
Лекція 8 

з дисципліни Господарське право  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 2.5. Правове регулювання ринку фінансових послуг та законодавство про 

господарську рекламу 

План 

1. Поняття, ознаки та види фінансових послуг. 

2. Поняття «фінансова установа», умови її створення та діяльності. 

3. Поняття «господарська реклама» і загальні обмеження щодо неї.  

4. Основні види реклами, що застосовуються у господарській діяльності. 

5. Особливості рекламування деяких  видів  господарської продукції. 

 

Самостійна робота: 

1.Державне регулювання ринку фінансових послуг.  

2.Заходи впливу на учасників ринку фінансових послуг. 

3.Реклама певних видів господарської діяльності, що потребують спеціального дозволу.  

4.Зовнішня  та внутрішня реклама. 

5.Відповідальність за порушення законодавства про рекламу 
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1. Поняття, ознаки та види фінансових послуг. 

Загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та 

наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг установлює Закон України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Крім того, правове 

регулювання надання фінансових послуг та державне регулювання ринків фінансових послуг 

здійснюють в основному такі нормативні акти: Господарський кодекс України від 16.01.2003, 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003, Закони України: «Про кредитні спілки»,  «Про банки і 

банківську діяльність» від 07.12.2000, Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997, Закон 

України «Про страхування», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотечне кредитування, операції з 

консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про інститути спільного інвестування 

(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом» та інші. 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

(Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України та 

підзвітним Верховній Раді України 

Стаття 901 ЦК визначає, що послугою є зобов’язання, унаслідок якого одна сторона 

(виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка 

споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник 

зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. 

Стаття 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» визначає, що фінансові послуги – це операції з фінансовими активами, що здійснюються в 

інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених 

законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання 

прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.  

Ознаки фінансової послуги є: а) у разі надання фінансова послуга передбачає здійснення 

операцій з фінансовими активами; б) фінансова послуга надається фінансовою установою, а також, 

якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності 

(далі — суб’єкти підприємницької діяльності). 

Фінансові активи – це кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не 

віднесені до цінних паперів. 

Фінансовими вважаються такі послуги: 1) випуск платіжних документів, платіжних карток, 

дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 2) довірче 



управління фінансовими активами; 3) діяльність з обміну валют; 4) залучення фінансових активів із 

зобов’язанням щодо наступного їх повернення; 5) фінансовий лізинг; 6) надання коштів у позику, у 

тому числі й на умовах фінансового кредиту; 7) надання гарантій та поручительств; 8) переказ 

грошей; 9) послуги у сфері страхування та нагромаджувального пенсійного забезпечення; 10) 

торгівля цінними паперами; 11) факторинг; 12) інші операції, які відповідають критеріям, визначеним 

у ст. 1 Закону. 

1. Випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, 

кліринг, інші форми забезпечення розрахунків, переказ грошей. Загальні засади функціонування 

платіжних систем, а також поняття та загальний порядок проведення переказу грошей визначає Закон 

України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні». 

2. Довірче управління фінансовими активами, залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо 

наступного їх повернення. На підставі ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і за 

умови отримання письмового дозволу Національного банку України банки мають право здійснювати 

довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними 

особами.  

3. Діяльність з обміну валют. Підставою проведення операцій з валютними цінностями є ст. 47 

Закону України «Про банки і банківську діяльність».  

До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками належать: 

а) купівля у фізичних осіб — резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові 

гривні; 

б) продаж фізичним особам-резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню; 

в) зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову 

іноземну валюту; 

г) купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж дорожніх 

чеків за готівкові гривні; 

д) конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну 

валюту іншої іноземної держави; 

е) прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків. 

Порядок організації торгівлі іноземною валютою встановлений Декретом Кабінету Міністрів 

України «Про систему валютного регулювання і контролю» від 19.02.1993. Відповідно до ст. 6 

Декрету торгівля іноземною валютою на території України резидентами і нерезидентами — 

юридичними особами здійснюється через уповноважені банки та інші фінансові установи, що 

одержали ліцензію на торгівлю іноземною валютою Національного банку України. Уповноважені 

банки та інші фінансові установи, що одержали ліцензію Національного банку України, мають право 



від свого імені і за свій рахунок купувати іноземну валюту готівкою у фізичних осіб — резидентів і 

нерезидентів, а також продавати її фізичним особам — резидентам. 

