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АНОТАЦІЯ 

 

Шишка Ю. М. Адміністративно-правове регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право; (081 – право). – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Проаналізовано концепцію регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет у науковій літературі. Визначено стан розробленості теми та питання, що 

потребують додаткового вивчення. Встановлено, що стан розроблення питання 

про адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет 

характеризується такими показниками: а) поодинокі розвідки регулювання 

рекламної діяльності в Інтернеті здійснювалися здебільшого в теоретико-

правовому, цивільно-правовому чи господарсько-правовому контекстах; б) 

адміністративно-правові питання, пов’язані з інтернет-рекламою, досліджувалися 

в роботах, присвячених регулюванню реклами загалом. Питання, пов’язані з 

правовим регулюванням рекламної діяльності в мережі Інтернет, в українській 

науці почали розглядатися лише на початку ХХІ століття, адже раніше рекламна 

діяльність у вітчизняному сегменті Інтернету майже не здійснювалася. Щодо 

адміністративного впливу та ролі органів публічної влади в регулюванні 

рекламної діяльності в мережі Інтернет, відносин між органами влади та іншими 

учасниками рекламних правовідносин у мережі Інтернет, відносин, що виникають 

з приводу обігу рекламної інформації та інших питань адміністративно-правового 

регулювання в цій сфері, то вони залишаються малодослідженими. 

Розглянуто динаміку розвитку рекламної діяльності та її правового 

регулювання від античних часів до наших днів.  
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Визначено, що інтернет-реклама – це інформація про особу чи товар, 

розповсюджена в будь-якій формі за допомогою електронних каналів зв’язку в 

мережі Інтернет і призначена або сформувати / підтримати обізнаність споживачів 

реклами та їхній інтерес до таких особи чи товару та / або спонукати інтернет-

користувачів перейти на сайт рекламодавця. 

Запропоновано розгалужену класифікацію інтернет-реклами: за 

спрямуванням на отримання прибутку: а) комерційна реклама, б) некомерційна 

реклама; за способом донесення інформації: а) текстова реклама, б) відеореклама, 

в) аудіореклама, г) графічна реклама, ґ) інтерактивна реклама, д) комбінована 

реклама; 3) за критерієм сконцентрованості: а) реклама, що поширюється за 

допомогою електронної пошти, б) реклама, що розповсюджується за допомогою 

пошукових систем; в) реклама, що розміщується за допомогою електронних 

дощок оголошень; г) реклама, що розповсюджується за допомогою соціальних 

мереж; ґ) реклама, що розповсюджується за допомогою інформаційних веб-

сайтів; 4) за способом подання рекламної інформації: а) відкрита реклама, б) 

прихована реклама; 5) за форматом представлення рекламної інформації: а) медіа  

реклама(банерна), б) спам, в) відеореклама, г) спливаючі вікна, ґ) текстова 

реклама; 6) за критерієм спрямування на кожного чи окремі групи населення: а) 

масова, б) селективна; 7) за територією охоплення: а) локальна, б) регіональна; в) 

загальнонаціональна; г) міжнародна; ґ) глобальна; 8) за відповідністю 

нормативним приписам: а) законна, б) незаконна. 

Визначено, що суб’єктами адміністративних правовідносин у сфері 

рекламної діяльності в мережі Інтернет можуть бути рекламодавці, виробники, 

розповсюджувачі, споживачі реклами, а також органи публічної адміністрації, які 

реалізують свої повноваження у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет. ЗУ 

"Про рекламу" згадує ще одного суб’єкта рекламної діяльності – спонсора, однак 

останній не володіє складовими адміністративної правосуб’єктності – 

адміністративною правоздатністю та адміністративною дієздатністю. Жодних 

адміністративних прав чи обов’язків спонсора законодавство України не 
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передбачає. Тому навіть будучи суб’єктом правовідносин у сфері реклами, 

суб’єктом адміністративних правовідносин спонсор не може бути. 

Сформульовано систему принципів адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет: принцип мінімально 

достатнього правового регулювання суспільних відносин у сфері реклами, 

принцип забезпечення вільного доступу до здійснення законної рекламної 

діяльності в мережі Інтернет, принцип невідворотності відповідальності за 

порушення в мережі Інтернет законодавства України про рекламу. 

Наголошується на тому, що нормотворча діяльність ЄС у сфері 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет 

включає наступні напрями діяльності: встановлення загальних вимог до змісту 

інтернет-реклами; вироблення рекомендацій щодо публічного адміністрування 

ринку інтернет-реклами; розроблення правил розповсюдження рекламної 

інформації в мережі Інтернет; встановлення вимог до змісту реклами окремих 

видів товарів. 

У законодавстві ЄС та державах-членах ЄС передбачена необхідність 

отримання попередньої згоди одержувача щодо направлення йому електронного 

повідомлення рекламного характеру. Інтернет-користувач може в будь-який 

момент відмовитися від одержання в подальшому електронних рекламних 

повідомлень. Надсилання електронних комерційних повідомлень без попередньої 

згоди одержувача на це розглядається як акт недобросовісної конкуренції. 

Загальною вимогою ЄС до змісту інтернет-реклами є те, що рекламні 

комерційні повідомлення мають чітко ідентифікуватися як такі. Фізична чи 

юридична особа, від імені якої надсилається рекламне повідомлення, також має 

чітко ідентифікуватися. 

Необхідно включити до ЗУ "Про рекламу" ст. 26-1 такого змісту: "Якщо 

під час реалізації контрольних повноваження за дотриманням законодавства 

України про рекламу орган публічної адміністрації виявив ознаки злочину або 

адміністративного правопорушення, розслідування якого виходить за межі його 

компетенції, то такий орган публічної адміністрації зобов’язаний передати 
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матеріали відповідним правоохоронним органам за належністю для розслідування 

виявлених правопорушень". 

ФТК США поєднує в собі повноваження Антимонопольного комітету 

України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту прав споживачів. На відміну від Бюро захисту споживачів ФТК США, 

Департамент захисту споживачів Держпродспоживслужби України не здійснює 

навчання підприємців і споживачів. Доцільним є запровадження позитивного 

зарубіжного досвіду й покладення на Держпродспоживслужбу України та АКУ 

повноважень з навчання підприємців (зокрема, рекламодавців, виробників, 

розповсюджувачів реклами) та споживачів.  

Законодавство України не передбачає можливості укладення угод з 

особами, які вчинили адміністративне правопорушення, замість покладення на 

них санкцій. Натомість запровадження такої можливості може значно підвищити 

рівень ефективності адміністративно-правового регулювання та довіри до органів 

публічної адміністрації.  

Задля підвищення адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет доцільним є покладення на АКУ та 

Держпродспоживслужбу повноважень з надання індивідуальних письмових 

консультацій щодо адміністративно-правового регулювання конкретних ситуацій, 

які виникають під час здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

На відміну від США, в Україні на рівні нормативних приписів не 

встановлюється спеціальних правил щодо надання в рекламі даних, одержаних за 

допомогою наукових або порівняльних досліджень. У разі подання в рекламі 

даних наукових або порівняльних досліджень, – якщо такі дослідження не 

проводилися взагалі або в результаті проведених досліджень дані відрізнялися, то 

таку рекламу потрібно вважати недобросовісною. 

З’ясовано, що для позначення адресного простору України в мережі 

Інтернет існують два домени – .UA, який було створено у 2003 році та . УКР, який 

виник у 2013 році. Однак у законі "Про телекомунікації" згадується лише про 
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один домен – .UA, що є прогалиною. У зв’язку з такою ситуацією необхідно 

внести зміни до ЗУ "Про телекомунікації". 

У законодавстві України немає однозначної відповіді щодо того, коли саме 

реклама в мережі Інтернет повинна відповідати ЗУ "Про рекламу". У зв`язку з 

цим доцільно закріпити у ст. 15-1 ЗУ "Про рекламу" положення, що реклама, яка 

розміщується в мережі Інтернет, має відповідати вимогам закону "Про рекламу" у 

випадках, коли: а) реклама розміщується в українському сегменті мережі Інтернет 

(ресурси доменів .UA та .УКР); б) споживачі реклами знаходяться на території 

України.  

Обґрунтовано, що ефективність виконання органами публічної 

адміністрації контрольних повноважень у сфері рекламної діяльності в мережі 

Інтернет суттєво зросте, якщо у складі відповідних повноважних органів створити 

відділи з контролю за рекламною діяльністю в мережі Інтернет. На менше одного 

разу на тиждень ці відділи мають здійснювати перевірку найпопулярніших сайтів 

українського сегменту мережі Інтернет. 

Акцентовано, що перспективним видом стягнення у сфері 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет є 

письмове попередження. Порушник, до якого застосовується попередження, має 

надати письмове пояснення, у якому він визнає свою вину та зазначить, як саме 

буде мінімізувати негативні наслідки від учиненого діяння. Зокрема, порушник 

має вказати, що зобов’язується внести зміни до інформації, яку поширює в 

рекламній кампанії, або припинити поширення незаконної реклами, з 

обов’язковим зазначенням термінів, у які ці дії будуть учинені. 

Ключові слова: рекламна діяльність в мережі Інтернет, міжнародний 

досвід адміністративно-правового регулювання, правові принципи, право 

Європейського Союзу. 
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SUMMARY 

Shyshka Y.M. Administrative-law regulation of advertising activity in the 

Internet. – Qualification scholarly work on the manuscript. 

The dissertation on applying a scientific degree of candidate of legal sciences, 

specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law 

(081 – law). – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The concept of regulation of advertising activity in the Internet in the scientific 

literature is analyzed. The state of development of the topic and issues that require 

additional study is determined. 

The dynamics of advertising activity and its legal regulation from the ancient 

times to the present day are considered. 

It is established that the peculiarities of advertising determine the specifics of its 

administrative-legal regulation, which is characterized by the following indicators: the 

inability to apply to the violator of the legislation on advertising such a means of 

coercion as the alienation of things; the low effectiveness of such a measure as the 

withdrawal of material media. 

It has been determined that Internet advertising is information about a person or 

a product distributed in any form via electronic channels of communication on the 

Internet and designed to either form / maintain awareness of and awareness of the 

consumer of the advertisement of such person or product and / or to encourage Internet 

users to go to the advertiser's site. 

The extensive classification of Internet advertising is proposed: for the purpose 

of profit: a) commercial advertising, b) non-commercial advertising; by way of 

reporting information: a) text advertising, b) video advertising, c) audio advertising, d) 

graphic advertising, e) interactive advertising, d) combined advertising; 3) on the 

criterion of concentration: a) advertising distributed by e-mail, b) advertising distributed 

by search engines; c) ads placed with electronic whiteboard ads; d) advertising 

distributed through social networks; e) advertising distributed through information 

websites; 4) by way of presentation of advertising information: a) open advertising, b) 
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hidden advertising; 5) in the format of presentation of advertising information: a) media 

advertising (banner), b) spam, c) video advertising, d) pop-ups, ґ) text advertising; 6) 

according to the criterion of focusing on each or individual population groups: a) mass, 

b) selective; 7) outside the coverage area: a) local, b) regional; c) nationwide; d) 

international; e) global; 8) in accordance with regulatory requirements: a) legal, b) 

illegal. 

It is determined that the subjects of administrative legal relations in the field of 

advertising activity on the Internet may be advertisers, producers, distributors, 

advertising consumers, as well as public administration bodies that exercise their 

powers in the field of advertising on the Internet. The Law "On Advertising" refers to 

another sponsor's advertising activity subject, but the latter does not possess the 

components of administrative legal personality – administrative capacity and 

administrative capacity. There are no administrative rights or obligations of the sponsor 

in Ukraine. Therefore, even being the subject of legal relations in the field of 

advertising, the subject of administrative legal relations can not be sponsor. 

The system of principles of administrative-legal regulation of advertising 

activity in the Internet is formulated, which includes the following ideas: minimum 

legal regulation of public relations in the field of advertising; provision of free access to 

legitimate advertising on the Internet; inevitability of liability for violation of the 

legislation of Ukraine on advertising in the Internet. 

It is emphasized that EU rulemaking activity in the field of administrative and 

legal regulation of advertising activities on the Internet includes the following areas of 

activity: the establishment of general requirements for the content of Internet 

advertising; development of recommendations for the public administration of the 

Internet advertising market; development of rules for the distribution of advertising 

information on the Internet; setting requirements for the content of advertising of certain 

types of goods. 

The legislation of the EU and the Member States of the EU provides for the 

need for prior consent of the recipient to send him an e-mail message of an advertising 

nature. the Internet user can at any time refuse to receive further electronic advertising 
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messages. E-commerce without prior consent of the recipient is considered unfair 

competition. 

The general requirement of the EU for the content of Internet advertising is that 

commercial advertising messages should be clearly identified as such. A physical or 

legal person on behalf of whom an advertisement is sent must also be clearly identified. 

Must be included in the Law of Ukraine "On Advertising" section. 26-1 of the 

following content: "If during the exercise of control powers in compliance with the 

legislation of Ukraine on advertising, the public administration body has found signs of 

a crime or an administrative offense, the investigation of which goes beyond its 

competence, such a body of public administration is obliged to transfer materials to 

relevant law enforcement agencies due to belonging to the investigation of detected 

offenses ". 

The FTK United States combines the powers of the Antimonopoly Committee 

of Ukraine and the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection. 

Unlike the US Consumer Protection Bureau, the Consumer Protection Department of 

the State Committee for Consumer Goods and Consumer Protection of Ukraine does not 

train entrepreneurs and consumers. It is advisable to introduce a positive foreign 

experience and assign the training of entrepreneurs (in particular, advertisers, 

manufacturers, distributors of advertising) and consumers to the State Committee for 

Supervision of Ukraine and the ACU. 

The legislation of Ukraine does not provide for the possibility of concluding 

agreements with persons who committed an administrative offense, instead of imposing 

sanctions on them. Instead, the introduction of such an opportunity can significantly 

increase the effectiveness of administrative and legal regulation and trust in the public 

administration. 

