивних критеріїв та 

соціальних оцінок кіно-, відеопродукції, яка транслюється в ефірі українських 

телерадіокомпаній і відповідає вимогам та стандартам Європейського Союзу.  

Рішенням № 985 від 13.11.2002 Національна рада зобов’язала 

телерадіоорганізації України демонструвати фільми, що мають обмеження 

глядацької аудиторії, згідно з умовами Державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів та часу демонстрування фільмів: 

„14” - з 18 години до 6 ранку; 

„16” - з 21 години до 6 ранку; 

„18” - з 23 години до 6 ранку; 

„Х21” - з 00 годин до 6 ранку. 

На виконання Указу Президента України від 15 березня 2002 року „Про 

невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моралі в суспільстві та 

утвердження здорового способу життя”, враховуючи міжнародний досвід 

класифікації відеопродукції залежно від категорії осіб, пропозиції Міністерства 

культури та мистецтв України, керуючись ст. 13 Закону України „Про 
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Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада розробила та затвердила рішенням № 781 від 2003 року систему 

візуальних позначок класифікації кіно-,  відеопродукції залежно від аудиторії, 

на яку вона розрахована. 

14.07.2004 року рішенням № 832 Національна рада внесла зміни до 

рішення  № 781 від 2003 року щодо встановлення єдиного розміру візуальних 

позначок: 

 Єдиний розмір візуальних позначок повинен складати: висота чи 

діаметр позначки – 5% від висоти кадру телевізійного зображення, або 31 рядок 

телевізійного растру. 

 Візуальна позначка повинна бути суцільно зафарбована. 

 Єдиний розмір візуальних позначок запровадити з 1 серпня 2004 року. 

Для упорядкування контролю за дотриманням телерадіокомпаніями Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення”, керуючись ст. 13 Закону України 

„Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

рішенням № 369 від 11.05.2006 Національна рада внесла доповнення до 

Додатка рішення № 781 від 2003 року. Кіновідеопродукція, що транслюється на 

телеекранах України, поділяється на три категорії, залежно від аудиторії, на 

яку вона розрахована. Її показ по телебаченню має супроводжуватися 

відповідними візуальними позначками: 

І категорія (зелене коло) - без обмежень аудиторії (загальнодоступна), 

прирівнюється до класифікації фільмів „ДА” та „ЗА” за класифікацією 

„Положення про державне посвідчення на право розповсюдження” і 

демонстрування фільмів” Мінкульта України. 

ІІ категорія (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітніми глядачами 

рекомендується разом з батьками або з відома батьків (прирівнюється до 

класифікації фільмів „14” та „16” за класифікацією „Положення про державне 

посвідчення на право розповсюдження” і демонстрування фільмів” Мінкульта 

України). 

ІІІ категорія (червоний квадрат) – перегляд рекомендується тільки 

дорослими (прирівнюється до класифікації фільмів „18” та „Х21” за 

класифікацією „Положення про державне посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів” Мінкульта України).                 

Фільми, заборонені для розповсюдження і демонстрування в Україні та без 

права показу на телеекранах, не підпадають під жодну категорію. 

9 грудня 2009 року набули чинності зміни до ст. 17 Закону України „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, відповідно 

до яких регуляторні, у тому числі нормативно-правові, акти Національної ради 

мають проходити всі стадії прийняття та порядок оприлюднення актів, 

визначені Законом України „Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності”. 

Керуючись вимогами статті 8 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, проведено аналіз 

регуляторного впливу проекту регуляторного акта. 
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Обгрунтування необхідності державного регулювання 

 

Відповідно до статті 13 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада здійснює нагляд за 

дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства у сфері захисту суспільної 

моралі. 

Також у межах своїх повноважень Національна рада здійснює контроль за 

дотриманням умов державних прокатних посвідчень при демонструванні 

фільмів. Під час здійснення перевірок діяльності телекомпаній обов’язково 

перевіряється наявність прокатних посвідчень та відповідність часу 

демонстрування фільмів зазначеній віковій  глядацькій аудиторії. 

