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Перехід України від планово-адміністра-
тивної до ринкової економіки викликав істо-
тні зміни у суспільному житті. Наявність ри-
нкових відносин створює конкурентні умови 
для розвитку економіки та інших сфер діяль-
ності суспільства. Одним із інструментів, 
який забезпечує розвиток сучасного суспіль-
ства, є наявність інформації та її реклама.  

Як відомо, наявність, володіння і викори-
стання інформації, в тому числі і в галузі ре-
клами, є однією із умов задоволення прав, 
інтересів і потреб населення. Існуючий на 
сьогодні досвід розвитку і побудови держави 
Україна неможливий без належного інфор-
маційного забезпечення. Особливо це стосу-
ється реклами, оскільки залежність суспільс-
тва від реклами є очевидною. Правове регу-
лювання інформаційних відносин у суспіль-
стві, включаючи й галузь реклами, є недос-
коналим, так як в окремих випадках служить 
інтересам окремих власників засобів інфор-
мації, захищає їхні політичні та економічні 
інтереси, а по відношенню до соціальної ре-
клами фактично відсутній реальний механізм 
правового врегулювання. 

Проведене соціологічне опитування шля-
хом анкетування свідчить про те, що 41,26 % 
опитаних респондентів відводять важливе 
місце інформаційним відносинам у галузі 
реклами. Обсяг рекламного ринку України 
2009 року, за даними Всеукраїнської рекла-
мної коаліції, становив 8771 млн. грн. [1]. 

Сьогодні посилюється негативний зовні-
шній вплив на інформаційний простір Укра-
їни, що загрожує розмиванням суспільних 

цінностей і національної ідентичності; недо-
статніми залишаються обсяги вироблення 
конкурентоспроможного національного ін-
формаційного продукту, в тому числі рекла-
ми; наближається до критичного рівня стан 
безпеки інформаційно-комп’ютерних систем. 
Тому вивчення специфіки і правових засад 
правового врегулювання соціальної реклами 
потребує ретельного дослідження, яке част-
ково проводили О. Зима, О. Курбан, М. Ми-
хайлов та ін. 

Виходячи з цього, метою статті є дослі-
дження правового регулювання соціальної 
реклами з поданням пропозицій до правово-
го механізму забезпечення даного виду рек-
лами беручи до уваги практику країн Євро-
пейського Союзу. Її новизна полягає в об-
ґрунтуванні необхідності правового забезпе-
чення соціальної реклами в Україні шляхом 
прийняття Закону України «Про соціальну 
рекламу» та внесення змін до ст.14 Закону 
України «Про систему оподаткування» в ча-
стині обов’язковості відрахувань на вироб-
ництво соціальної рекламної інформації про 
шкоду тютюнопаління та вживання алкого-
льних напоїв. 

Інформацію рекламного характеру вважа-
ють одним із різновидів масової інформації, в 
якій юридичні і фізичні особи вводять в обіг 
довідкові відомості про себе, а також про про-
дукти та послуги, запропоновані ними спожи-
вачам, що виконує функції комутації виробни-
ків продуктів і послуг та їх споживачів, є осно-
вою інформаційного забезпечення розвитку 
економіки і суспільства [2, с.35].  

Термін «реклама» походить від лат. 
«reclamare» – викрикувати (у Давній Греції 
та Римі оголошення голосно викрикувалися 
на майданах та в інших людних місцях). В 
українській мові «реклама» – це популяриза-
ція товарів, видовищ, послуг з метою приве-
рнути увагу покупців, споживачів, глядачів, 
замовників і таке інше [3].  