In order to increase the administrative and legal regulation of advertising 

activities on the Internet, it is expedient to assign to ACU and State Committee for 

Supervision of Civil Service the authority to provide individual written consultations on 

the administrative and legal regulation of specific situations that arise during the 

conduct of advertising on the Internet. 
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Unlike the US, in Ukraine, at the level of normative regulations, there are no 

special rules for the provision in advertising of data obtained through scientific or 

comparative research. In the case of the presentation of data in scientific or comparative 

studies, if such studies were not conducted at all or the results of the research were 

different, then such advertising should be considered unfair. 

It is revealed that there are two domains for the Internet address space of 

Ukraine on the Internet - .UA, which was created in 2003 and. RBD, which arose in 

2013. However, the Law "On Telecommunications" mentions only one domain – .UA, 

which is a gap. In connection with this situation it is necessary to make changes to the 

Law "About Telecommunications". 

The legislation of Ukraine does not have a clear answer as to when exactly the 

advertisement on the Internet should comply with the Law "On Advertising". In 

connection with this, it is advisable to consolidate in Art. 15-1 of the Law " On 

Advertising" the provision that an advertisement placed on the Internet must comply 

with the requirements of the Law of Ukraine "On Advertising" in cases when: a) the 

advertisement is placed in the Ukrainian segment of the Internet (resources of .UA and 

.UKP domains); b) consumers of advertising are on the territory of Ukraine. 

It is substantiated that the effectiveness of the performance of public 

administration authorities in the field of advertising activity in the Internet will increase 

significantly if, as a part of the relevant authorities, it establishes the departments for 

monitoring the advertising activity on the Internet. At least once a week, these 

departments should check the most popular sites in the Ukrainian segment of the 

Internet. 

It is accentuated that a promising type of enforcement in the field of 

administrative and legal regulation of advertising activities on the Internet is a written 

warning. The offender, to whom the alert applies, must provide a written explanation in 

which he acknowledges his guilt and indicates how he will minimize the negative 

effects of the act. In particular, the offender must indicate that he undertakes to make 

changes to the information disseminated in an advertising campaign or to stop the 
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distribution of illegal advertising, with the mandatory indication of the terms in which 

these actions will be taken. 

Key words: advertising activity on the Internet, international experience of 

administrative-legal regulation, legal principles, law of the European Union. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. З розвитком інформаційних технологій, 

зокрема зі створенням Інтернету, з’явилася можливість безперешкодного 

поширення будь-якої інформації. Це зумовило виникнення та стрімкий розвиток 

ринку інтернет-реклами. Водночас законодавство України майже не встановлює 

особливостей правового регулювання в цій сфері 

У доктрині адміністративного права утворився певний вакуум, зумовлений 

відсутністю теоретичного знання щодо адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет. З огляду на це потребують розв’язання 

питання про юридичну природу, принципи механізм адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет.  

Дослідження адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності 

в мережі Інтернет відповідає сучасним запитам галузі адміністративного права. 

Основними завданнями адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет є запобігання введенню в оману споживачів та 

захист прав конкурентів рекламодавця. Для цього необхідне функціонування 

простої й дієвої процедури запобігання та припинення порушень законодавства 

України про рекламу в мережі Інтернет. Аналіз вітчизняного законодавства й 

судової практики доводить, що формування такої процедури в Україні перебуває 

на початковому етапі. Це негативно позначається на розвитку правової культури 

населення та практиці ведення бізнесу. 

З огляду на зазначене, дослідження стану й перспектив розвитку 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет є 

необхідним для науки адміністративного права, відповідної юридичної практики 

та розвитку вітчизняного законодавства. 

Проблема адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в 

мережі Інтернет у вітчизняній науці є недостатньо дослідженою. Окремі аспекти в 
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цій науково-правовій сфері, що стосувалися насамперед сутності реклами та 

поширення інформації в мережі Інтернет, розкрито в працях українських і 

зарубіжних учених: В. М. Брижка, Р. В. Ваксмана, І. М. Гаєвського, А. Ю. 

Головіна, А. В. Гринько-Гузевської, Т. М. Гринько, Н. М. Грицюти, П. В. 

Діхтієвського, О. А. Заярного, Ю. І. Зоріної, О. А. Іщенка, І. В. Карташева, Д. А. 

Ківелюка, О. О. Кіпи, Є. Є. Колеснікова, Г. М. Красноступ, З. В. Кузнєцової, В. П. 

Мазуренко, О. А. Мамонової, Л. В. Мамчур, А. І. Марущака, Л. А. Микитенко, 

О. В. Минбалєєва, В. Л. Музиканта, С. О. Савенко, А. Ф. Сафарова, О. В. 

Синєокого, А. Н. Супруненко, А. В. Стрельникова, І. Б. Тацишина, О. Г. Трибрата, 

Г. О. Ульянової, О. А. Філатової, Н. М. Фурманкевича, А. І. Черемнової, К. С. 

Шахбазян, О. Р. Шишки та інших. Однак досі залишаються недослідженими 

питання змісту та особливостей адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет, а також перспективи вдосконалення 

законодавства у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет. Тому проблема 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет є 

актуальною. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. За своїм 

змістом та спрямуванням тема дослідження відповідає Закону України "Про 

пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки України"; розділу "Правове 

забезпечення інформаційної сфери України" "Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2016 – 2020 рр.", затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук від 3 березня 2016 р. № 14-10. Роботу 

виконано на кафедрі адміністративного права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в межах бюджетної теми "Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспект" (номер теми 11 БФ 

042-01, номер державної реєстрації 0111 U008337). 

Мета і завдання дослідження. 

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі чинного 

законодавства України, узагальнення практики його застосування, а також 

міжнародного досвіду визначити сутність, зміст та особливості адміністративно-

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=001�000000%200�.0�.$
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правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет, розробити 

пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавства України про 

рекламу та практики його застосування. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного 

розв’язання таких завдань: 

• з’ясувати стан розроблення в науковій літературі питань, пов’язаних із 

адміністративно-правовим регулюванням рекламної діяльності в мережі Інтернет; 

• охарактеризувати об’єкти адміністративно-правового регулювання у 

сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет; 

• сформулювати принципи адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет; 

• проаналізувати механізм адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет;  

• встановити особливості правового регулювання рекламної діяльності в 

мережі Інтернет та його правової природи; 

• з’ясувати вимоги законодавства ЄС до здійснення рекламної діяльності в 

мережі Інтернет; 

• проаналізувати особливості адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет у Сполучених Штатах Америки, 

Китайській Народній Республіці, Російській Федерації, Республіці Білорусь; 

• визначити проблеми адміністративно-правового регулювання у сфері 

рекламної діяльності в мережі Інтернет в Україні; 

• окреслити напрями вдосконалення організаційного забезпечення та 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет в 

Україні та сформулювати пропозиції з питань адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі 

здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Предмет дослідження – адміністративно-правове регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет. 
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Методи дослідження. У роботі використано комплекс загальнонаукових і 

спеціально-наукових методів пізнання, поєднання яких зумовлене метою та 

завданнями дослідження. Використання діалектичного методу дало змогу 

провести дослідження особливостей адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет у їх розвитку та взаємозв’язку (підрозділи 

1.1., 1.2., 2.1., 3.1.). Застосування методу формалізації дозволило чітко та 

обґрунтовано сформулювати авторське визначення Інтернет-реклами (підрозділ 

1.2.). Метод класифікації сприяв систематизації окремих видів онлайн-реклами 

(підрозділ 1.2.); порівняльно-правовий метод застосовувався для узагальнення 

найбільш характерних ознак адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет за кордоном, і зіставлення їх з відповідними 

національними особливостями (підрозділи 2.2., 2.3.); метод правового аналізу 

використано для визначення змісту правових норм, якими регламентується 

рекламна діяльність у мережі Інтернет (підрозділи 3.1., 2.1 – 2.3.); системний 

метод дав змогу визначити структуру адміністративно-правового механізму 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет та взаємозв’язки окремих 

елементів цього механізму (підрозділ 1.4.); формально-юридичний метод 

використовувався для аналізу суспільних відносин, їх об’єктів та суб’єктів крізь 

призму юридичних категорій (підрозділ 1.3.). У всіх розділах роботи 

використовувалися методи формальної і змістової логіки – аналіз, синтез, 

дедукція, індукція, аналогія, узагальнення та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших у 

вітчизняній правовій науці комплексним дослідженням, у якому теоретично 

узагальнено положення з проблеми адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет, визначено правові основи здійснення 

рекламної діяльності у вітчизняному просторі мережі Інтернет. Наукова новизна 

зумовлюється авторським концептуальним підходом до розв’язання порушеної 

проблеми, переосмисленням та вдосконаленням низки положень, що існували в 

юридичній науці.  
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У результаті дослідження сформульовано низку положень і висновків, що 

мають теоретичне і практичне значення, уперше: 

- запропоновано наділити органи публічної адміністрації, які 

виконують функцію контролю за дотриманням законодавством України про 

рекламу, повноваженнями щодо надання індивідуальних письмових консультацій 

з питань застосування законодавства України про рекламу;  

• визначено, що метою адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет є забезпечення стабільності правовідносин 

у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет, а також захист прав та інтересів 

споживачів (інтернет-користувачів) та підприємців – конкурентів рекламодавця; 

• науково обґрунтовано, розроблено та запропоновано проект Закону 

України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет», норми якого сприятимуть 

удосконаленню механізму адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства України про рекламу в мережі Інтернет;  

• доведено необхідність створення у структурі Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(Департаменту захисту споживачів) відділу контролю за рекламою в мережі 

Інтернет; 

удосконалено: 

• визначення поняття «рекламна діяльність в мережі Інтернет» як 

процесу поширення (розповсюдження, донесення до споживачів) рекламної 

інформації в мережі Інтернет; 

• визначення поняття «інтернет-реклама» як інформації про особу чи 

товар, розповсюдженої в будь-якій формі за допомогою електронних каналів 

зв’язку в мережі Інтернет і призначеної сформувати та / або підтримати 

обізнаність споживачів реклами  та їхній інтерес щодо відповідної особи чи 

товару та / або спонукати інтернет-користувачів перейти на сайт рекламодавця; 

набули подальшого розвитку: 
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• система принципів адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет, до якої належать керівні положення про мінімально 

достатнє правове регулювання суспільних відносин у сфері реклами; 

забезпечення вільного доступу до здійснення законної рекламної діяльності в 

мережі Інтернет; невідворотність відповідальності за порушення в мережі 

Інтернет законодавства України про рекламу; 

• трактування поняття «адміністративно-правовий механізм 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет» як сукупності 

адміністративно-правових засобів (адміністративно-правових норм, 

адміністративно-правових відносин, актів застосування права), які забезпечують 

безпосередній юридичний вплив на поведінку суб’єктів та долю об’єктів 

суспільних відносин, пов’язаних зі здійсненням рекламної діяльності в мережі 

Інтернет; 

• позиція, що рекламна діяльність у мережі Інтернет має відповідати 

законодавству України тоді, коли реклама розміщується в українському сегменті 

мережі Інтернет (ресурси доменів .UA та .УКР) та / або споживачі реклами 

знаходяться на території України.  

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

уточнено визначення поняття "інтернет-реклама" та вироблено авторські нові 

підходи до проведення класифікації видів реклами в Інтернеті. Такі підходи 

зможуть бути використані в дослідженні інших різновидів реклами (реклами на 

телебаченні, реклами в друкованих засобах масової інформації тощо), подальшого 

розвитку набула проблема правового регулювання обігу рекламної інформації в 

мережі Інтернет. 

Теоретичне значення дослідження визначається можливістю використання 

його напрацювань для доведення необхідності реформування сучасної системи 

захисту прав рекламодавців, виробників, розповсюджувачів та споживачів 

реклами. 

Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що 

сформульовані в ній положення, висновки й пропозиції можуть бути використані: 
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• у правотворчості для внесення змін і доповнень до ЗУ "Про рекламу" 

та "Про телекомунікації"; 

• у науково-дослідній сфері для подальшого наукового розроблення 

проблем адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет; 

• у правозастосовній діяльності Антимонопольного комітету України, 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, Державної інспекції України з питань праці; 

• у навчальному процесі під час напрацювання навчально-методичних 

матеріалів, викладання курсів адміністративного права та процесу,  

інформаційного права, телекомунікаційного права у вищих навчальних закладах 

України. 

Окремі положення дисертації застосовуються в навчальному процесі 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка від 04.04.2017), під час 

підготовки працівників Головного управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області (акт про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження в практичну діяльність Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області від 13.03.2017).  

Особистий внесок дисертанта. Це дослідження є самостійною науковою 

працею. Усі теоретичні положення і висновки, що визначають наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення його результатів, отримано дисертантом 

особисто. 

Апробація результатів дисертації. Окремі положення дослідження 

оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях "Перспективы 

развития частного права в Восточной Европе и СНГ" (Таллін, 2015), "Наукові 

читання – 2015" (Житомир, 2015), "Правове регулювання суспільних відносин: 

актуальні проблеми та вимоги сьогодення" (Запоріжжя, 2016), "Історія 

вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу" (Київ, 2016; 
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Львів, 2016), "Розвиток правової системи України в умовах сьогодення" (Харків, 

2017), "Юридичні дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та 

законодавства" (Київ, 2017). 

Публікації. Основні положення і висновки, що сформульовані в 

дослідженні, знайшли відображення в 15 публікаціях автора. Зокрема 9 – у 

наукових виданнях, що визнані фаховими з юридичних дисциплін, з-поміж них у 

2 зарубіжних наукових виданнях, та 6 публікаціях у збірниках науково-

практичних конференцій.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

поділяються на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 236 сторінок. Список 

використаних джерел містить 247 найменувань (27 сторінок). 
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РОЗДІЛ 1. 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

1.1. Дослідження рекламної діяльності в мережі Інтернет у науковій 

літературі 

 

Аналіз теми адміністративно-правового регулюванням рекламної діяльності 

в мережі Інтернет, має здійснюватися через призму теоретичних досліджень 

учених-правознавців. Лише така методика дасть змогу забезпечити якісний та 

комплексний підхід до вивчення предмета цієї праці. Однак необхідно врахувати, 

що оскільки Інтернет-реклама виникла тільки в кінці ХХ століття, а бурхливий 

розвиток її відбувся у ХХІ столітті, то дослідження питань, пов’язаних з правовим 

регулюванням Інтернет-реклами, здійснювалося лише в науковій літературі 

новітнього історичного періоду. Оскільки юридична практика в цій сфері є дуже 

мінливою, багато вчених свідомо уникають її аналізу, розуміючи, що їхні 

висновки не можуть претендувати на довготривалу істинність, а вироблені 

рекомендації, цілком можливо, швидко втратять актуальність. 