5. Фінансовий лізинг. Загальні правові та економічні засади фінансового лізингу в основному 

визначені ЦК (ст. 806 ЦК), ГК (ст. 292 ГК), а також Законом України «Про фінансовий лізинг». 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фінансовий лізинг» фінансовим лізингом визнається вид 

цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового 

лізингу лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно 

до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її в користування 

лізингоодержувачу на визначений строк не менше від одного року за встановлену плату (лізингові 

платежі). 

6. Надання коштів у позику, у тому числі й на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та 

поручительств. 

Відповідно до п.п. 14.1.258 п. 14.1 ст.14 Податкового кодексу України фінансовий кредит — 

це кошти, які надаються банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська 

установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і 

нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним 

законодавством, а також іноземними урядами або його офіційними агентствами чи міжнародними 

фінансовими організаціями та іншими кредиторами-нерезидентами в позику юридичній або фізичній 

особі на визначений строк, для цільового використання та під процент. 

Правила надання фінансових кредитів установлюються Національним банком України 

(стосовно банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (стосовно небанківських 

фінансових організацій) відповідно до законодавства. 

7. Послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення. Відносини у сфері 

страхування, спрямовані на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту 

майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян регулюються ЦК (гл. 67 ЦК), ГК 

(ст. 352, 353, 354 ГК), а також Законом України «Про страхування» від 07.03.1996.  

Відповідно до ст. 352 ГК страхування — це діяльність спеціально уповноважених державних 

організацій та суб’єктів господарювання (страховиків), пов’язана з наданням страхових послуг 

юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі 

настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок 

грошових фондів, які формуються через сплату страхувальниками страхових платежів.  

Правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні 

визначає Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003. Послуги у сфері 

накопичувального забезпечення надаються на підставі пенсійного контракту. Відповідно до ст. 55 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» пенсійний контракт є договором між 

пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його 

адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або кіль-

кох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. 



8. Торгівля цінними паперами. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 торгівля цінними паперами — здійснення цивільно-правових 

угод з цінними паперами, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику 

на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів (брокерська діяльність) або від 

свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам (дилерська діяльність), крім 

випадків, передбачених законодавством. 

Крім того, відповідно до ст. 356 ГК торговці цінними паперами мають право здійснювати 

такі види посередницької діяльності:а) виконання за дорученням, від імені та за рахунок емітента 

обов’язків щодо організації передплати на цінні папери або їх реалізації іншим способом;б) купівлю-

продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені, за дорученням 

і за рахунок іншої особи;в) купівлю-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними 

паперами від свого імені та за свій рахунок. 

9. Факторинг. Загальні умови та порядок здійснення факторингових операцій визначаються 

ЦК (гл. 73), ГК (ст. 350 ГК), Законом України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 47 Закону), 

іншими законами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України. 

Відповідно до ст. 1077 ЦК за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової 

вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження 

другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє 

право грошової вимоги до третьої особи (боржника). 

 2.Поняття «фінансова установа», умови її створення та діяльності. 

Фінансова установа – це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи кілька 

фінансових послуг та яка внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, 

установленому законодавством.  

До фінансових установ належать: банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, 

довірчі товариства, страхові компанії, установи нагромаджувального пенсійного забезпечення, 

інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання 

фінансових послуг. 

Фінансові компанії/установи мають право здійснювати наступні види фінансових послуг  тільки у разі 

наявності ліцензії:  страхова діяльність;  діяльність з надання послуг накопичувального пенсійного 

забезпечення;  діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;  діяльність з надання 

будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від 

фізичних осіб. 

Умови створення та порядок діяльності фінансової установи визначено в Розділі Ш Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV. Так, ст.7 Закону «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ….» визначає, що особа набуває статусу фінансової установи після внесення 

про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ. У разі якщо відповідно до 



закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на 

здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.  

Фінансова установа може розпочати надання фінансових послуг, лише якщо:  

1) облікова і реєструюча система відповідає вимогам, встановленим нормативно-правовими 

актами;  

2) внутрішні правила фінансової установи, узгоджені з вимогами законів України та нормативно-

правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових 

послуг;  

3) професійні якості та ділова репутація персоналу відповідають встановленим законом вимогам.  