Ст.1 Закону України «Про рекламу» ви-
значає рекламу, як інформацію про особу чи 
товар, розповсюджена в будь-якій формі та в 
будь-який спосіб і призначена сформувати або 
підтримати обізнаність споживачів реклами та 
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їх інтерес щодо таких осіб чи товару [4]. 
Існує доволі багато думок науковців різних 

галузей щодо розуміння реклами, зокрема: 
З.В. Кузнєцова у монографічному дослі-

дженні «Управління у сфері рекламної дія-
льності: організаційно-правовий аспект» на 
основі аналізу законодавчого визначення, 
розуміння в соціологічній, економічній та 
правовій літературі пропонує таке визначен-
ня: реклама – це інформація, що має такі 
ознаки: по-перше, це інформація про осіб чи 
продукцію; по-друге, це інформація, яка роз-
повсюджується в будь-якій формі та в будь-
який спосіб; по-третє, це інформація, розпо-
всюдження якої здійснюється з метою дове-
дення до відома потенційних споживачів ін-
формації про існування певного товару, то-
варного знаку або особи, їх характеристики і 
таке інше [5]; А.В. Стрельников, автор нау-
кової роботи «Адміністративна відповідаль-
ність за порушення законодавства про рек-
ламу», вважає, що визначення поняття рек-
лами у Законі України «Про рекламу» від 
03.07.1996 р. № 270/96-ВР є неповним і ви-
магає уточнення, і пропонує авторське ви-
значення: реклама – це одно- або різнонаці-
лене, особове або безособове, оплачене чітко 
певною особою, представлене у будь-якій 
формі повідомлення, метою якого є схилення 
рекламної аудиторії до певної думки про 
предмет реклами [6]. Л.В. Мамчур відстоює 
думку про те, що існуюче сьогодні визна-
чення реклами потребує уточнення з враху-
ванням специфіки правових ознак реклами, 
що відмежовують її від інших видів інфор-
мації. Основними повинні стати її інформа-
ційна та конкуренційна функції. Пропону-
ється, з врахуванням специфіки, таке визна-
чення: реклама – це інформація про товар, 
особу чи ідею, викладена особливим чином в 
об’єктивній формі, призначена для розпо-
всюдження з метою сформувати або підтри-
мати обізнаність окремої групи споживачів 
реклами та їх інтерес щодо таких ідеї, особи 
чи товару [7]. Л.А. Васильєва, здійснивши 
соціально-філософський аналіз змісту рек-
лами як соціального явища, що чинить гли-
бинний вплив на комунікативно-інформа-

ційне поле, пропонує наступні бачення: 
а) в широкому розумінні реклама – це 

особливий різновид предметно-практичної 
діяльності людей і особливий тип їх соціаль-
ної взаємодії, яка будується на створенні лін-
гво-семантичного поля і візуально-організо-
ваного простору з метою інформування про 
стан результатів промислово-виробничого 
комплексу, пов’язаних з ним послуг і кому-
нікативних прийомів; 

б) у вузькому розумінні реклама – це кон-
гломерат знаків і позначень, на основі яких 
демонструються докорінні прояви (продукт, 
послуга) у сфері вербальних і невербальних 
комунікативних зв’язків [8]. 

На наш погляд, поняття реклами повинно 
розкривати вид діяльності, що має систем-
ний характер і спрямований на задоволення 
потреб населення у товарах, послугах та іде-
ях, має встановлений зв’язок між спожива-
чами і продавцями. Крім того, рекламна дія-
льність є ініціативною, самостійною, профе-
сійною діяльністю фізичних і юридичних 
осіб з метою отримання прибутку в межах, 
передбачених чинним законодавством.  

На даному етапі розвитку українського 
суспільства неабиякого значення набуває си-
стематична діяльність із популяризації зага-
льнолюдських, соціальних, національних 
цінностей, привернення уваги до суспільних 
проблем та шляхів їх розв’язання. Одним із 
інструментів позитивного інформаційного 
впливу є соціальна реклама, метою якої ви-
ступає зміна ставлення громадян до певних 
соціальних проблем, з можливим формуван-
ням нових соціальних цінностей. Соціальна 
реклама в Україні виробляється і розповсю-
джується державою, громадськими організа-
ціями та суб’єктами господарювання. Відсу-
тність належного правового регулювання в 
сфері соціальної реклами призводить до не-
належного її розвитку та порушень прав 
громадян і юридичних осіб визначених зако-
нодавством. 