Найбільше уваги дослідженню правового регулювання інтернет-реклами 

приділяють учені Великої Британії та США. Це пов`язано зі значним впливом 

Інтернет-реклами на економіку цих країн. Саме в США було винайдено більшість 

видів Інтернет-реклами. Рекламний сектор у США становить понад 5 трильйонів 

доларів в економіці країни, або приблизно 20 % американської загальної 

економічної діяльності. Завдяки цьому сектору створено 21000000 робочих місць, 

або 15 % від загальної кількості робочих місць у країні. Ринок Інтернет-реклами 

становить 13 % ринку реклами в США. У Великій Британії частка витрат на 

інтернет-рекламу становить 18, 9 % усіх витрат на рекламу і цей показник 

продовжує швидко рости [244]. Велика Британія посідає друге місце у світі після 

США за величиною ринку Інтернет-реклами [243].  
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Питання правового регулювання рекламної діяльності досліджували такі 

вчені: К. Беннет, П. Ван Ек, С. Дж. Макмілан та ін. С. Дж. Макмілан у праці 

"Інтернет-реклама: одне обличчя чи багато?" детально проаналізував сутнісні 

ознаки онлайн-реклами та її особливості порівняно з іншими видами реклами 

[228]. Однак автор не приділив уваги механізму правового регулювання 

рекламної діяльності, не дослідив законодавство й практику його застосування. 

Зазначену працю присвячено не юридичним питання, а маркетинговим. У статті 

П. Ван Ека та М. Труерка "Останні новини в Інтернет-праві ЄС" описано факти, 

пов’язані зі змінами у Великій Британії Інтернет-законодавства. Зокрема, у 2007 

році комісаріат з питань інформації удосконалив свої інструкції щодо небажаних 

прямих маркетингових повідомлень. Згідно з директивою ЄС 2002/58/EC про 

приватність та електронні комунікації, відправник зобов’язаний отримати згоду 

одержувача на отримання електронної пошти (спаму). Рекомендується звернути 

увагу, що в країнах світу може бути різне законодавство, пов’язане зі спамом. 

Також у статті задекларовано, що, згідно з роз’ясненнями робочої групи 

європейського консультативного органу з питань персональних даних, IP-адреса 

користувача вважається його персональними даними та підпадає під захист 

відповідного законодавства [246, с. 29]. В аналізованій статті розглянуто окремі 

юридичні питання, комплексний аналіз досліджуваної проблеми відсутній. У 

праці К. Беннет "Оновлення федерального законодавства" розглянуто 

перспективи розвитку ринку Інтернет-реклами в США та дискусії в конгресі, 

пов’язані з проблемою збору персональних даних у процесі здійснення рекламної 

діяльності в мережі Інтернет [215, с. 18]. Однак ця стаття має інформаційно-

публіцистичний характер, не містить детального юридичного аналізу проблеми. 

Американські та англійські дослідники спрямовують увагу на питання 

"поведінки під час реклами", тобто практику відстеження діяльності споживачів в 

Інтернеті для показу їм у подальшому цілеспрямованої контекстної реклами. 

Зокрема, Ю. Цукіна обґрунтовує необхідність удосконалення федерального 

американського законодавства для захисту конфіденційної інформації споживачів 

реклами в Інтернеті на основі результатів відстеження їхньої поведінки з метою 
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показу їм контекстної реклами в майбутньому [247]. Р. Бонд у статті "Онлайн-

реклама, маркетинг та правила захисту персональних даних в Об’єднаному 

королівстві" досліджує вимоги Британського законодавства щодо забезпечення 

захисту персональних даних у процесі здійснення рекламної діяльності в мережі 

Інтернет [216]. 

Питання, пов’язані з інтернет-рекламою, детально розглядали російські 

вчені, зокрема О. А. Філатова, О. В. Минбалєєв та О. А. Мамонова. Так, у 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук О. А. 

Філатової "Цивільно-правові особливості реклами в Інтернеті" детально 

досліджено зв’язок проблем Інтернету та реклами, види реклами в Інтернеті та 

застосування чинних законів, які регулюють рекламну діяльність в Росії, до 

реклами в Інтернеті. Загалом О. А. Філатова схвально оцінює законодавство РФ 

про рекламу, зазначаючи, що відповідна нормативна база є достатньою для 

розв`язання проблем реклами в Інтернеті за умови внесення деяких змін до 

чинних законів. Учена пропонує запровадити заходи, спрямовані на заборону 

масових електронних розсилань (спаму), обмеження доступу до реклами, що має 

порнографічний характер, а також передбачити в законодавстві обов’язок для 

рекламодавця, виробника реклами й розповсюджувача реклами зберігати копії 

матеріалів реклами в тому вигляді, у якому вона була представлена споживачам 

протягом трьох років з дня першого розміщення рекламного повідомлення в 

мережі Інтернет [190]. Розглянувши процес саморегулювання рекламної 

діяльності у Великій Британії, О. А. Філатова робить висновок про доцільність 

запровадження відповідного зарубіжного досвіду в Російській Федерації та 

включення до російського рекламного законодавства положення про те, що 

органи саморегулювання у сфері реклами можуть розглядати скарги споживачів 

реклами, серед них Інтернет-користувачів [190]. Водночас, оскільки праця О. А. 

Філатової присвячена дослідженню рекламної діяльності в цивільно-правовому 

контексті, то вчена не приділяла уваги адміністративно-правовим аспектам 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет. 
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У монографії О. В. Минбалєєва "Реклама як об’єкт інформаційних 

відносин" розкрито сутність реклами та її особливості. Автор аналізує історію 

розвитку реклами й зарубіжний досвід правового регулювання спаму [98]. 

Незважаючи на обґрунтованість та комплексність висновків, необхідно зазначити, 

що, досліджуючи різні види реклами, О. В. Минбалєєв майже не приділяє уваги 

особливостям Інтернет-реклами. 

О. А. Мамонова в монографії "Правове регулювання реклами" висвітлила 

питання поняттєвих ознак та видів інтернет-реклами, правового регулювання 

рекламних правовідносин у Російській Федерації та притягнення до юридичної 

відповідальності за правопорушення у сфері реклами [88]. Дослідниця здійснила 

детальний аналіз російського рекламного законодавства, однак питання 

вдосконалення адміністративно-правового законодавства у сфері регулювання 

Інтернет-реклами у роботі не розглядаються. 

У контексті сказаного потрібно врахувати, що аналізовані вище праці 

зарубіжних учених створювалися на базі відповідного іноземного законодавства, 

тому висновки дослідників не завжди можна застосувати до українських реалій. 

У 2000 році в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка А. І. Черемнова захистила дисертацію на тему "Правове регулювання 

комерційної реклами в Україні". Окремі висновки є цінними й можуть 

застосовуватися для адміністративно-правового регулювання Інтернет-реклами. 

Зокрема, А. І. Черемнова переконана, що основними аспектами реклами є: 

реклама як інформація, реклама як діяльність і реклама як специфічний процес. 

На думку дослідниці, реклама як вид інформації – це рекламне повідомлення 

(оголошення). Реклама як діяльність (рекламування) – це різновид 

підприємницької діяльності, тобто ініціативна, самостійна, ризикова діяльність 

фізичних і юридичних осіб щодо здійснення реклами з метою одержання 

прибутку, яка звичайно здійснюється на професійній (постійній) основі. У ході 

рекламної діяльності реклама проявляється в третьому аспекті – як процес 

створення, розповсюдження та одержання реклами, у якому складаються ті 

суспільні відносини, що регулюються ЗУ “Про рекламу” [195, c. 7]. Останній 
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висновок А. І. Черемнової дає підстави говорити про комплексну природу 

правового регулювання реклами.  

А. І. Черемнова навела ще одне твердження, важливе для правового 

регулювання онлайн-реклами: необхідно передбачити в ЗУ "Про рекламу", що 

реклама з використанням телефонного, телексного й факсимільного зв'язку та 

поштова реклама допускаються для тих товарів і послуг, відносно яких у 

законодавстві немає заборон на рекламу, а також із дотриманням законодавства 

про захист прав споживачів. Реклама з використанням телефонного, телексного 

або факсимільного зв'язку та поштова реклама можливі тільки тоді, коли 

споживачі реклами вже є замовниками (споживачами) рекламодавця або 

висловили свій інтерес в одержанні рекламної інформації від рекламодавця [195, 

c. 9]. Така правова позиція відповідає підходу, запровадженому в законодавстві 

Європейського Союзу, і має знайти своє застосування у вітчизняній системі 

права. 

А. І. Черемнова переконливо обґрунтовує доцільність державного 

регулювання реклами. Дослідниця доводить: "внаслідок того, що ринкова 

економіка через свої недосконалості не може забезпечити за допомогою 

механізмів саморегулювання належне регулювання рекламної діяльності, має 

певні труднощі, проблеми і невдачі в забезпеченні споживачів належною 

інформацією, необхідне державне регулювання рекламної діяльності" [195, c. 11]. 

У 2003 році в Національному університеті внутрішніх справ З. В. Кузнєцова 

захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

на тему "Управління у сфері рекламної діяльності: організаційно-правовий 

аспект". Дослідниця зазначила, що рекламна діяльність здійснюється за різними 

напрямами, у різних джерелах, з використанням різних засобів розповсюдження 

рекламних повідомлень, що потребує встановлення з боку держави специфічних 

правил здійснення цієї діяльності за окремими напрямами та щодо окремих 

об’єктів. Учена обґрунтувала необхідність диференціювати поняття "реклама" і 

"рекламна діяльність". Рекламну діяльність визначено в дисертації як ініціативну, 

самостійну, ризикову діяльність фізичних і юридичних осіб щодо здійснення 
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реклами, яка зазвичай здійснюється на професійній (постійній) основі з метою 

одержання прибутку. Особливу увагу дослідниця приділила аналізу засобів 

реклами, які виконують роль сполучної ланки між рекламодавцями і 

потенційними покупцями. З. В. Кузнєцова розглянула існуючі класифікації 

засобів реклами, щоправда з-поміж цих засобів не згадано мережі Інтернет. У 

дисертації також запропоновано розрізняти сукупність видів реклами залежно від 

спрямування на аудиторію; широти охоплення аудиторії; каналів 

розповсюдження; цільового призначення. Процес рекламної діяльності визначено 

дослідницею як комплекс дій, пов’язаних із проведенням реклами, сукупність усіх 

необхідних елементів, що входять до системи створення й передавання 

рекламного повідомлення від суб’єкта реклами до адресатів реклами або цільової 

групи. Окремими ланками цього процесу є: суб’єкт реклами, рекламне 

дослідження, предмет реклами, мета реклами, фінансовий план реклами, рекламне 

повідомлення, носії реклами, рекламний засіб, адресати реклами й зворотний 

зв’язок. У дисертації також зазначено, що рекламу як суспільне явище 

уособлюють такі його учасники як відправник повідомлення – рекламодавець і 

реципієнт повідомлення – перспективний покупець. Водночас, крім зазначених 

понять, не менш важливими є суб`єкти виробників реклами та розповсюджувачів 

її, оскільки вони є посередниками між рекламодавцями і споживачами. На думку 

дисертанта, обмежувати певним конкретним колом учасників рекламну діяльність 

досить важко, адже ними можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи [78, c. 

6 – 10].  

У 2004 році в Одеській національній юридичній академії А. І. Стрельников 

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

"Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу". У 

ній автор проаналізував склад адміністративних правопорушень законодавства 

про рекламу, особливості адміністративної відповідальності, зокрема 

адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення законодавства 

про рекламу [169, с. 6]. Аналіз елементів складів порушень законодавства про 

рекламу дає автору підстави стверджувати, що суб’єктом відповідальності за 
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проступки у сфері рекламної діяльності в більшості випадків є юридична особа: 

замовник (рекламодавець), виробник, розповсюджувач [169, с. 15]. Особливості 

правового регулювання інтернет-реклами в зазначеній роботі не розглядаються. 

О. Р. Шишка у 2005 році захистив у Національному університеті внутрішніх 

справ дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

"Договір на створення та розповсюдження реклами". Дослідник виділив дві групи 

інтересів, які повинні бути захищені законодавством про рекламу: інтереси 

споживачів та інтереси конкурентів [199, c. 5]. Ця ідея має особливу цінність, бо 

фактично становить основу для окреслення меж необхідного правового 

регулювання рекламних правовідносин.  

У 2006 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

Л. В. Мамчур захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук "Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект)". 

Дослідниця слушно спрямовує увагу на те, що "оскільки існує розрив у часі між 

створенням реклами та її розповсюдженням, а порушення має інформаційний 

характер, суб’єкти рекламних відносин можуть вдатися до самозахисту, лише 

подавши відповідь на недостовірну рекламу [88, c. 12]". Учена робить висновок 

про неефективність самозахисту прав у сфері рекламних правовідносин. 