Відповідно до ст.8 Закону фінансові установи можуть створюватися у будь-якій 

організаційно-правовій формі, якщо закони з питань регулювання окремих ринків фінансових 

послуг не містять спеціальних правил та обмежень.  

 Закони України з питань регулювання діяльності господарських товариств та юридичних осіб 

інших організаційно-правових форм застосовуються до фінансових установ з урахуванням 

особливостей, визначених цим Законом та законами з питань регулювання окремих ринків 

фінансових послуг.  

Етапи реєстрація фінансових установ в Україні включає в себе: 

державну реєстрацію та внесення в ЄДРПОУ; 

внесення інформації в реєстр фінансових установ України; 

отримання ліцензії (ліцензій) на обраний вид діяльності. 

Вибір організаційної форми – дуже важливе питання при створенні фінансової установи, бо 

залежно від форми можуть застосовуватися різні обмеження і додаткові вимоги. Такими фінансовими 

установами є ломбарди, кредитні спілки, страхові компанії. 

Реєстрація фінансових установ передбачає розробку такого важливого документа як статут, 

який має відповідати нормам і вимогам тих законодавчих актів, якими регулюється діяльність 

фінансової установи того чи іншого виду. 

Обов’язковим є отримання ліцензії для здійснення таких видів діяльності фінансових установ: 

страхова діяльність; 

діяльність з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення 

діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів 

діяльність з надання будь-яких фінансових послуг, які передбачають пряме або опосередковане 

залучення фінансових активів від фізичних осіб. 



Будь-яка фінансова установа має надавати послуги тільки за адресою, яка вказана в статутних 

документах.  

 

Відповідно до ст.9 Закону мінімальний розмір капіталу фінансових установ, необхідний для їх 

заснування, та загальні вимоги до регулятивного капіталу, що необхідний для їх функціонування, 

визначаються законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. При 

створенні фінансової установи або у разі збільшення розміру зареєстрованого статутного 

(пайового) капіталу, статутний (пайовий) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та 

розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за 

законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання 

окремих ринків фінансових послуг.  

Відповідно до ст.11 Закону фінансовим установам забороняється поширення у будь-якій формі 

реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про їх діяльність у сфері фінансових 

послуг. Відповідно до ст.13 Закону порядок реорганізації та ліквідації фінансових установ 

відбуваються з додержанням вимог відповідних законів України та нормативно-правових актів 

державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових 

послуг. Статтею 14 Закону визначено, що фінансова установа зобов'язана вести облік своїх 

операцій та надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів 

державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових 

послуг.  

3. Поняття «господарська реклама» і загальні обмеження щодо неї.  

Реклама є складним і суперечливим поняттям. З одного боку, її вплив на економіку є 

сприятливим, оскільки вона сприяє росту економіки, капіталовкладень, числа робочих місць, 

підтримує конкуренцію, а також інформує споживачів і розширює ринки для нових товарів. З іншого 

боку, вона призводить до виснаження ресурсів, монополізації, може створювати бар’єри для вступу 

на ринок, протидіяти конкуренції, у чому виявляються негативні властивості реклами.  

Настільки ж суперечливим є її вплив на споживачів. Забезпечуючи споживачів інформацією, 

будучи засобом контролю за якістю товарів, сприяючи збільшенню, підтримці або стабілізації попиту 

і забезпечуючи стимули для підвищення рівня життя, реклама водночас нерідко подає непотрібну, 

марну інформацію або таку, що вводить в оману. 

Правове регулювання рекламної діяльності націлене на запобігання і припинення недобросовісної 

реклами, що здатна нанести шкоду як майновим, так і немайновим правам громадян і юридичних осіб 

суспільним інтересам. 

Основним нормативним актом, що регулює рекламну діяльність в Україні, є Закон України від 3 

липня 1996 року “Про рекламу”.Так, відповідно до статті 1 Закону „Про рекламу” реклама – це 

спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-

який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.  



Необхідно з’ясувати, що таке інформація і чи має реклама статус інформації. Згідно з Законом 

України "Про інформацію", інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про 

події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.  

 

Не вважаються рекламою: оприлюднення, виголошення у програмі, передачі імені, найменування 

спонсора, об’єктів права інтелектуальної власності, що йому належать; трансляція соціальної 

реклами, якщо вона розповсюджується телерадіоорганізацією безкоштовно; анонси власних програм, 

передач телерадіоорганізації.  