Стаття 12 Закону України «Про рекламу» 
встановлює певні вимоги до соціальної рек-
лами [4, с.12]:  

1. Рекламодавцем соціальної реклами мо-
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же бути будь-яка особа. 
2. Соціальна реклама не повинна містити 

посилань на конкретний товар та/або його 
виробника, на рекламодавця (за винятком 
випадків, коли рекламодавцем є громадська 
організація), на об’єкти права інтелектуаль-
ної власності, що належать виробнику това-
ру або рекламодавцю соціальної реклами. 

3. На осіб, які безоплатно виробляють і 
розповсюджують соціальну рекламу, та на 
осіб, які передають свої майно і кошти ін-
шим особам для виробництва і розповсю-
дження соціальної реклами, поширюються 
пільги, передбачені законодавством України 
для благодійної діяльності. 

4. Засоби масової інформації – розповсю-
джувачі реклами, діяльність яких повністю 
або частково фінансується з державного або 
місцевих бюджетів, зобов’язані розміщувати 
соціальну рекламу органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, гро-
мадських організацій безкоштовно в обсязі 
не менше 5 відсотків ефірного часу, друко-
ваної площі, відведених для реклами. 

5. Засоби масової інформації – розповсю-
джувачі 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 держа-
вного або місцевих бюджетів, а також благо-
дійні організації. 

Серед проблем розвитку галузі соціальної 
реклами фахівці називають насамперед [9]: 
відсутність чітких критеріїв ідентифікації 
соціальної реклами, її відмежування від ін-
ших видів інформаційно-рекламної діяльно-
сті (наприклад, політичної реклами, інфор-
маційних повідомлень); відсутність спеціа-
льних вимог до змісту та порядку розповсю-
дження соціальної реклами, які запобігали б 
її негативному впливу на споживачів та сус-
пільні настрої загалом, а також відповідних 
гарантій та механізму захисту прав спожива-
чів; недосконалість системи формування та 
реалізації державної політики у галузі соціа-
льної реклами та неврегульованість взаємо-

відносин органів державної влади, пов’яза-
них із діяльністю в даній сфері; неефектив-
ність фінансового механізму у реалізації 
державної політики розбудови соціальної 
реклами (спрямованої, зокрема, проти тютю-
нопаління та зловживання алкоголем), слаб-
кий контроль діяльності, а також громадська 
пасивність у формуванні та реалізації держа-
вної політики в галузі соціальної реклами.  

Як зазначає Л. Леонтьєва, на сьогоднішній 
день соціальна реклама – це не лише важли-
вий та потужний метод донесення необхідно-
го послання до бажаної цільової аудиторії, 
але й одна з актуальних форм у роботі держа-
вних установ та громадських організацій со-
ціальної спрямованості, яка, на її думку, має 
низку проблем: відсутність стандартів соціа-
льної реклами, відсутність розуміння специфі-
ки соціальної реклами; проблеми з розміщен-
ням соціальної реклами в ЗМІ, відсутність по-
передніх досліджень громадської думки та по-
переднього тестування соціальної реклами; 
відсутність моніторингу та оцінки ефективно-
сті впливу соціальної реклами [10, с.27]. 

Врегулювання управління та фінансуван-
ня соціальною рекламою здійснюється за 
трьома моделями [11]: 

1) англійська модель – достатньо чітка та 
відносно централізована: центральний інфо-
рмаційний офіс при уряді збирає від усіх 
державних структур замовлення, розподіляє 
їх серед різних рекламних агентств і є єди-
ним замовником соціальної реклами в ЗМІ. 
У Великобританії питання соціальної рекла-
ми не регулюються законодавством, а сама 
реклама замовляється урядом і фінансується 
держбюджетом. Така модель нагадує соціа-
льний інститут, який перебуває під легким 
контролем держави; 

2) американська система – головним ко-
ординатором і централізованим замовником 
соціальної реклами в ЗМІ є незалежна гро-
мадська організація «Рекламна рада». Вона 
опікується плануванням, виробництвом і 
розміщенням соціальної реклами (координує 
роботу рекламних агентств і рекламодавців);  

3) німецька модель – визначається внут-
рішньою політикою Німеччини, орієнтова-
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ною на стимулювання громадських ініціатив 
у сфері соціальної роботи з населенням. Бу-
ндестаг, федеральний уряд, парламент, земе-
льні парламенти й уряди спонсорують гро-
мадські ініціативи соціальної спрямованості. 
При цьому левова частка коштів, які відпус-
каються на суспільні потреби, йде саме на 
соціальну рекламу. 