У 2007 році в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка захищено дисертацію Ю. І. Зоріної на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук "Цивільно-правові відносини при здійсненні 

рекламної діяльності". Уперше запропоновано ввести в українське законодавство 

положення про захист прав рекламодавців, предметом якого було б регулювання 

технологічних аспектів доступу до реклами в Інтернет-середовищі (зокрема, 

здійснення гіперпосилання на інформацію з іншого сайту, минаючи першу 

сторінку сайту з рекламою) [45, с. 6]. Дослідниця слушно наголошує на 

необхідності спеціалізованого врегулювання розповсюдження спаму (спаммінгу) 

ЗУ "Про рекламу", а не лише ЗУ "Про телекомунікації", з огляду на зміст 

повідомлення – розповсюдження інформації на адресу невизначеного кола осіб за 

допомогою мереж та засобів зв’язку, призначених для спілкування між людьми, а 
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не на засоби поширення повідомлення. Первинною формою подальшого 

врегулювання спаммінгу Ю. Зоріна визначає судову [45, с. 7]. Останнє 

твердження, на нашу думку, є суперечливим, адже судовий захист від спаммінгу 

суттєво ускладнюється тим, що споживач зазвичай не має ні повного імені, ні 

адреси того розповсюджувача реклами, який надсилає йому спам-листи. Ю. І. 

Зоріна також стверджує, що необхідно в ЗУ "Про рекламу" розширити визначення 

недобросовісної реклами, а саме додати положення щодо ненадання в інтернет-

рекламі розумної підстави для підтвердження інформації, наведеної в рекламі 

(принцип "доказування"); щодо ненадання рекламодавцем можливості відповіді 

від того, хто отримує рекламне повідомлення. Потрібно забезпечити, щоб товари 

та послуги в онлайновій рекламі описувалися правдиво та щоб споживачі 

отримували те, за що вони сплачують кошти. Автор пропонує внести зміни до 

визначення "недобросовісна реклама", поданого в ст. 1 ЗУ "Про рекламу", 

сформулювавши його так: "недобросовісна реклама – це реклама, яка вводить або 

може ввести в оману її споживачів, заподіяти шкоду особам, державі чи 

суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, 

замовчування, ненадання у рекламі розумної підстави для підтвердження 

інформації, наведеної у ній; ненадання рекламодавцем можливості відповіді 

отримувачем рекламного повідомлення, порушення вимог щодо часу, місця і 

способу розповсюдження [45, с. 16 – 17]". 

У 2008 році в Одеській національній юридичній академії Г. О. Ульянова 

захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

"Захист авторських прав у правовідносинах, які виникають у зв'язку з рекламою". 

Не розкриваючи питання, пов’язані з інтернет-рекламою, дослідниця багато уваги 

приділяє рекламним правовідносинам. Зокрема, учена переконана, що "окрім 

загальних ознак, притаманних всім правовідносинам, правовідносини, які 

виникають у зв’язку з рекламою, мають специфічні риси, до яких слід віднести: 

наявність великої кількості нормативних актів, в яких містяться вимоги до 

реклами, виділення законодавцем із кола учасників цивільного обігу спеціальних 

суб’єктів правовідносин (рекламодавця, виробника, розповсюджувача та 
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споживача реклами), наділення зазначених суб’єктів спеціальними правами та 

обов’язками [180, c. 7 – 8]". На нашу думку, Г. О. Ульянова невиправдано залишає 

поза увагою спонсора реклами як суб’єкта рекламних правовідносин.  

Л. А. Микитенко у 2008 році в Київському національному торговельно-

економічному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук "Адміністративно-правове регулювання рекламної 

діяльності в Україні". Дослідниця сформулювала поняття "рекламний ринок", 

визначила авторське поняття державного контролю рекламної діяльності, 

комплексно дослідила поняття "моніторинг рекламної діяльності" як окремої 

пасивної форми здійснення державного контролю [98, c. 8]. Слушним є висновок 

автора про те, що до завдань, які необхідно розв’язувати для досягнення загальної 

мети правового регулювання рекламної діяльності належать: визначення 

відповідності розповсюдженої (розміщеної) реклами чинному законодавству, а в 

деяких випадках – наявність необхідних для її розміщення дозволів, ліцензій, 

сертифікатів відповідності; перевірка рекламної продукції, виробництво та / або 

обіг, якої заборонено законом; перевірка дотримання встановлених законом 

загальних та спеціальних вимог щодо змісту реклами; перевірка використання 

форм та засобів розповсюдження реклами, які не повинні завдавати шкоди 

споживачам реклами; перевірка порядку виготовлення та розповсюдження 

реклами; перевірка повноти та об’єктивності обліку й документації стосовно 

сплати податку з реклами та вартості розповсюдженої (виготовленої) реклами [98, 

c. 169]. 

У 2009 році в Львівському державному університеті внутрішніх справ 

захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

І. Б. Тацишин – "Адміністративно-правове забезпечення інформаційних відносин 

в галузі реклами". Автор визначає поняття "забезпечення адміністративно-

правового регулювання інформаційних відносин у галузі реклами", досліджує 

рівні адміністративно-правового регулювання реклами, надає пропозиції для 

вдосконалення законодавства про рекламу. Дослідник формулює поняття 

"інформаційні відносини в галузі реклами" та "безпека інформаційних відносин у 
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галузі реклами", обґрунтовує необхідність розширення кола суб’єктів контролю за 

дотриманням законодавства про рекламу Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг України (щодо реклами з недержавного пенсійного 

забезпечення) та пропонує власний механізм притягнення до адміністративної 

відповідальності за порушення інформаційних відносин у галузі реклами [173, с. 5 

– 6]. 

Отже, попри інтерес учених-юристів до правового регулювання рекламної 

діяльності, у жодній зі згаданих дисертаційних праць не розглянуто питання 

адміністративно-правового регулювання Інтернет-реклами та не запропоновано 

шляхів його вдосконалення. Аналіз теоретичних праць показав, що досі в Україні 

не було видано жодної дисертаційної, монографічної або іншої системної та 

ґрунтовної праці, присвяченої досліджуваному питанню. Поодинокі розвідки 

щодо регулювання рекламної діяльності Ю. І. Зоріною, А. І. Черемновою, О. Р. 

Шишка, Л. В. Мамчур, Г. О. Ульяновою здійснювалися здебільшого в теоретико-

правовому, цивільно-правовому чи господарсько-правовому контекстах. Правові 

питання, пов’язані з адміністративно-правовим регулюванням рекламної 

діяльності в мережі Інтернет, досліджувалися переважно в роботах Л. А. 

Микитенко, З. В. Кузнєцової, А. І. Стрельникова, присвячених регулюванню 

реклами загалом.   

Т. А. Шмавганець, Н. В. Тижай, Д. А. Ківелюк, Т. М. Гринько, Р. В. Ваксман 

у наукових публікаціях спрямовували увагу на окремі питання, пов’язані з 

правовим регулюванням Інтернет-реклами. Жоден зі згаданих авторів не вважає 

чинне національне регулювання достатнім та ефективним. Так, Т. А. Шмавганець 

слушно констатує, що загалом Інтернет є однією з найбільш неврегульованих 

сфер суспільних відносин. У результаті цього виникають такі порушення 

законодавства України, як поширення недобросовісної реклами, використання 

об’єктів авторського права, реклама, вміщує елементи жорстокості та насильства.  

Необхідно погодитися з Т. М. Гринько, яка аналізуючи правове 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет, зробила висновок, що 

проблема регулювання правовідносин у мережі Інтернет починається з нечіткого 
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визначення меж, у яких закон має силу. Згідно зі статтею 2 ЗУ "Про рекламу", цей 

закон регулює відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням та 

споживанням реклами на території України. Але в ньому не зазначена належність 

до території України будь-якої частини світового інформаційного простору. У ЗУ 

"Про телекомунікації" згадується український сегмент мережі Інтернет та належні 

до нього домени формату домен. ua, але не зазначено їх належності до території 

України. Не існує також механізму обмеження доступу до певних ресурсів на всій 

території України за умови їх невідповідності українському законодавству. Тому 

реальна дія національних законів у ній обмежена тією частиною інформаційного 

простору, фізичні носії чи виробники якої знаходяться в межах державного 

кордону. Таким чином, реклама, що є протизаконною на території України, може 

спрямовуватися на українського споживача за умов розміщення рекламодавця, 

виробника реклами, фізичного носія інформації за кордоном [26, с. 57]. 

О. О. Кіпа, Г. М. Красноступ, Н. В. Кушакова хоч і не досліджують рекламу 

у своїх публікаціях, однак здійснюють ґрунтовний аналіз питань, пов’язаних з 

правовим регулюванням поширення інформації в Інтернеті та протидією 

правопорушенням у цій мережі, внаслідок чого висновки авторів мають наукову 

цінність для нашого дослідження.  

Н. В. Кушакова слушно констатує: "у контексті активного використання 

мережі як глобального інформаційного середовища перед Україною постає 

питання законодавчого врегулювання нових інформаційних відносин, що 

виникають у системі людина – Інтернет. Конституційне право людини на 

інформацію закріплене в Основному законі України та інших нормативно-

правових актах і, вочевидь, поширюється на інформаційні права людини, що 

виникають при використанні Інтернет. Однак ні отримання, поширення, пошук, 

продукування інформації, ні будь-який інший процес, пов’язаний із 

використанням інформації, ще майже ніяк не відображується в національному 

законодавстві [81]".  

О. О. Кіпа переконаний, що посилання електронних повідомлень (спаму) 

всупереч волі одержувача, вираженої в конкретних діях, має бути юридично 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=0
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заборонено, оскільки є очевидною байдужість спамера до прав іншої людини. 

Навіть якщо розсилка здійснюється не всупереч волі користувача, тобто без 

явного вираження невдоволення (наприклад, у перший раз), масова розсилка, яка 

уповільнює Інтернет-трафік, забирає робочий час або призводить до інших 

негативних наслідків, також є протизаконною. Спамер повинен нести 

відповідальність за обсяги інформації, що розсилається, і за шкоду, заподіяну 

його спамом [58, с. 348]. Висвітлений підхід сприймається нами позитивно. Однак 

варто зазначити, що на сьогодні в Україні не розроблено реального механізму 

притягнення до відповідальності за спам-розсилання, відповідних прецедентів у 

юридичній практиці теж не було. 

Г. М. Красноступ звертає увагу на те, що "діяльність засобів масової 

інформації в Україні можлива лише після отримання встановлених 

законодавством дозволів. З огляду на наведене, варто ставити питання про 

необхідність визначення статусу "засобів масової інформації в мережі Інтернет", 

порядку їх функціонування та легалізації (реєстрації або ліцензування). Головним 

є те, щоб порушене питання не трактувалося як спроба встановлення політичного 

контролю над інформаційними інтернет-ресурсами" [74]. У контексті сказаного 

зазначимо, що питання про реєстрацію інтернет-змі є неоднозначним та 

дискусійним. Та все ж необхідно погодитися з тим, що встановлення обов’язкової 

реєстрація інтернет-змі матиме позитивні наслідки для реалізації державної 

функції з протидії обігу незаконної інформації в мережі та притягнення до 

відповідальності винних осіб. 

Важливе значення для дослідження питань, пов’язаних з правовим 

регулюванням реклами в мережі Інтернет, мають також статті, написані 

практикуючими юристами (Є. Ю. Захаровим, В. Івановим, К. Демченком), у яких 

автори аналізують юридичну практику, дають рекомендації рекламодавцям, 

розповсюджувачам або споживачам реклами в Інтернеті щодо дотримання 

нормативних вимог під час здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Так, Є. Ю. Захаров у статті "Захист прав людини в Інтернеті: hic et nunc!" 

критикує тенденції розвитку вітчизняного законодавства в мережі Інтернет та 
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практики його застосування. Як прихильник саморегуляції інтернет-сфери, він 

наголошує: "навіть побіжний огляд адміністративної практики щодо Інтернету в 

нашій країні свідчить, що втручання української держави, як правило, не 

ґрунтується на законі й аж ніяк не є необхідним [40]", саме тому дослідження 

проблеми з погляду адміністративно-правового регулювання у цій сфері 

уможливлює відповідь на питання ролі публічної адміністрації в механізмі 

правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет.  

В. Іванов у праці "Правове регулювання Інтернет. Деякі аспекти" розглядає 

адміністративну та судову практику різних країн світу щодо припинення 

правопорушень у мережі Інтернет і захисту прав інтернет-користувачів, 

висловлює думку щодо необхідності вивчення західного досвіду, оскільки зайве 

регулювання Інтернет призведе до перешкод в його розвитку в Україні. Адже 

сьогодні Україна є на передостанньому місці в Європі за рівнем розвитку 

Інтернет, і не останню роль у цьому грають перешкоди з боку держави [48]. 

Викладаючи наведену позицію, В. Іванов, очевидно, має на увазі 

забюрократизованість процедури отримання дозволів на надання 

телекомунікаційних послуг, пов`язаних з мережею Інтернет. Адже у сфері 

здійснення господарської діяльності з використанням мережі Інтернет вітчизняне 

державне регулювання є швидше недостатнім ніж надмірним. 

К. Демченко в статті "Медійна реклама в Інтернеті: закон один для всіх" 

детально аналізує вимоги, яким повинна відповідати Інтернет-реклама, а також 

компетенцію контрольно-наглядових органів у цій сфері. Він узагальнює, що 

правове регулювання реклами, зокрема й медійної, у мережі Інтернет 

здійснюється на підставі положень ЗУ "Про рекламу". Однак, у зв’язку із 

специфікою Інтернет простору очевидною є необхідність чіткого законодавчого 

визначення правил розміщення реклами в Інтернет, з метою уникнення 

непорозумінь між усіма учасниками ринку рекламних послуг та запобігання 

розповсюдження недобросовісної, неточної, прихованої або забороненої реклами 

[28]. Погоджуючись з К. Демченком, зауважимо, що внесення якісних змін до 

національного законодавства у сфері правового регулювання рекламної діяльності 
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в мережі Інтернет повинно базуватися на ґрунтовному науковому аналізі, 

врахуванні передового зарубіжного досвіду, переосмисленні вітчизняних реалій з 

метою ефективного захисту прав та інтересів усіх учасників адміністративно-

правових рекламних правовідносин у мережі Інтернет. 

Підсумовуючи, можна зробити такі висновки: 

1. Питання, пов’язані з правовим регулюванням рекламної діяльності в 

мережі Інтернет, в українській науці почали розглядатися лише на початку ХХІ 

століття, адже раніше рекламна діяльність у вітчизняному сегменті Інтернету 

майже не здійснювалася. Щодо адміністративного впливу та ролі органів 

публічної влади в регулюванні рекламної діяльності в мережі Інтернет, відносин 

між органами влади та іншими учасниками рекламних правовідносин у мережі 

Інтернет, відносин, які виникають з приводу обігу рекламної інформації та інших 

питань адміністративно-правового регулювання в цій сфері, то вони залишаються 

малодослідженими, а окремі практично не розглядалися. 