Однією з вимог Закону "Про рекламу" є заборона телерадіопрацівникам займатися рекламою під 

виглядом інформації. Таким чином, реклама є спеціальною інформацією, яка має особливий статус і 

не співвідноситься як окреме і загальне з інформацією, передбаченою Законом України "Про 

інформацію". 

Дія Закону "Про рекламу" не поширюється на правовідносини, пов’язані з інформацією, яка 

відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій та/або 

призначена для їх підтримки.  

Рекламна діяльність – це діяльність щодо замовлення, виготовлення та розповсюдження реклами.  

Основні  функції реклами: а) формування попиту; б) інформування покупців; г) просування 

виробу та його виробника 

Ознаки  рекламної діяльності  (в деякій мірі співпадають з загальними ознаками підприємницької 

діяльності): 

- Ініціативність і самостійність рекламної діяльності полягає в тому, що суб’єкти рекламної 

діяльності мають право без обмежень здійснювати свою діяльність, яка не суперечить діючому 

рекламному законодавству. Суб’єкти рекламної діяльності активно обирають ініціативу, вони свідомо 

обирають ситуацію, в якій персонально відповідальні за успіх чи невдачу своєї справи 

- Творчий та інноваційний характер рекламної діяльності проявляється в пошуку нових 

можливостей на правомірне здійснення рекламної діяльності, орієнтації на нововведення. Суб’єкт 

рекламної діяльності діє та оцінює як незалежний інноватор 

Систематичність, регулярність рекламної діяльність означає, що суб’єкти рекламної діяльності 

здійснюють свою діяльність на постійній, професійній основі 

Ризиковий характер при здійсненні рекламної діяльності означає що на суб’єкта рекламної 

діяльності покладено тягар передбачення несприятливих наслідків (збитків) і прийняття мір по їх 

усуненню. 

- Отримання прибутку є необхідною ознакою рекламної діяльності. 



- Поєднання публічних і приватних інтересів, спеціальне коло суб’єктів, публічно-правовий 

характер. 

         Та чи інша діяльність не може бути віднесена до підприємницької, якщо її метою не є 

отримання прибутку. Але, якщо при здійсненні рекламної діяльності доходи не отримані, то це не 

може бути основою для виключення її із видів господарської діяльності 

Суб’єктами рекламної діяльності є:  рекламодавець, виробник реклами, та її розповсюджувач 

Основними принципами рекламної діяльності є: а) законність; б) точність; в) достовірність; г) 

використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами моральної, фізичної або 

психічної шкоди.  

Закон України "Про рекламу" окремо забороняє недобросовісну рекламу, яка внаслідок 

неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, умовчання, порушення вимог щодо часу, 

місця і способу розповсюдження, вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати 

шкоди особам та державі. 

Реклама, як об’єкт рекламної діяльності, не має дискредитувати іншого господарюючого 

суб’єкта, тобто поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, 

пов’язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб’єкта (підприємця), які завдали або могли 

завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб’єкта (підприємця).  

Ризиковий характер при здійсненні рекламної діяльності означає, що на суб’єкта рекламної 

діяльності покладено тягар передбачення несприятливих наслідків (збитків) і прийняття мір по їх 

усуненню. 

Обов’язковими умовами здійснення рекламної діяльності є державна реєстрація її суб’єктів та 

ліцензування цієї діяльності. 

Відповідно до положень Закону “Про рекламу” у рекламній діяльності забороняється 

рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких 

вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, 

ліцензії. 

4. Основні види реклами, що застосовуються у господарській діяльності. 

Основним нормативним актом, що регулює рекламну діяльність в Україні, є Закон України від 3 

липня 1996 року “Про рекламу. Так, відповідно до статті 1 Закону „Про рекламу” реклама – це 

спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-

який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.  

Необхідно з’ясувати, що таке інформація і чи має реклама статус інформації. Згідно з Законом 

України "Про інформацію", інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про 

події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.  

       Не вважаються рекламою: оприлюднення, виголошення у програмі, передачі імені, 



найменування спонсора, об’єктів права інтелектуальної власності, що йому належать; трансляція 

соціальної реклами, якщо вона розповсюджується телерадіоорганізацією безкоштовно; анонси 

власних програм, передач телерадіоорганізації.  