Відповідно до ст. 15 Закону України „Про кінематографію”, державне 

прокатне посвідчення є єдиним документом, який визначає умови 

розповсюдження і демонстрування фільмів на території України.  

Прокатне посвідчення документально закріплює категорію глядацької 

аудиторії з урахуванням вікових обмежень щодо перегляду кіновідеопродукції 

певного змісту. 

Однак лише запровадження Національною радою Системи візуальних 

позначок дало змогу самим телеглядачам попередньо орієнтуватися у тому, до 

якої категорії належить певний фільм, та приймати рішення щодо можливості 

його перегляду дітьми та підлітками.  

Частиною 1 статті 17 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення” передбачено, що Національна рада в 

межах своїх повноважень приймає регуляторні акти, у тому числі нормативно-

правові, а також інші акти індивідуальної дії. 

Рішення Національної ради № 781 від 18 червня 2003 року „Про 

затвердження Системи візуальних позначок класифікації кіно-, відеопродукції 

залежно від аудиторії, на яку вона розрахована” є складовою частиною ряду 

заходів Національної ради, спрямованих на формування єдиної комплексної 

системи забезпечення моральних засад та утвердження здорового способу 

життя в українському суспільстві засобами телебачення. 

 

Обґрунтування неможливості 

 розв’язання проблеми за допомогою діючих регуляторних актів 

 

Рішеннями № 985 від 13.11.2002, № 832 від 14.07.2004 та № 369 від 

11.05.2006 Національна рада вносила зміни та доповнення до рішення № 781 

від 18 червня 2003 року „Про затвердження Системи візуальних позначок 

класифікації кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона 

розрахована”.  

Станом на сьогодні виникла необхідність узагальнення Системи візуальних 

позначок класифікації кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона 

розрахована, з урахуванням вищезазначених рішень. 

Цим і обґрунтовується неможливість розв’язання проблеми за допомогою 

діючих регуляторних актів, у зв’язку з чим виникла потреба в запровадженні 
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нової Системи візуальних позначок класифікації кіновідеопродукції залежно 

від аудиторії, на яку вона розрахована. 

 

Визначення очікуваних результатів  

прийняття запропонованого регуляторного акта 

 

Впровадження Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, спрощує 

здійснення контролю за програмним наповненням каналів з точки зору 

дотримання телерадіоорганізаціями чинного законодавства, що регулює сферу 

суспільної моралі. 

 

Визначення цілей державного регулювання 

 

Метою прийняття Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, є, 

передусім, захист прав неповнолітніх глядачів від засилля жорстокості та 

насильства на вітчизняному телеекрані, етичних і моральних суспільних норм. 

У свою чергу, це сприятиме подоланню наявних у суспільстві кризових 

явищ в цілому. 

 

Визначення та оцінка усіх прийнятних  

альтернативних  способів досягнення встановлених цілей та 

аргументація переваг обраного способу досягнення встановлених цілей 

 

Під час розробки Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, розглянуто 

такі альтернативні способи досягнення визначених цілей: 

1. Залишення існуючої ситуації без змін. 

Залишення існуючої ситуації без змін призведе до поглиблення існуючих 

проблем і жодним чином не сприятиме їх вирішенню. Така ситуація призведе 

до збільшення кількості порушень законодавчих норм у сфері суспільної 

моралі, тому зазначена альтернатива є неприпустимою.  

2. Внесення змін до існуючих законів у сфері телебачення і радіомовлення. 

Національній раді не належить право законодавчої ініціативи у Верховній 

Раді України (ст. 93 Конституції України). Оскільки Національна рада не може 

впливати на законотворчі процеси, тому процедура внесення змін до законів у 

сфері телебачення і радіомовлення може бути досить тривалою.  

Враховуючи особливості процедури внесення змін до законів, необхідно 

усвідомлювати, що наслідком може бути як неприйняття відповідного 

законопроекту, так і ухвалення його із  зауваженнями, не прийнятними для 

Національної ради. 