2. Характерними особливостями дослідження рекламної діяльності в мережі 

Інтернет у вітчизняній науковій літературі є такі: а) поодинокі розвідки 

регулювання рекламної діяльності в Інтернеті здійснювалися здебільшого в 

теоретико-правовому, цивільно-правовому чи господарсько-правовому 

контекстах; б) адміністративно-правові питання, пов’язані з інтернет-рекламою, 

досліджувалися в роботах, присвячених регулюванню реклами загалом, що 

зумовлює необхідність ґрунтовного наукового аналізу, врахування передового 

зарубіжного досвіду, переосмислення вітчизняних реалій з метою вироблення 

рекомендацій задля ефективного захисту прав та інтересів усіх учасників 

адміністративно-правових рекламних правовідносин у мережі Інтернет. 

 

1.2. Об`єкти адміністративно-правового регулювання у сфері рекламної 

діяльності в мережі Інтернет 

  

Не викликає сумнівів, що реклама справляє зростаючий вплив на соціум, 

формування стилю життя особи, запровадження нових (сучасних) напрямів 
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щоденної діяльності людини. З одного боку, вплив реклами є сприятливим, адже 

вона сприяє розвитку товарообігу, збільшує капіталовкладення, зумовлює ріст 

кількості робочих місць, підтримує конкуренцію, інформує споживачів і 

розширює ринки для нових продуктів. Однак вона також призводить до 

виснаження ресурсів, може створювати бар’єри для вступу на ринок, протидіяти 

конкуренції. Для реалізації корисних властивостей реклами та мінімізації 

потенційної шкоди від неї, соціум потребує впорядкування суспільних відносини 

у сфері здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет, і вагому роль у цьому 

має відігравати адміністративне право.  

Визначення місця, ролі та меж адміністративного права в регулюванні 

рекламної діяльності в мережі Інтернет є непростим завданням. Адже рекламна 

діяльність в мережі Інтернет може бути об’єктом цивільно-правових, тобто 

приватних, відносин. Здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет 

регулюється господарським правом. Більше того, окремі аспекти, зокрема 

пов’язані з поширенням політичної реклами регулюються конституційним 

правом. Водночас, рекламна діяльність може бути розглянута як об`єкт 

публічного адміністрування, який потребує адекватного адміністративно-

правового регулювання. У зв’язку з цим важливо детальніше зупинитися на 

питанні про об`єкти адміністративно-правового регулювання у сфері рекламної 

діяльності в мережі Інтернет для з’ясування їх особливостей, адже від цього 

залежить формування ефективного механізму адміністративно-правового 

регулювання відповідної сфери. 

Особливості мережі Інтернет як місця та засобу здійснення рекламної 

діяльності, а також специфіка цієї діяльності як різновиду господарської 

(переважно, підприємницької) зумовлюють такі аспекти адміністративно-

правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет: а) відсутність 

ефективних методик реалізації контрольних повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації; б) складність фіксування та припинення адміністративних 

правопорушень, а також виявлення та притягнення до відповідальності винних 

осіб; в) відкритість формування державної політики щодо підтримки та розвитку 
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відповідної сфери; г) підтримка наукових досліджень та ефективної 

пропагандистської кампанії, спрямованих на стимулювання підприємницької 

діяльності у сфері інтернет-реклами в Україні; ґ) недопустимість обмеження або 

утруднення реалізації прав інтернет-користувачів та осіб, які використовують 

Інтернет у своїй підприємницькій діяльності. 

Під об’єктом адміністративно-правового регулювання розуміємо блага, на 

регулювання або охорону яких спрямовані відповідні правові приписи. І. Б. 

Тацишин слушно зазначає: "об’єктами адміністративно-правового регулювання в 

галузі реклами є: реклама, її різновиди, а також безпосередньо сама рекламна 

діяльність [173, c. 8]". Об`єктами адміністративно-правового регулювання у сфері 

рекламної діяльності в мережі Інтернет є інтернет-реклама та рекламна діяльність 

у цій мережі. Розглянемо детальніше сутнісні характеристики наведених благ. 

Відповідно до ст. 1 ЗУ "Про рекламу", реклама – це інформація про особу 

чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена 

сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес щодо 

таких особи чи товару [143]. Визначення поняття Інтернет-реклами або реклама в 

Інтернеті, законодавство України не наводить.  

Необхідно визнати: аналіз судової практики з адміністративного 

регулювання інтернет-реклами показує, що в процесі розгляду справ виникає 

питання, чи була відповідна інформація рекламною, чи ні. Так, у справі № 2а-

407/10/2670 від 23 березня 2010 року, що розглядалася Окружним 

Адміністративним судом міста Києва, досліджувався факт стосовно 

розповсюдження в мережі Інтернет реклами послуг працевлаштування в Греції та 

Сполучених Штатах Америки без передбаченої законом ліцензії. Суд не 

погодився з доводами відповідача, що розміщувана інформація була не рекламою, 

а намаганням вивчити ринок і попит [0]. 

Натомість Севастопольський Апеляційний Адміністративний суд 26 лютого 

2013 року під час розгляду справи № 2а-12741/12/0170/1 дійшов до хибного, на 

нашу думку, висновку, що розміщення інформації на сайті 

"www.medoffgold.com.ua|index.php" була не рекламою, а маркетинговою послугою 
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[153]. Позиція суду в аналізованій справі є нелогічною, адже, як зазначається в 

енциклопедичній літературі, реклама є однією з перших та основних форм 

маркетингу [92]. 

Незважаючи на наявні прецеденти нездатності практикуючими юристами 

правильно співвіднести рекламу із суміжними категоріями, видається, що 

закріплення в законодавстві поняття "інтернет-реклама" для вирішення таких 

ситуацій не допоможе. Натомість можливим є виникнення колізій між нормами, 

які визначатимуть поняття "реклама" та поняття "Інтернет-реклама". 

Оскільки інтернет-реклама становить особливий різновид інформації, їй 

притаманні всі ознаки останньої. Поділяємо позицію О. В. Минбалєєва, що до 

загальних особливостей інформації взагалі й реклами зокрема можна віднести 

такі ознаки: 

1) реклама є "ідеальним" об’єктом буття, благом нематеріальним, що не 

зводиться до тих фізичних об’єктів, які виступають її носіями; 

2) реклама – це благо неспоживне, яке підлягає лише моральному, але не 

фізичному старінню; не втрачає, як правило, своїх властивостей у процесі обігу; 

3) невичерпність рекламної інформації полягає в можливості 

використовувати її необмежену кількість разів з необмеженою кількістю суб’єктів 

з різних місць в один і той же час; 

4) рекламна інформація фізично невід’ємна від її власника й залишається в 

нього після передачі її іншому суб’єкту [98, c. 36]. 

Сутність реклами як різновиду інформації визначає специфіку її правового 

регулювання, а саме: 

- неможливість застосування до правовідносин у сфері реклами такого 

засобу примусу, як конфістації речі; 

- низька ефективність вилучення матеріальних носіїв реклами як засобу 

впливу на порушників законодавства про рекламу; 

- якість реклами може регулюватися лише вимогами до її змісту та до її 

розповсюдження. 
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Оскільки реклама є інформацією, що поширюється на невизначене коло 

осіб, її варто вважати масовою інформацією. Згідно з ЗУ "Про інформацію" під 

масовою інформацією розуміється публічно поширювана друкована й 

аудіовізуальна інформація [135]. Поняття "масова інформація" тісно пов`язане з 

поняттям "оприлюднення", тобто доведення цієї інформації до невизначеного 

кола осіб. Масовою є інформація, що оприлюднена чи призначена для 

оприлюднення. У випадку з рекламою поняття "оприлюднення" в законодавстві 

було замінено на поняття "розповсюдження". Більше того, рекламою не може 

вважатися інформація, що була призначена для розповсюдження, але 

розповсюджена не була. Зазначене є важливим у контексті відповідальності осіб 

за створення рекламних повідомлень, які не були розповсюджені. Адже якщо не 

відбулося розповсюдження таких повідомлень, то неможна притягувати осіб до 

відповідальності за порушення рекламного законодавства. 

Зупинимося детальніше на специфічних ознаках реклами. За 

З. В. Кузнєцовою, реклама – це інформація, для якої притаманні такі ознаки: по-

перше, це інформація про осіб чи продукцію; по-друге, це інформація, яка 

розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб; по-третє, це 

інформація, розповсюдження якої здійснюється з метою доведення до відома 

потенційних споживачів інформації про існування певного товару, товарного 

знаку або особи, їх характеристики й т. ін. [78, c. 6]. Викладену позицію 

З. В. Кузнєцової можна доповнити такими міркуваннями: 1) реклама переважно 

спрямовується не лише на те, щоб довести до споживача факт існування 

рекламованих особи або товару, а й на те, щоб сформувати інтерес споживача до 

таких особи або товару; 2) крім того, соціальна реклама не є інформацією про 

особу або продукцію. Загалом виділені З. В. Кузнєцовою ознаки є прийнятними 

для комерційної реклами. 

На ознаки реклами спрямовує увагу також і Л. В. Мамчур. Учена 

переконана, що "рекламі притаманні такі специфічні ознаки: 1) повторюваність, 

за допомогою якої реклама впливає на формування уявлення чи інтересу в тих, 

кому вона адресована; 2) реклама стала звичним явищем, невід’ємним 
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складником суспільного життя, інструментом активного впливу на суспільну 

свідомість і сприймається людиною автоматично, а інколи й підсвідомо 

(наприклад, у випадках використання сумнозвісного 25 кадру в рекламних 

роликах), паралізуючи самостійність людини у виборі; 3) конкурентність 

середовища існування. Реклама привертає увагу до конкретної ідеї, особи, 

послуги, змушуючи виділити її серед низки інших, подібних до неї ідей, осіб чи 

послуг; безальтернативність, нав’язливість чи умови дефіциту перетворюють 

рекламу в мертвонароджену: вона втрачає здатність впливати на суспільство; 4) 

реклама завжди має на меті стимулювати появу правового результату: 

виникнення цивільних правовідносин, їх зміна або припинення, виконуючи тим 

самим роль виклику на оферту або своєрідного каталізатора суспільної активності 

громадян [91, с. 296 – 297]". Наведені ознаки реклами, на нашу думку, 

потребують деякого уточнення. Вважаємо, що повторюваність реклами, її 

звичність та конкурентність середовища, у якому вона може існувати, 

характеризують не правову сутність реклами, а соціальну та економічну. Щодо 

останньої ознаки, виділеної Л. В. Мамчур, пов`язаної з метою стимулювання 

появи певного правового результату, то це не завжди так. Зокрема, соціальна 

реклама не завжди спрямована на досягнення правового результату.  

Л. А. Микитенко переконана, що важливою характеристикою, яка відрізняє 

рекламну інформацію від звичайної, є чітко визначений "замовний" оплачуваний 

характер. Вона стверджує, що в будь-якому випадку існує особа, зацікавлена в 

отриманні прибутку (збільшенні прибутку) шляхом спрямованого впливу на 

суспільну думку з метою збільшення обсягу продажів, кількості клієнтів тощо, і 

саме ця особа тим чи іншим способом оплачує виготовлення та розповсюдження 

рекламної продукції [98, c. 17]. На нашу думку, ця ознака притаманна не всім 

видам реклами. Щонайменше соціальна реклама переважно не має "замовного" 

оплачуваного характеру й спрямування на отримання прибутку. Те саме 

стосується й політичної реклами. 
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Загальними ознаками для всіх видів реклами є такі: 1) вона призначена для 

привернення уваги особи; 2) її метою є сформулювати обізнаність та / або інтерес 

особи щодо об’єкта реклами. 

Зупинимося детальніше на визначенні специфічних ознак інтернет-реклами. 

Її особливістю є відповідний засіб поширення та місце розміщення – Інтернет. 

Тому поняття "інтернет-реклама", "онлайн-реклама", "реклама в Інтернеті" та 

"реклама в мережі Інтернет" часто вживають як синонімічні.  

Однією з особливостей інтернет-реклами є те, що вона переважно має 

інтерактивний характер, тобто містить у собі гіперпосилання на веб-сайт 

рекламодавця. Водночас можливість заробітку в Інтернеті через збільшення 

кількості відвідувачів Інтернет-сайтів вплинула на мету розміщення Інтернет-

реклами. Численними стали випадки розміщення інформації не з метою 

викликання інтересу до рекламованих особи чи товару, а задля спонукання особи 

клікнути на гіперпосилання й перейти на сайт рекламодавця. Прикладом такого 

оголошення може бути, широко розповсюджуваний в інтернет-мережі, текст, а 

саме: "Паразити підуть за 2 дні. Читати далі →". По суті, об’єктом реклами в 

цьому повідомленні виступає не розміщувана інформація, а сайт, на який 

пропонується перейти для отримання більш детальних відомостей. 

З огляду на викладені ознаки інтернет-реклами можна дати її визначення. 

Інтернет-реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій 

формі за допомогою електронних каналів зв’язку в мережі Інтернет і призначена 

або сформувати / підтримати обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес до 

таких особи чи товару та / або спонукати інтернет-користувачів перейти на сайт 

рекламодавця. 

У контексті дослідження об`єктів адміністративно-правового регулювання у 

сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет доцільно зупинитися на 

систематизації видів інтернет-реклами. Учені наводять багато різних 

класифікацій. О. А. Мамонова поділяє інтернет-рекламу за інструментами її 

розповсюдження на такі види: рекламу, поширювану за допомогою веб-сторінок; 

рекламу, опубліковану на банерах, та спам. Крім того, на думку О. А. Мамонової, 
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одним із видів Інтернет-реклами можна вважати інтернет-магазини. Адже, 

ураховуючи низький відсоток продажу в них, можна говорити про виконання 

ними переважно рекламних функцій [88]. Аналізована позиція не видається 

логічною. Думається, що неправильно розділяти рекламу, поширювану за 

допомогою веб-сторінок, та рекламу, опубліковану на банерах, адже банерна 

реклама завжди розповсюджується за допомогою веб-сторінок. 