Дія Закону "Про рекламу" не поширюється на правовідносини, пов’язані з інформацією, яка 

відображає соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій та/або 

призначена для їх підтримки.  

Рекламна діяльність – це діяльність щодо замовлення, виготовлення та розповсюдження 

реклами.  

Основні  функції реклами: а) формування попиту; б) інформування покупців; г) просування 

виробу та його виробника. 

Законом України „Про рекламу” передбачені такі види реклами:  а) зовнішня реклама; 

б)внутрішня реклама; в) порівняльна реклама; г) соціальна реклама; 

Порівняльна реклама – реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами іншої 

особи. Не визнається неправомірним порівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, 

роботи, послуги підтверджені фактичними даними, є достовірними, об’єктивними, корисними для 

інформування споживачів. 

Відносини, які виникають у зв’язку з порівняльною рекламою, регулюються законодавством 

України про захист від недобросовісної конкуренції, але, на жаль, на сьогодні ці правовідносини 

врегульовані не в повній мірі.Порівняльна реклама, з одного боку, може бути досить ефективним, а з 

іншого – досить небезпечним інструментом, оскільки вона, як правило, позитивно впливає на рівень 

реалізації товарів та послуг суб’єкта, який її використовує, але й може негативно вплинути на рівень 

реалізації товарів та послуг конкурента. 

Соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка 

спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і 

розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. 

Соціальна рекламна інформація – це інформація державних органів з питань здорового способу 

життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики 

правопорушень, соціального захисту та безпеки населення, яка не має комерційного характеру. В 

такій інформації не повинні згадуватись конкретна продукція та її виробники. 

При виробництві та розповсюдженні соціальної реклами забороняється: вміщувати твердження, 

які є дискримінаційними за ознаками походження, соціального і майнового стану, расової та 

національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду та характеру занять, місця 

проживання; подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення 

законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей та навколишньому 

природному середовищу, а також спонукають до нехтування засобами безпеки.  



У галузі соціальної реклами неприпустима: недоброякісна реклама; недостовірна реклама; 

неетична реклама; неправдива реклама; прихована реклама. Забороняється реклама з використанням 

порнографії, сцен насильства, жорстокості, антигромадської поведінки. 

Основними цілями та завданнями соціальної реклами є: створення загального інформаційно-

рекламного поля соціальної спрямованості, надання населенню практичної корисної інформації з 

різних напрямків соціального впливу, формування привабливого, здорового (фізично та морально) 

образу життя, формування у молоді впевненості в собі, своїх силах, можливості вирішення своїх 

життєвих проблем, можливості повного розкриття свого фізичного, духовного та творчого 

потенціалу, формування образу молодої сталої сім’ї як гаранта розвитку суспільства, антипропаганда 

негативних явищ, криміналізації суспільства, іміджева реклама центрів системи соціальних служб як 

виконавців державної молодіжної політики, конкретна реклама послуг, заходів, акцій центрів 

соціальних служб для молоді.  

Засоби масової інформації – розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково 

фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов’язані розміщувати соціальну рекламу 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно 

в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами. 

Засоби масової інформації – розповсюджувачі реклами, що повністю або частково фінансуються з 

державного або місцевих бюджетів, зобов’язані надавати пільги при розміщенні соціальної реклами, 

замовником якої є заклади освіти, культури, охорони здоров’я, які утримуються за рахунок 

державного або місцевих бюджетів, а також благодійні організації. 

На відміну від інших категорій реклами дозволено соціальну рекламу у приміщеннях органів влади, 

дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах та спеціальних загальноосвітніх 

закладах освіти, через радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщення пасажирів у 

транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та 

в аеропортах, за винятком соціальної рекламної інформації. 

Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або 

уповноважених ними органів (осіб). Розміщення зовнішньої реклами на територіях та об’єктах поза 

населеними пунктами провадиться лише за згодою їх власників або уповноважених ними органів 

(осіб).  

Внутрішня реклама – це реклама  внутрішньою рекламою, розміщення якої погоджується з 

власником місця її розташування або уповноваженою ним особою. При погодженні розміщення 

внутрішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється.  

Забороняється розміщення внутрішньої реклами у приміщеннях органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, дошкільних навчальних закладах, середніх загальноосвітніх 

школах та спеціалізованих загальноосвітніх закладах освіти. Ця заборона не поширюється і на 

соціальну рекламу. 