3. Розробка та затвердження нового нормативно-правового акта.  
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Розробка та затвердження Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, відповідає 

потребам Національної ради та принципам державної регуляторної політики. 

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення 

поставлених цілей, починаючи з дня його прийняття, та дасть змогу 

Національній раді належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної 

політики у сфері телебачення і радіомовлення. 

 

Механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної  

проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта  

 

Затвердження Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, дозволить 

самим телеглядачам попередньо орієнтуватися у тому, до якої категорії 

належить певний фільм, та приймати рішення щодо можливості його перегляду 

неповнолітніми. 

 Також це дозволить об'єктивно з’ясовувати стан дотримання ліцензіатами 

вимог чинного законодавства у сфері захисту норм суспільної моралі. 

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного 

прозорого механізму при здійсненні нагляду Національною радою за 

діяльністю телерадіоорганізацій у сфері суспільної моралі. 

 

Обґрунтування можливості досягнення встановлених  

цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта 

 

У разі прийняття Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, буде 

забезпечено реалізацію єдиної державної політики у сфері телебачення і 

радіомовлення. 

Система візуальних позначок класифікації кіновідеопродукції залежно від 

аудиторії, на яку вона розрахована, визначає обов’язковість запровадження 

вітчизняними телерадіоорганізаціями візуальних знакогенеруючих позначок 

класифікації кіновідеопродукції залежно від категорії осіб, на яку вони 

розраховані. 

 

Обґрунтування того, що досягнення запропонованим регуляторним 

актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для 

суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також того, що вигоди, 

які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, 

виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або  

вигоди не можуть бути кількісно визначені 

 

Впровадження Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, не потребує 

додаткових витрат з боку ліцензіатів, громадян та держави.  
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Оцінка можливості впровадження та 

виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати 

або виконувати ці вимоги  

 

Для впровадження Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, не потрібно 

залучення додаткових витрат з бюджету, оскільки воно здійснюватиметься в 

межах повноважень Національної ради і діяльності ліцензіатів. 

Для адміністрування процесу контролю за виконанням вимог Системи 

візуальних позначок класифікації кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на 

яку вона розрахована, немає необхідності створювати нові робочі місця. 

Здійснення передбачених цим рішенням повноважень буде покладено на 

службовців апарату Національної ради та керівництво телерадіокомпаній. 

 

Оцінка ризику впливу зовнішніх  

чинників на дію запропонованого регуляторного акта 

 

При підготовці Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, не 

встановлено зовнішніх чинників на дію акта. 

 

Обґрунтування запропонованого  

строку чинності регуляторного акта 

 

  Строк чинності Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована,  у разі її 

прийняття і затвердження не може перевищувати строків дії законів України 

„Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності”, „Про телебачення і радіомовлення”,  „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”. 

 

Визначення показників результативності регуляторного акта 

 

Показниками результативності Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, є: 

1. Зменшення у діяльності телерадіоорганізацій кількості ознак порушень 

вимог чинного законодавства у сфері суспільної моралі. 

2. Зменшення витрат робочого часу у зв’язку з появою чіткої 

регламентації дій під час проведення перевірок Національною радою на 

предмет відповідності візуальних позначок класифікації відеопродукції 

категорії глядацької аудиторії, вказаній у прокатному посвідченні. 
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3. Створення для телеглядачів передумов попередньо орієнтуватися в 

тому, до якої категорії належить певний фільм, та приймати рішення щодо 

можливості його перегляду неповнолітніми.  

4. Зміцнення моральних засад у сучасному суспільстві. 

 

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття 

 

Відстеження результативності Системи візуальних позначок класифікації 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, 

проводитиметься шляхом надання пропозицій щодо внесення змін до цієї 

Системи.  

Відстеження результативності зазначеного рішення буде проводитися 

відповідно до законів України „Про телебачення і радіомовлення”, „Про захист 

суспільної моралі” та „Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”. 

 

 
Голова Національної ради                               /підпис/                    В. Манжосов 
 

 