Б. В. Воєводін за основу класифікації реклами бере об’єкт і цільове 

спрямування, відповідно виділяє такі її види: комерційну, некомерційну, 

політичну та соціальну [16, c. 16]. Зазначена класифікація також сприймається 

критично, адже соціальна та політична реклама є різновидом некомерційної, тож 

ставити їх в один ряд неправильно. 

А. Гольдфарб переконаний, що рекламу в мережі Інтернет доцільно 

поділяти на три основні категорії: рекламу в пошукових системах, дисплей-

рекламу та рекламу в класифікаторах. За його словами, пошукова реклама 

з’являється разом з алгоритмічними (органічними) результатами в пошукових 

системах. Реклама в класифікаторах з’являється на веб-сайтах, які не 

забезпечують іншого контенту або алгоритмічного пошуку. Фактично вона є 

продовженням оголошень у газетах, що втратили свою популярність у ХХІ 

столітті. Сайти пошуку роботи та сайти знайомств також потрапляють у цю 

категорію реклами. Дисплей-реклама (медіа-реклама) становить основний 

генератор доходів для інтернет-ЗМІ, які не є пошуковими системами. Вона 

включає в себе прості банери, текстові оголошення, насичену медіа-рекламу, 

відеорекламу й типові оголошення, які показуються в соціальних мережах, таких 

як Facebook [223, c. 116 – 117]. Як бачимо, у класифікації А. Гольфарба такий 

різновид інтернет-реклами, як розсилання електронних листів, узагалі 

ігнорується. 

Визнаючи значну наукову цінність наведених вище положень, але 

вважаючи їх неповними та такими, що потребують переосмислення й 

доопрацювання, викладемо власні погляди стосовно видів Інтернет-реклами. 
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Оскільки поняття Інтернет-реклами складне й багатоаспектне, то, на нашу думку, 

її класифікація має бути розгалуженою.  

За спрямуванням на отримання прибутку можна виділяти два види інтернет-

реклами: комерційна та некомерційна. Під комерційною рекламою доцільно 

розуміти таку, що створюється та розповсюджується з метою одержання 

прибутку. Відповідно некомерційна реклама цієї мети не передбачає. Маючи на 

увазі комерційну рекламу, Л. В. Мамчур слушно зауважує, що реклама виконує 

дві важливі функції. Перша з них, інформаційна, реалізується шляхом надання 

інформації про товар та його існування на ринку. Друга, конкуренційна функція, 

полягає в усвідомленому вихвалянні переваги товару (чи іншого об`єкта реклами) 

або умов його продажу. Реклама намагається змінити поведінку особи та 

спонукати її до волевиявлення в частині придбання конкретного товару або 

товару конкретної фірми. Обидві функції органічно пов’язані між собою; 

відсутність конкуренційного начала перетворює рекламу на звичайну 

інформацію, а інформаційного – на безпредметні побажання [90, c. 29 – 30]. 

Некомерційна реклама може додатково поділятися на підвиди – соціальну й 

політичну – кожен із яких має специфічні особливості.  

Відповідно до ст. 1 ЗУ "Про рекламу", соціальна реклама – це інформація 

будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі й спрямована на досягнення 

суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей; 

поширення її не має на меті отримання прибутку [143]. У такій рекламі не 

згадуються ні конкретна торгова марка, ні виробник продукції. 

Згідно зі ст. 3, ст. 68 ЗУ "Про вибори народних депутатів України", 

політична реклама – це розміщення або поширення матеріалів передвиборної 

агітації за допомогою рекламних засобів. До політичної реклами належить також 

використання символіки або логотипів партій – суб'єктів виборчого процесу, 

повідомлення про підтримку партією – суб'єктом виборчого процесу або 

кандидатом у депутати видовищних чи інших публічних заходів або привернення 

уваги до участі в таких заходах партії – суб'єкта виборчого процесу чи певного 

кандидата в депутати [126].  
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За критерієм сконцентрованості доцільно розрізняти онлайн-рекламу, що 

розповсюджується за допомогою електронної пошти, пошукових систем, 

електронних дощок оголошень, соціальних мереж, інформаційних веб-сайтів ... 

Зупинимося детальніше на аналізі реклами, що розповсюджується через 

соціальні мережі. Як спрямовує увагу Р. В. Ваксман, розміщення реклами та 

рекламних оголошень у соціальних мережах (Вконтакті, Facebook, Однокласники) 

здійснюється все частіше. Реклама, розміщена на приватній сторінці Інтернет-

користувача, може мати будь-який зміст за бажанням власника цієї сторінки. 

Нерідко останній перетворює свій акаунт на Інтернет-магазин з продажу різних 

товарів і навіть послуг. Така практика жодним чином не регулюється вітчизняним 

законодавством [12, c. 335]. Рекламна діяльність у соціальних мережах може 

здійснюватися приховано. Розповсюджувачі інформації навмисно створюють 

повідомлення таким чином, щоб їх зміст було складно відрізнити від іншої, 

нерекламної, інформації. Прецедентів притягнення порушників до 

відповідальності за приховану рекламу в Інтернеті у вітчизняній юридичній 

практиці немає.  

За способом подання рекламної інформації онлайн-реклама може бути 

відкритою або прихованою. 

Відкрита реклама характеризується тим, що, сприймаючи інформацію, 

можна зрозуміти, що відповідне повідомлення є рекламним. Прихована реклама 

законодавством України забороняється. Відповідно до ст. 1 ЗУ "Про рекламу", 

прихована реклама – це інформація про особу чи товар у програмі, передачі, 

публікації, якщо така інформація підпорядкована рекламним цілям і може 

вводити в оману осіб щодо дійсної мети відповідних програм, передач, публікацій 

[143]. 

За критерієм сконцентрованості на всіх чи окремі групи населення варто 

розрізняти масову та селективну рекламу. Масова реклама спрямована на 

донесення відомостей до всіх без винятку Інтернет-користувачів. Цей вид 

реклами на ринку переважає. На противагу йому існує більш ефективна, але 

набагато складніша щодо організації рекламної діяльності – селективна реклама. 
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Вона орієнтована на обмежене коло споживачів реклами. Вдалим прикладом 

селективної реклами є реклама косметичних засобів, що розміщується на 

"жіночих" сайтах. Як зазначає А. Гольдфарб, інтернет-реклама пропонує 

різноманітні можливості для адресної реклами. У 1990-х роках реклама була в 

основному орієнтована на користувальницькі демографічні показники 

споживачів, аналогічно телебаченню. Зокрема, рекламодавці розміщували свої 

оголошення на сайтах з відповідною демографічною аудиторією: наприклад, 

оголошення, пов’язані з макіяжем на women.com, рекламу пива на espn.com. З 

часом демографічні вибірки стали більш витонченими. Рекламодавці отримали 

змогу орієнтуватися на конкретні групи споживачів (наприклад, заміжніх жінок, 

які живуть в штаті Айова у віці 60-64 років). Вибірка робиться на основі 

інформації, яку користувач зазначає про себе в Інтернеті. Наприклад, якщо 

користувач надав докладну інформацію про себе в іншому місці (наприклад, в 

Google або Microsoft, на своєму обліковому записі в електронній пошті) [223, c. 

116 – 117]. 

За своєю суттю селективною є, так звана, контекстна реклама. Під нею 

розуміють рекламні оголошення, які розташовуються вище (або праворуч) 

результатів пошуку в пошуковій системі. Контекстна реклама діє вибірково й 

відображається відвідувачам інтернет-сторінки, сфера інтересів яких потенційно 

збігається / пересікається з тематикою рекламованого товару або послуги. 

За способом донесення інформації інтернет-рекламу можна поділяти на 

розсилки (електронні листи), відеорекламу, медіа (банерну) рекламу, спливаючі 

вікна та текстову рекламу (статті). 

Класифікація за критерієм способу донесення інформації до споживача 

реклами є найбільш динамічною. Завдяки зусиллям маркетологів щороку 

з’являються нові її види. Первинно реклама в Інтернеті асоціювалася переважно з 

банерами, що становлять графічні оголошення. Цей різновид реклами в основі має 

деяке зображення, що своєю чергою може бути анімаційним (тобто містити 

зображення, яке рухається), або статичним.  
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Використання банерної реклами почалося з 1990-х років і становило 

додаткове джерело доходу власників інтернет-сторінок. Перший банер був 

показаний у 1994 році (хоча терміна "банер" на той час ще не було). Комерційний 

онлайн-сервіс Prodigy розміщував банери в нижній частині екрана для сприяння 

пошуку продукції [211]. Банер став принципово новим способом поширення 

реклами: якщо текстова інформація сприймається споживачами за допомогою 

органів зору, аудіо-реклама – органами слуху, то банерна реклама є 

інтерактивною, тобто сприймається за допомогою взаємодії особи з банером. Щоб 

отримати повний доступ до рекламної інформації, яка поширюється за допомогою 

банера, необхідно клікнути мишею на банер, останній за допомогою 

гіперпосилання перенаправляє особу на сайт рекламодавця. Банерна реклама 

традиційно лідирує в структурі Інтернет-реклами за обсягом бюджету. 

25 жовтня 1994 року на сайті hotwired.wired.com був опублікований перший 

у світі банер. Виглядав він, навіть для тих часів, не надто презентабельно, але 

оскільки був інновацією у сфері Інтернет, то привернув увагу відвідувачів сайту. 

Фраза всередині банеру: "Ви коли-небудь клацали мишкою тут? Ви будете", – 

стала пророчою, адже сьогодні не залишилося жодного інтернет-користувача, 

який би хоч раз не клацав комп`ютерною мишею на рекламний банер. 

У мережі Інтернет ще є текстова реклама, яка передбачає донесення 

інформації до споживача за допомогою написаних текстів, які необхідно 

прочитати. 

Звуковою рекламою є та, що сприймається за допомогою звукових 

рецепторів людини. В українському сегменті мережі Інтернет (далі – УАнеті) 

такої реклами майже немає, вона виявляється лише як складник комбінованої 

реклами, тобто реклами, яка має елементи декількох (двох і більше) названих 

вище способів поширення інформації, наприклад, анімовані банери зі звуковими 

ефектами. 

Під поняттям "розсилки" розуміється та реклама, що поширюється за 

допомогою електронних листів. Переважно такі листи надсилаються на адресу 
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електронної пошти споживачів реклами, однак це не єдиний спосіб проведення 

розсилок у мережі Інтернет. Різновидом розсилок є спам. 

Як прийнято вважати, спам – це масове розсилання (на електронну пошту, у 

вигляді повідомлень на форумах, у чатах, соціальних мережах і т.д.) комерційної, 

політичної та іншої реклами. За Л. А. Микитенко, серед основних ознак спаму 

можна виділити такі: 

1) незапрошуваність повідомлення споживачем: одержувачі не виявляли 

бажання отримувати інформацію випадкового змісту від невідомих осіб; 

2) безадресність розсилання: розповсюджувачі спаму не знають, хто саме 

стане його одержувачем; 

3) масовість розсилання: спам розсилається величезними "тиражами", 

досягаючи іноді десятків мільйонів копій [98, c. 149]. 

Відеореклама – це інформація, що транслюється споживачам реклами за 

допомогою відеороликів. Тривалість таких роликів часто не перевищує однієї 

хвилини. Часто перегляд відеореклами є обов’язковою умовою перегляду 

популярного кінофільму або рейтингової передачі в Інтернеті. 

Статті (текстова реклама) – рекламне текстове оголошення, яке інтегроване 

в загальний текст на веб-сторінці й виглядає як її складник. Користувачі 

пошукової системи зазвичай свідомо ігнорують графічні банери, але виявляють 

інтерес до тексту. Ця реклама вважається більш ефективною, ніж банерна. 

Маркетологи визнають одним із найефективніших різновидів онлайн-

реклами "спливаючі вікна". Вони з`являютья на сайті, незалежно від дій 

користувача, часто перекривають іншу інформацію. Зазвичай вони дратують 

споживачів, однак привертають їхню увагу. 

Широко поширеним є термін "медійна реклама в Інтернеті". Медійна 

реклама – це реклама, розміщена в медіа. Зазвичай словом “медіа” називають 

друковані видання, радіо, ТБ, Інтернет. У середовищі тих, хто займається 

інтернет-маркетингом, медійною рекламою, зазвичай, називають банерну 

рекламу. Насправді банерна реклама має в медійній рекламі найбільшу, але не 

вичерпну питому вагу. У довідниково-енциклопедичній літературі зазначається, 

http://seven.ua/slovnyk-terminiv/veb-sayt/2090/
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що до медійної реклами належать банери, розсилки (не спам), контекстна 

реклама, заходи, пов’язані з паблік рілейшнз, статті [95]. 

Види Інтернет-реклами мають різний ступінь залежності від волевиявлення 

споживача реклами. Найбільш "залежним" у цьому сенсі є спам, адже в інтернет-

користувачів є можливість видалити відповідний лист не читаючи. 

Контекстна реклама дає змогу здійснювати розміщення рекламної 

інформації про продукт або послугу на відповідній інтернет-сторінці, 

орієнтуючись на зміст такої сторінки. Найпоширенішим різновидом контекстної 

реклами є пошукова реклама. Цей тип реклами застосовується в пошукових 

системах під час показу результатів пошуку. Коли користувач вводить у поле 

пошуку одне або декілька слів, система виводить перелік інтернет-сторінок, які 

найповніше відповідають змісту пошукового запиту. Найбільш релевантні 

результати пошуку розміщуються на початку. Іншими словами, знайдені інтернет-

сторінки розподіляються в списку згідно з їх відповідністю змісту пошукового 

запиту. У такий спосіб відображаються й оголошення, які належать до пошукової 

реклами. Вони, як правило, розміщуються біля основного переліку результатів 

пошуку або над ним (залежно від пошукової системи) [101, c. 30].  