Реклама на транспорті -  розміщення якої погоджується лише з власниками об’єктів транспорту 

або уповноваженими ними органами (особами). При погодженні розміщення реклами на транспорті 

втручання у форму та зміст реклами забороняється.  

Розміщення реклами на транспорті повинно відповідати вимогам безпеки та правил дорожнього 

руху. За умови розміщення реклами на транспорті з дотриманням вимог безпеки і правил дорожнього 

руху забороняється вимагати від власників транспортних засобів отримання дозволів, погоджень, 

інших документів щодо розміщення реклами. 

Забороняється розміщення на транспортних засобах: реклами, яка повторює чи імітує 

кольорографічні схеми спеціальних та оперативних транспортних засобів; реклами із нанесенням 

світлоповертаючих матеріалів; реклами, яка супроводжується звуковими чи світловими сигналами.  

 

      Забороняється розміщувати рекламу на скляних (прозорих) поверхнях транспортних засобів, за 

винятком випадків, коли для цього використовуються матеріали, які забезпечують безперешкодний 

огляд з салону транспортного засобу.  

Забороняється розповсюдження реклами через радіотрансляційні або інші звукові мережі 

сповіщання пасажирів у транспортних засобах громадського користування, на станціях 

метрополітену, вокзалах, в портах та аеропортах, за винятком розповсюдження соціальної реклами.  

 

        Існує таке поняття як недобросовісна реклама, яка заборонена законодавством. Відповідальність 

за недобросовісну рекламу несе винна особа 

Рішення щодо визнання реклами недобросовісною приймають органи державної влади такі, як:  

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів – 

щодо захисту прав споживачів. Антимонопольний комітет України – щодо дотримання законодавства 

про захист економічної конкуренці. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

– щодо телерадіоорганізацій усіх форм власності. 

Також існує таке поняття як прихована реклама – це інформація про особу чи товар у програмі, 

передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо 

дійсної мети таких програм, передач, публікацій. Прихована реклама забороняється.  

 

Законом „Про рекламу” заборонено рекламу : 

- лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування та 

реабілітації, не дозволених до застосування в Україні спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. 

Неповнолітні громадяни мають обмежену дієздатність. Це визнання на законодавчому рівні 

їхньої ще недостатньої розвиненості і сформованості як повноцінної особи. 

У  зв"язку з цим , забороняється реклама з використанням зображень неповнолітніх, які споживають 

або використовують продукцію, призначену безпосередньо для дорослих чи заборонену для 



придбання або споживання неповнолітніми; з інформацією, яка може підірвати авторитет дорослих 

або дискредитувати довіру неповнолітніх до них; з вміщенням прямих закликів до дітей придбати 

продукцію або звернутись до третіх осіб з проханням зробити покупку; яка використовує 

легковірність чи брак досвіду у неповнолітніх; з використанням справжньої або іграшкової зброї.  

 
5.Особливості рекламування деяких  видів  господарської продукції. 

 

 Закон "Про рекламу" регулює особливості рекламування за критерієм виду рекламованої продукції і  

послуг. Зокрема, вказані вимоги до реклами шести видів продукції та послуг: 

1) лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики та лікування; 

2) тютюнових виробів та алкогольних напоїв; 

3) зброї; 

4) послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, цінних паперів; 

5) інших видів підприємницької діяльності, які вимагають спеціального дозволу; 

6) зниження цін на продукцію (розпродаж). 

      Заборони щодо реклами лікарських засобів стосуються як самих цих коштів, так і змісту їх реклами. 

Так, якщо лікарські засоби вживаються та розповсюджуються тільки за призначенням (рецептом) лікаря  

або містять наркотичні чи психотропні речовини, то їх реклама взагалі заборонена. 

Що стосується змісту реклами лікарських засобів, то заборони стосуються таких відомостей: 

- які можуть створювати враження, що за умови вживання лікарського засобу медична консультація з  

 фахівцем не є необхідною ; 

- про те, що лікувальний ефект від прийому лікарського засобу є абсолютно гарантованим; 

- про те, що лікарський засіб є продуктом харчування, косметичним або іншим продуктом для вживання. 