Розглянемо, як регулюється питання соціа-
льної реклами в окремих країнах Європи [12]: 
Австрія. У Законі про приватне телеба-

чення і в Законі про приватне радіомовлення 
визначення соціальної реклами відсутнє. За-
кон не включає до рекламних квот інформа-
цію про внески фізичних і юридичних осіб у 
створення програм і передач, які мають зага-
льносуспільне значення, а також заклики до 
пожертвувань у благодійних цілях. 
Болгарія. У Законі про телебачення і ра-

діомовлення Болгарії визначення соціальної 
реклами відсутнє. Ст.81 Закону передбачає, 
що на оголошення, які мають загальносуспі-
льне значення, а також заклики до пожертву-
вань у благодійних цілях не поширюються 
рекламні квоти, визначені ст.74 Закону. 
Данія. У Законі про Датське телебачення і 

радіомовлення відсутнє визначення соціаль-
ної реклами. Рекламні квоти не поширюють-
ся на анонси власних програм, оголошення, 
які мають загальносуспільне значення, а та-
кож заклики до пожертвувань у благодійних 
цілях.  
Латвія. У Законі про телебачення і радіо-

мовлення визначення соціальної реклами 
відсутнє, у статті 1 дається лише загальне 
визначення реклами, згідно з яким під рек-
ламою розуміють публічні оголошення, які 
здійснюються за плату або іншу винагороду 
з метою донесення до споживачів інформації 
про товари, послуги, підприємства, окремих 
осіб, їх діяльність, ідеї тощо, з метою підви-
щення популярності і попиту. Дія рекламних 
квот не поширюється на оголошення, які 
мають загальносуспільне значення, а також 
заклики до пожертвувань у благодійних ці-
лях (ст. 21 Закону). 
Фінляндія. Закон про телебачення і радіо-

мовлення визначає загальне поняття рекла-

ми: реклама – це будь-які форми оголошень 
на телебаченні і радіо, що здійснюються на 
платній або безоплатній основі фізичними 
або юридичними особами з метою стимулю-
вання реалізації товарів і послуг або популя-
ризації власної діяльності і пов’язані з торгі-
влею, бізнесом, роботою або професійною 
діяльністю. Статтею 29 Закону передбачено, 
що рекламні квоти не поширюються, зокре-
ма, на оголошення загальносуспільного зна-
чення, а також заклики до здійснення благо-
дійних пожертвувань. 
Чехія. У Законі про телебачення і радіо-

мовлення рекламою вважається будь-яка ін-
формація, спрямована на підвищення попу-
лярності мовника для купівлі або оренди то-
варів, робіт, послуг, просування продукту на 
ринку, або досягнення інших цілей, визначе-
них замовником, за умови, що відповідна ін-
формація розміщується за грошову плату або 
іншу компенсацію. Визначення соціальної 
реклами у Законі відсутнє. На оголошення, 
які здійснюються на безоплатній основі та в 
інтересах всього суспільства, не поширю-
ються квоти на рекламу, встановлені ст.50 
Закону. 

Державний комітет України з питань тех-
нічного регулювання та споживчої політики 
розробив Проект Закону України «Про соці-
альну рекламу» [13] на виконання п.125 Орі-
єнтовного плану законопроектної роботи на 
2007 рік, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р., 
№ 239-р [14]. Проект Закону був спрямова-
ний на врегулювання питань щодо ідентифі-
кації, виробництва, розповсюдження і спо-
живання соціальної реклами, державного ре-
гулювання і контролю в цій галузі. 