Як зауважує Дж. Розенталь, на відміну від друкованої реклами, реклами по 

телебаченню або навіть електронних розсилань, контекстна реклама спрямована 

на показ тієї рекламної інформації, до якої раніше споживач виявляв інтерес. Таку 

можливість надають лише сучасні технології мережі Інтернет, поширювати 

контекстну рекламу в інших середовищах неможливо [239, с. 11]. Тобто 

споживачі прямо впливають на показ контекстної реклами. 

Своєю чергою, найменше від волевиявлення споживача залежить медіа 

реклама (банерна), адже навіть якщо в інтернет-користувача є можливість 

відмовитися від перегляду відповідного рекламного повідомлення, то ця 

можливість потребує від нього активних дій (клікнути на "хрестик", натиснути 

лінк "пропустити рекламу" тощо). 

За територією розповсюдження можна виділяти локальну, регіональну, 

загальнонаціональну, міжнародну та глобальну рекламу. Локальна транслюється 
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лише користувачам реклами, що пов’язані з певною територією. Це, наприклад, 

спам, який приходить мешканцям будинку, про те, що в їхньому під’їзді 

відкривається новий продуктовий магазин, або реклама футболок з логотипом 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка транслюється 

в соціальній мережі тільки на сторінках тих осіб, що є студентами відповідного 

вишу. Регіональна реклама спрямована на інтернет-користувачів певного регіону. 

Зазвичай цю рекламу бачать лише жителі однієї або декількох областей. 

Загальнонаціональна реклама транслюється всім споживачам, які територіально 

знаходяться в межах однієї країни. Близька до неї міжнародна реклама, яку 

можуть сприймати споживачі з двох або більше країн. Глобальна реклама 

транслюється інтернет-користувачам по всій земній кулі, незалежно від їх 

місцезнаходження. 

Можна здійснювати поділ онлайн-реклами на законну та незаконну. 

Законна – це онлайн-реклама, яка повністю відповідає всім нормативним вимогам 

чинного законодавства. Незаконна онлайн-реклама, відповідно, порушує 

нормативні приписи.  

До незаконної онлайн-реклами належить недобросовісна реклама, тобто 

реклама, що містить неточні або недостовірні дані, двозначності, перебільшення, 

замовчування, порушення вимог, передбачених законодавством України, яка 

вводить або може ввести в оману споживачів, завдати шкоди окремим особам чи 

державі (ст. 1 ЗУ "Про рекламу") [143].  

Окремим об’єктом адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет є рекламна діяльність. ЗУ "Про рекламу" визначає 

основні засади рекламної діяльності, проте не містить дефініції цього поняття. За 

Л. А. Микитенко, відсутність визначення рекламної діяльності у вітчизняних 

нормативних актах зумовлена поєднанням двох різних понять – "реклама" та 

"рекламна діяльність" – в єдине ціле. Що є помилковим, адже рекламна 

інформація є продуктом рекламної діяльності [98, c. 21].  

Практичної доцільності в закріпленні визначення поняття "рекламна 

діяльність" у вітчизняному законодавстві ми не вбачаємо. Законодавство України 
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не встановлює специфічних вимог щодо зайнятості рекламною діяльністю, 

натомість норми законодавства про рекламу стосуються, насамперед, 

виробництва й розповсюдження реклами. Закріплене визначення поняття 

"реклама" достатньою мірою виконує необхідну регулятивну функцію. 

Незважаючи на те, що відмежування поняття "реклама" від суміжних понять 

може викликати труднощі, закріплення в законодавстві дефініції терміна 

"рекламна діяльність" існуючих проблем не вирішить. 

За З. В. Кузнєцовою, під поняттям "рекламна діяльність" потрібно розуміти 

комплекс дій, пов’язаних із проведенням реклами, сукупність усіх необхідних 

елементів, що входять до системи створення й передавання рекламного 

повідомлення від суб’єкта реклами до адресатів реклами або цільової групи [78, c. 

7].  

Л. А. Микитенко обґрунтовує позицію, що рекламна діяльність є різновидом 

підприємницької діяльності. Учена стверджує, що рекламна діяльність – це 

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність суб’єктів 

підприємництва, яка спрямована на надання послуг, пов’язаних з просуванням 

товару на ринок за допомогою спеціальних засобів розповсюдження, поширення, 

розміщення реклами з метою одержання прибутку [98, c. 24 – 25]. Усе ж, на нашу 

думку, діяльність із виготовлення реклами цілком може здійснюватися без мети 

одержання прибутку (показовим у цьому аспекті є створення волонтерами 

соціального відеоролику "Армії потрібні очі" для благодійної організації 

"Повернися живим", який, зокрема, поширювався мережею Інтернет). 

Незважаючи на існуючі визначення поняття "рекламна діяльність", з-поміж 

них ті, що наведені вище, видається потрібним переосмислення цієї категорії, 

особливо в ключі необхідності сформулювати поняття "рекламна діяльність у 

мережі Інтернет".  

Спрямуємо увагу на те, що слово "діяльність" означає процес. Згідно з 

тлумачним словником української мови, "діяльність" є застосуванням своєї праці 

до чого-небудь [14, с. 228]. Відповідно рекламна діяльність – це процес 

застосування своєї праці до реклами. Отже, поняття "рекламна діяльність у 
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мережі Інтернет" потрібно розуміти як здійснюваний у мережі Інтернет процес 

застосування своєї праці до інформації про особу чи товар, призначеної 

сформувати або підтримати обізнаність Інтернет-користувачів та їхній інтерес 

щодо таких особи чи товару. Подібне визначення наводить З. В. Кузнєцова, яка 

розглядає процес рекламної діяльності як "комплекс дій, пов’язаних із 

проведенням реклами, сукупність усіх необхідних елементів, що входять до 

системи створення й передачі рекламного повідомлення від суб’єкта реклами до 

адресатів реклами або цільової групи. Окремими ланками цього процесу є: 

суб’єкт реклами, рекламне дослідження, предмет реклами, мета реклами, 

фінансовий план реклами, рекламне повідомлення, носії реклами, рекламний 

засіб, адресати реклами й зворотний зв’язок [78, c. 7 – 8]".  

ЗУ "Про рекламу" визначає щонайменше трьох активних суб’єктів, які 

впливають на здійснення рекламної діяльності – рекламодавець, виробник та 

розповсюджувач реклами. Вище вони були названі "активними", адже для 

виконання своєї ролі мають здійснювати активні дії, а саме: виробляти рекламу, 

подавати або розповсюджувати її. На противагу їм існують також "пасивні" 

суб’єкти – споживачі. Набуття цього статусу не залежить від волевиявлення, 

часто навіть відбувається всупереч йому. Стати рекламодавцем, виробником 

реклами або розповсюджувачем реклами всупереч своєї волі неможливо, а бути 

споживачем реклами – цілком реально. 

Обов`язковою ознакою рекламної діяльності в мережі Інтернет є специфічне 

місце (а не лише засіб) здійснення цієї діяльності – мережа Інтернет. Тому під 

рекламною діяльністю в мережі Інтернет потрібно розуміти процес поширення 

(розповсюдження, донесення до споживачів) рекламної інформації в мережі 

Інтернет. Факт використання мережі Інтернет під час створення реклами або 

передання реклами рекламодавцем розповсюджувачу реклами за допомогою 

мережі Інтернет не означає здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

З. В. Кузнєцова класифікує рекламну діяльність на основі низки критеріїв. 

На думку вченої, за ступенем новизни, наявності творчого елемента рекламна 

діяльність (залежно від її змісту та використовуваних рекламних засобів) може 
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бути інноваційною (новаторською), імітаційною або традиціоналістською. З 

погляду суспільного блага рекламна діяльність може носити як конструктивний, 

так і деструктивний (що завдає шкоди) характер. З урахуванням того, чи порушує 

рекламна діяльність законодавство, чи ні, доцільно виділяти законну і незаконну 

рекламну діяльність [78, c. 6 – 7]. Думається, що виділення запропонованих типів 

рекламної діяльності може мати наукове значення, однак закріплення їх у 

вітчизняному законодавстві не є доцільним.  

На основі викладеного в цьому підрозділі можна зробити такі висновки: 

1) особливості реклами зумовлюють специфіку її адміністративно-

правового регулювання, що характеризується такими ознаками: неможливість 

застосування до правовідносин у сфері реклами такого засобу примусу, як 

відчуження речі; низька ефективність вилучення матеріальних носіїв реклами як 

засобу впливу на порушників законодавства про рекламу; якість реклами може 

регулюватися лише вимогами до її змісту та до її розповсюдження; 

2) особливістю онлайн-реклами є відповідний засіб її поширення та місце 

розміщення – мережа Інтернет. Тому поняття "інтернет-реклама", "онлайн-

реклама", "реклама в Інтернеті" та "реклама в мережі Інтернет" є синонімічними; 

3) інтернет-реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в 

будь-якій формі за допомогою електронних каналів зв’язку в мережі Інтернет і 

призначена або сформувати / підтримати обізнаність споживачів реклами та їхній 

інтерес до таких особи чи товару та / або спонукати Інтернет-користувачів 

перейти на сайт рекламодавця; 

4) рекламна діяльність у мережі Інтернет – це здійснюваний у мережі 

Інтернет процес застосування своєї праці до інформації про особу чи товар, 

призначеної сформувати або підтримати обізнаність Інтернет-користувачів та 

їхній інтерес до таких особи чи товару; 

5) класифікація онлайн-реклами має бути розгалуженою та здійснюватися 

за сімома критеріями:  

1. За спрямуванням на отримання прибутку: а) комерційна реклама; 

б) некомерційна реклама;  
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2. За способом донесення інформації: а) текстова реклама; б) відеореклама; 

в) аудіореклама; г) графічна реклама; ґ) інтерактивна реклама; д) комбінована 

реклама;  

3.  За критерієм сконцентрованості: а) реклама, що поширюється за 

допомогою електронної пошти; б) реклама, що розповсюджується за допомогою 

пошукових систем; в) реклама, що розміщується за допомогою електронних 

дощок оголошень; г) реклама, що розповсюджується за допомогою соціальних 

мереж; ґ) реклама, що розповсюджується за допомогою інформаційних веб-

сайтів…;  

4.  За способом подання рекламної інформації: а) відкрита реклама; б) 

прихована реклама;  

5. За критерієм спрямування на кожного чи окремі групи населення: 

а) масова; б) селективна;  

6.  За територією охоплення: а) локальна; б) регіональна; 

в) загальнонаціональна; г) міжнародна; ґ) глобальна;  

7.  За відповідністю нормативним приписам: а) законна; б) незаконна. 

 

 

1.3 Принципи адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет 

 

Принципи – це вихідні положення, що мають практичне і теоретичне 

значення. За думкою І. П. Бахновської, принципи є регуляторами суспільних 

відносин, що виконують свою функцію не лише опосередковано через норми, але 

й безпосередньо [10, c. 43]. 

Питання про джерела та порядок формулювання правових принципів у 

науці є малодослідженим, однак думається, що в основі правових принципів 

лежить уявлення суспільства про справедливість. Як слушно зазначає 

П. В. Діхтієвський, орієнтація політики на інтереси людей, які живуть у 

суспільстві, здійснюється за допомогою певних принципів, що втілюють 
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гуманістичні цінності у взаєминах між індивідом, суспільством і державою. 

Такою специфічною конкретизацією гуманістичних уявлень відносно до світу 

політики є права людини [32, c. 8]. 

Зупинимося на питанні про співвідношення понять "принципи права" та 

"принципи правового регулювання". А. М. Колодій наголошує на тому, що 

принципи права та принципи правового регулювання не можна ототожнювати, 

оскільки принципи правового регулювання — "це принципи зовсім іншого рівня, 

форми, соціального спрямування дії права" [63, с. 38 – 39]. Принципи права – це 

основні, засадничі ідеї, на яких будується система загальнообов`язкових, 

формально-визначених правил поведінки. Водночас принципи правового 

регулювання – це ті основні ідеї, на яких здійснюється вплив права на суспільні 

відносини задля їх упорядкування, охорони та розвитку.  

Принципи правового регулювання безпосередньо пов’язані з механізмом 

правового регулювання. Як стверджує Т. О. Коломоєць, принципи приводять у 

дію весь механізм правового регулювання [64, с. 31].  

Аналізуючи принципи адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет, маємо на увазі засадничі ідеї, на яких будується 

механізм адміністративно-правового регулювання у сфері рекламної діяльності в 

мережі Інтернет, та на основі яких здійснюється вплив держави на суспільні 

відносини у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет задля їх упорядкування, 

охорони та розвитку.  

Значення принципів правового регулювання неможливо переоцінити. Як 

зазначає Т. С. Ганзицька, "принципи правового регулювання є стійкою системою 

координат для законодавця, вводять його діяльність у певні, заздалегідь 

встановлені межі, яких він зобов'язаний дотримуватися. Наявність їх дисциплінує 

суб’єкта правотворчої діяльності, змушує його зважувати кожне своє правотворче 

рішення, відповідальніше ставитися до законодавчої техніки. Будь-які законодавчі 

нововведення мають оцінюватися насамперед з погляду відповідності їх 

принципам правого регулювання" [20, c. 110 – 111]. 
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Необхідно зазначати, що наразі відбувається формування нових принципів, 

які мають на меті, з одного боку, забезпечити ефективність адміністративно-

правового регулювання, а з іншого, – обмежити державне втручання в ті сфери 

суспільних відносин, у які таке втручання є невиправданим. Загальними 

тенденціями розвитку сучасних принципів адміністративно-правового 

регулювання взагалі та у сфері господарювання зокрема є вагомий вплив 

адміністративно-правової доктрини країн Європейсього союзу. Зокрема, можна 

констатувати поширення дії та популяризацію загальноєвропейських принципів у 

сфері адміністративно-господарського правового регулювання (принципів 

свободи переміщення товарів і послуг, рівності суб’єктів господарювання, 

захисту права власності тощо). 