  

Міститься вимога щодо змісту реклами лікарських засобів, яка повинна включати повну (в тому числі 

 і міжнародну фармакологічну) назву лікарського засобу та назву виробника; інформацію щодо  

використання або застосування лікарського засобу. 

Без дозволу Міністерства охорони здоров'я України реклама не може містити посилань на терапевтичні  

ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню. 

Реклама лікарських засобів для дітей та неповнолітніх здійснюється з дозволу Міністерства охорони  

здоров'я України. " 

           У рекламі косметичних засобів, харчових продуктів, вітамінних та інших харчових добавок  

забороняється посилання на те, що ці товари мають лікувальні властивості, якщо наявність таких  

властивостей не доведене у встановленому порядку. 

         Забороняється реклама лікувальних сеансів, інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу та  

інших методів психічного або біоенергетичного впливу без дозволу Міністерства охорони здоров'я  

України (ст. 20). 

       Ст. 21 Закону містить численні заборони щодо реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв, 

 які стосуються як її змісту, так і місця, засобів і способів розповсюдження. Так, реклама: 

- забороняється на телебаченні і радіо; 

- забороняється на продукції та у друкованих виданнях, призначених переважно для осіб, яким не 

 виповнилося 18 років, або розрахованих на зазначених осіб частинах інших періодичних видань; 

- забороняється на першій і останній сторінках газет, обкладинках журналів та інших періодичних видань; 

- не повинна включати зображення осіб, популярних серед молоді до 18 років; 



- забороняється із залученням фотомоделей, яким не виповнилося 25 років; 

- не повинна містити зображення процесу паління або іншого споживання тютюнових виробів чи  

алкогольних напоїв; 

- не може розміщуватися ближче ніж за 200 метрів від території дитячих дошкільних закладів, середніх  

загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років; 

- не може містити тверджень, що паління або вживання алкоголю є важливим фактором досягнення  

успіху в спортивному, соціальному, сексуальному або інших аспектах, та які створюють враження,  

що споживання алкогольних напоїв або тютюнопаління виробляють стимулюючу, заспокійливу дію  

або можуть сприяти вирішенню особистих проблем; 

- не повинна заохочувати до непомірного вживання алкогольних напоїв чи тютюнопаління або  

негативно розцінювати факт утримування від вживання тютюнових виробів та алкогольних напоїв; 

- не повинна зображати медичних працівників або людей, які мають вигляд медичних працівників. 

        У всіх випадках реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв повинна супроводжуватись  

попередженням про шкоду тютюнопаління та вживання-ддкоголя, причому цьому попередженню  

має / бути відведено не менше 5 відсотків площі (обсягу) всієї реклами тютюнових виробів у разі  

використання інших засобів реклами. 

      Рекламодавці зазначеної продукції зобов'язані спрямовувати на виробництво соціальної рекламної 

інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкоголю не менше 5 відсотків коштів, витрачених  

на розповсюдження ними в межах України реклами тютюнових виробів та / або алкогольних напоїв. 

       Щодо реклами зброї в Законі встановлено таке обмеження - реклама зброї здійснюється тільки 

 в спеціалізованих виданнях, а також безпосередньо у приміщеннях торговельних закладів  

(підприємств), які реалізують зброю, або на відповідних виставках (заходах).  

        Згідно п. 1 ст. 23 Закону реклама послуг, пов'язаних із залученням коштів населення  

(банківських, страхових та інших) або осіб, які їх здійснюють, та цінних паперів можлива 

 лише за наявності відповідної ліцензії чи іншого дозволу, що підтверджує право на здійснення  

такого виду діяльності. Така реклама повинна містити найменування органу, що видав ліцензію 

 (спеціальний дозвіл), та номер чинної ліцензії (дозволу). 

       Відповідно до п.2 ст. 23 Закону в рекламе'такіх послуг або осіб, які їх здійснюють,  

цінних паперів забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також іншу  

інформацію про майбутні прибутки, крім фактично виплачених за підсумками не менш як 

 одного року. 

      Реклама щодо інших видів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства 

України потребують спеціального дозволу, повинна містити посилання на номер чинної ліцензії  

і найменування органу, що її органу (ст. 24). 

            Згідно ст. 25 Закону реклама про зниження цін на продукцію (розпродаж) повинна містити 

 відомості про місце, дату початку і закінчення розпродажу, а також процентне співвідношення  

розміру зниження до попередньої ціни реалізації товару. 
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