Національна рада з питань телебачення і 
радіомовлення своїм Рішенням від 
19.09.2007 р., № 1217 [15], розглянувши про-
ект Закону України «Про соціальну рекла-
му», керуючись п.2 ст.24 Закону України 
«Про Національну раду України з питань те-
лебачення і радіомовлення», вирішила у 
зв’язку з невідповідністю основних поло-
жень чинному законодавству у сфері телера-
діомовлення проект Закону України «Про 
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соціальну рекламу» не погоджувати і пере-
дати свої пропозиції і зауваження Держспо-
живстандарту України. 

В контексті соціальної реклами неабияко-
го значення має пропаганда здорового спо-
собу життя та про шкоду тютюнопаління та 
вживання алкогольних напоїв. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 р. 
№ 997 затверджено «Порядок відрахування 
на виробництво соціальної рекламної інфор-
мації про шкоду тютюнопаління та вживання 
алкогольних напоїв» у якій передбачено 
процедуру надходження та акумулювання 
коштів для виробництва соціальної реклам-
ної інформації про шкоду тютюнопаління та 
вживання алкогольних напоїв і поширюється 
на підприємства, установи та організації не-
залежно від форм власності і громадян-
суб’єктів підприємницької діяльності, які є 
рекламодавцями тютюнових виробів та/або 
алкогольних напоїв [16]. 

Рекламодавці тютюнових виробів та/або 
алкогольних напоїв зобов’язані спрямовува-
ти на виробництво соціальної рекламної ін-
формації про шкоду тютюнопаління та вжи-
вання алкоголю не менш як 5 відсотків кош-
тів, витрачених на розповсюдження в межах 
України реклами тютюнових виробів та ал-
когольних напоїв. Зазначені відрахування 
перераховуються до спеціального фонду 
державного бюджету. Кошти, акумульовані 
у спеціальному фонді державного бюджету, 
спрямовуються на виробництво і розповсю-
дження соціальної рекламної інформації про 
шкоду тютюнопаління та вживання алкого-
льних напоїв. Порядок використання цих 
коштів визначається Мінекономіки та Держ-
стандартом за погодженням з Мінфіном. 

Внаслідок відсутності законодавчо визна-
ченого механізму контролю за надходжен-
ням коштів на виробництво соціальної рек-
ламної інформації про шкоду тютюнопалін-
ня та вживання алкогольних напоїв, рекла-
модавці цієї продукції ухиляються від сплати 
обов’язкового збору на зазначену мету. Такі 
дії обґрунтовуються відсутністю даних від-
рахувань у статтях 14 та 15 Закону України 
«Про систему оподаткування» від 25.06.1991 р. 

№ 1251, де визначений перелік загальнодер-
жавних або місцевих податків і зборів 
(обов’язкових платежів), які здійснюються в 
обов’язковому порядку [17]. Інші відраху-
вання, непередбачені цим Законом, здійсню-
ється на добровільних засадах (ст.16). 

Підсумовуючи вищенаведене, слід сказа-
ти, що механізм правового врегулювання со-
ціальної реклами потребує негайного втру-
чання держави. Обраний у 2007 році шлях 
правового врегулювання соціальної реклами 
у Законі України «Про соціальну рекламу» є 
одним з найкращих способів забезпечення 
інформаційних відносин у галузі соціальної 
реклами. Також необхідним є внесення змін 
до ст.14 Закону України «Про систему опо-
даткування» в частині обов’язковості відра-
хувань на виробництво соціальної рекламної 
інформації про шкоду тютюнопаління та 
вживання алкогольних напоїв. При обранні 
моделі фінансування та управління соціаль-
ною рекламою слід врахувати необхідність 
здійснення громадського контролю за даним 
процесом. 
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Виконано аналіз правового врегулювання соціальної реклами в Україні, наведена 
практика країн Європейського Союзу та визначені проблемні питання та шляхи їх 
правового врегулювання.  
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Тацишин И.Б. Правовые аспекты урегулирования социальной рекламы в Украине 

Выполнен анализ правового урегулирования социальной рекламы в Украине, приве-
дена практика стран Европейского Союза и определены проблемные вопросы и пути 
их правового урегулирования.  
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