Питання про принципи адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет тісно пов’язане з питанням про мету 

адміністративно-правового регулювання в досліджуваній сфері. Думається, що 

метою адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет є забезпечення стабільності правовідносин у сфері рекламної діяльності 

в мережі Інтернет, а також захист прав та інтересів споживачів (інтернет-

користувачів) та конкурентів рекламодавця. Тому адміністративно-правове 

регулювання ринку Інтернет-реклами має забезпечувати дотримання прав 

споживачів реклами, протидіяти недобросовісній конкуренції та не чинити 

перешкод для входження на відповідний ринок нових рекламодавців і здійснення 

ними своєї підприємницької діяльності. Як зазначає Л. А. Микитенко, до завдань, 

які необхідно розв’язувати для досягнення мети адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності, належать: визначення відповідності 

розповсюдженої (розміщеної) реклами чинному законодавству, а в деяких 

випадках – наявність необхідних для її розміщення дозволів, ліцензій, 

сертифікатів відповідності; перевірка рекламної продукції, виробництво та / або 

обіг, якої заборонено законом; перевірка дотримання встановлених законом 

загальних і спеціальних вимог щодо змісту реклами; перевірка використання 

форм та засобів розповсюдження реклами, які не повинні завдавати шкоди 
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споживачам реклами [98, c. 169]. 

Погоджуємося з А. І. Черемновою, що "є дві групи інтересів, які мають бути 

захищені законодавством про рекламу: інтереси споживачів та інтереси 

конкурентів [194, c. 14]". Згідно зі ст. 1 ЗУ "Про рекламу", споживачі реклами – це 

невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама [142]. Як зауважує А. І. 

Черемнова, "за змістом ЗУ "Про рекламу", споживачами реклами можуть бути не 

тільки фізичні, але і юридичні особи, до відома яких доводиться або може бути 

доведена реклама, внаслідок чого можливий відповідний вплив реклами на них. 

Більше того, для визнання особи споживачем реклами не потрібно наміру 

використовувати товар для власних потреб, що характерно для поняття 

"споживач" у ЗУ "Про захист прав споживачів". Споживачами реклами можуть 

бути як покупці товарів і послуг масового попиту, так і покупці-професіонали із 

середовища підприємців, різні групи або типи потенційних клієнтів, що 

спеціалізуються на використанні певних видів товарів або послуг [194, c. 58]". 

Спрямовуємо увагу на те, що система принципів адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет не формулювалася раніше ні 

вченими, ні практикуючими юристами. Розглянемо ті принципи, що, на нашу 

думку, мають бути втілені в досліджуваній сфері. 

Важливим принципом адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет є принцип мінімально достатнього 

адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері рекламної 

діяльності в мережі Інтернет. Аналізований принцип передбачає "економію 

нормативного матеріалу", тобто створення якомога меншої кількості 

адміністративних норм у сфері регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет. Водночас перевага має надаватися простим, визначеним нормам на 

противагу відсильним та бланкетним. Особливу увагу потрібно приділяти 

законодавчій техніці, щоб виробити правила, які будуть зрозумілими громадянам 

без юридичної чи будь-якої іншої профільної освіти. За Т. С. Ганзицькою, "для 

ефективного втілення принципів у систему права законодавець має володіти 

об’єктивною, повною і своєчасною інформацією про фактичний стан суспільних 
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відносин, визначити можливості включення нових правових приписів, 

спрогнозувати соціальні наслідки реалізації закону тощо [20, c. 110]". 

Як зазначає Г. Г. Почепцов, надання й передача величезних обсягів 

інформації в Інтернеті; інтенсивне спілкування між громадянами не лише в межах 

своєї країни, а й між громадянами різних держав; можливість самовираження за 

допомогою створення й відкриття власних сайтів – усе це позитивно впливає на 

міжособистісні комунікації, розвиток економіки та міжнародних зв’язків. Однак у 

Всесвітній Мережі часто розміщується непристойна, образлива або оманлива 

інформація, яка використовується як засіб незаконних дій. Хоча переваги 

Інтернету кількісно переважають його потенційні недоліки, ігнорування 

проблемних питань може значно ускладнити користування Інтернетом, 

загальмувавши розвиток галузі. Тому проблема правового регулювання Мережі 

набуває все більшого значення, як на рівні міжнародного співтовариства, так і в 

окремих країнах світу [119]. 

Погоджуємося з І. Б. Тацишиним, що наявність, володіння й використання 

інформації, зокрема й у галузі реклами, є умовами задоволення прав, інтересів і 

потреб населення. Розвиток української держави неможливий без належного 

інформаційного забезпечення, особливо це стосується реклами [173, c. 3]. 

Відповідно запроваджувані адміністративно-правовими нормами обмеження у 

сфері здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет повинні бути 

виваженими й обґрунтованими.  

Вважаємо недоцільним включати до законодавства України про рекламу 

будь-які положення, що в подальшому не матимуть регулятивного значення. 

Наприклад, за І. Б. Тацишиним, ЗУ "Про рекламу" в ст. 2 варто доповнити ч. 4 

такого змісту: "метою рекламного законодавства є регулювання відносин, які 

виникають внаслідок замовлення, створення, виробництва та розповсюдження 

реклами" [173, c. 8]. Наведену пропозицію сприймаємо критично, бо вміщення до 

ст. 2 ЗУ "Про рекламу" такого доповнення не вплине на підвищення ефективності 

механізму адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності, 

пропонована норма буде зайвою і мертвою. 
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Втілення принципу мінімально достатнього адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин у сфері реклами в мережі Інтернет запобігатиме 

виникненню юридичних колізій та неправильному тлумаченню норм зі сторони 

уповноважених суб’єктів публічної адміністрації. Водночас кількість 

нормативного матеріалу має бути достатньою для забезпечення якісного 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Погоджуємося з позицією В. О. Фесенка, що відхід від принципів жорсткого 

планування розвитку народного господарства й переведення його на ринкові 

механізми регулювання економічних процесів, заохочення приватного 

підприємництва ставлять перед державою, законодавчими органами і всіма 

юристами серйозні завдання щодо детального правового регулювання рекламних 

відносин [189]. 

Складовою принципу мінімально-достатнього адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет є забезпечення 

максимального сприяння здійсненню законної рекламної діяльності в цій сфері. 

Організація Об’єднаних Націй (далі – ООН) внесла право на доступ до Інтернету 

в перелік основних прав людини. 3 липня 2011 р. ООН прийняла резолюцію на 

основі доповіді Спецпредставника ООН Франка Ла Рю, у якій зазначила, що 

поширення інформації в мережі Інтернет повинно бути максимально вільним, 

крім випадків, коли воно може призвести до порушення прав. Тому вважаємо, що 

вітчизняне адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в 

Інтернеті повинно здійснюватися лише для боротьби з незаконною рекламою, яка 

порушує права споживачів, третіх осіб або інших суб’єктів ринку. На нашу думку, 

є недопустимими будь-які обмеження або утруднення доступу рекламодавців і 

розповсюджувачів реклами до здійснення цієї діяльності в Мережі шляхом 

запровадження ліцензування тощо. Необхідно максимально спростити правила 

входження на ринок Інтернет-реклами та ведення бізнесу в цій сфері.  

За К. С. Шахбазян, Інтернет є глобальною телекомунікаційною мережею, 

яка виникла як засіб зв’язку для вузького кола спеціалістів, але порівняно швидко 

перетворилася в масове соціальне явище. Об’єктивний розвиток Інтернету 
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забезпечує інтереси всіх учасників міжнародного інформаційного обміну. Але, на 

відміну від інших комп’ютерних мереж, єдиних правил доступу до інформації в 

Інтернеті не існує. Незважаючи на те, що Інтернет становить єдину технічну 

систему, всі учасники інформаційного обміну в мережі роз’єднані в 

організаційно-правовому аспекті. Інтернет розвивається як децентралізована 

система [199, c. 12]. 

Інтернет став більш популярним джерелом інформації, ніж періодичні 

друковані ЗМІ та телебачення. Всесвітня Мережа дає змогу ознайомлюватися з 

новинами за допомогою сайтів, на яких розміщуються електронні копії газет, 

журналів і телевізійних телепередач. Інформаційні ресурси в Інтернеті доступні 

майже з кожного куточка світу 24 години на добу. Як слушно зазначає 

Г. М. Красноступ, свобода думки і слова на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань постійно змінюється відповідно до розвитку нових технологій. 

Сучасний стан розвитку мережі Інтернет дає змогу реалізувати свободу слова й 

думки, а також забезпечує швидку передачу інформації необмеженому колу осіб 

[74, c. 82].  

Ст. 42 Конституції України встановлює, що кожен має право на 

підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Рекламна діяльність 

полягає в поширенні інформації, тобто підпадає під захист ст. 34 Конституції 

України, що передбачає право кожного поширювати інформацію в будь-який 

спосіб на свій вибір [68]. Тому адміністративно-правовий механізм регулювання 

рекламної діяльності має враховувати положення ч. 2 ст. 34 Конституції України, 

що здійснення права поширювати інформацію може бути обмежене законом 

тільки в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 

охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 

запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно або для 

підтримання авторитету й неупередженості правосуддя [68] (зазначений перелік є 

вичерпним). 
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Є. Захаров у статті "Захист прав людини в Інтернеті: hic et nunc!" критикує 

тенденції розвитку вітчизняного законодавства в мережі Інтернет та практики 

його застосування. Він наголошує: "навіть побіжний огляд адміністративної 

практики щодо Інтернету в нашій країні свідчить, що втручання української 

держави, як правило, не ґрунтується на законі й аж ніяк не є необхідним [40]". 

Такий стан речей видається неприйнятним. 

У контексті аналізу принципу мінімально достатнього адміністративно-

правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет доцільно 

розглянути наступну доктринальну пропозицію. Г. О. Ульянової, яка зазначає про 

необхідність передбачити в чинному законодавстві право органів державної 

влади, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про рекламу, 

звертатися до суду з позовом про заборону здійснення діяльності з надання 

рекламних послуг суб’єктам господарювання, які систематично порушують права 

інтелектуальної власності. На думку дослідниці, недотримання встановленої 

судом заборони на надання рекламних послуг має розглядатися як підстава для 

ліквідації юридичної особи – порушника або анулювання реєстрації суб’єкта 

підприємницької діяльності – фізичної особи – порушника авторських прав [180, 

c. 15]. Вважаємо, що пропонована зміна законодавства не буде ефективною. По-

перше, повноважні сьогодні органи державної влади, які здійснюють контроль за 

дотриманням законодавства про рекламу (а це насамперед Антимонопольний 

комітет України та Державна служба України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів) взагалі не мають повноважень у сфері захисту 

прав інтелектуальної власності. По-друге, враховуючи легкість реєстрації нових і 

складність ліквідації існуючих суб’єктів господарювання в Україні, такий метод 

впливу на порушника сприятиме порушенню законодавства України про рекламу 

недобросовісними суб’єктами господарювання, які мають намір припинити 

ведення рекламного бізнесу, але хочуть зекономити часовий, матеріальний і 

нервовий ресурс, необхідний для ліквідації суб’єкта господарювання. Усе ж 

видається, що найефективнішими методами впливу на порушника рекламного 

законодавства є домовленість сторін, відповідно до якої порушник визнає свою 



65 
 

 
 

вину та зобов’язується не вчинювати надалі відповідних правопорушень, 

попередження про можливість адміністративної відповідальності та штраф. 

Спрямовуємо увагу на те, що складовою принципу мінімально-достатнього 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет 

також має бути чітке визначення меж дії законодавства України про рекламу в 

мережі Інтернет.  

Згідно зі ст. 2 ЗУ "Про рекламу", цей закон регулює відносини, пов'язані з 

виробництвом, розповсюдженням та споживанням реклами на території України. 

Але у вітчизняному законодавстві не передбачена належність до території 

України будь-якої частини світового інформаційного простору. Тобто межі дії ЗУ 

"Про рекламу" в мережі Інтернет не визначені. Отже існує прогалина, яка 

уможливлює постановку питання про те, чи правильним є застосування ЗУ "Про 

рекламу" до правовідносин, пов’язаних зі здійсненням рекламної діяльності в 

мережі Інтернет. 

Н. В. Кушакова констатує: "у контексті активного використання мережі як 

глобального інформаційного середовища перед Україною постає питання 

законодавчого врегулювання нових інформаційних відносин, що виникають у 

системі людина – Інтернет. Конституційне право людини на інформацію 

закріплене в Основному законі України та інших нормативно-правових актах і, 

вочевидь, поширюється на інформаційні права людини, що виникають при 

використанні Інтернет. Однак ні отримання, поширення, пошук, продукування 

інформації, ні будь-який інший процес, пов’язаний із використанням інформації, 

ще майже ніяк не відображується в національному законодавстві [81]".  

Складовою «достатності» адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет  є спрямування на забезпечення 

поширення правдивої та точної інформації в рекламі. Погоджуємося зі З. В. 

Кузнєцовою, що часто суб’єкти підприємницької діяльності дуже незначною 

мірою зацікавлені або зовсім не зацікавлені в забезпеченні споживачів 

достатньою інформацією про якість і характеристики товарів. Більше того, багато 

підприємців вважає таким, що більше відповідає їхнім інтересам, забезпечення 
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споживачів неповною або неточною інформацією. Метою регулювання в таких 

випадках є захист прав споживачів, їхнього здоров`я й безпеки шляхом 

інформування про товари, вироблені та реалізовані на ринку [79, c. 42]. Також 

"правдива реклама може сприяти порівнянню цін і стимулювати удосконалення 

товару, у той час як недобросовісна реклама може призвести до неправильного 

розміщення економічних ресурсів за допомогою малокорисних витрат на товар 

або шляхом поширення дорогих товарів, що відрізняються від менш дорогих 

товарів тільки якістю та вартістю реклами. Обманна реклама, якщо її не 

контролювати, може в остаточному підсумку підірвати конкурентну систему 

взагалі [79, c. 43]". 

Доцільним видається стимулювання рекламодавців, розповсюджувачів та 

виробників інтернет-реклами контролювати те, як саме відображається 

поширювана інформація на різних пристроях та з різним розміром екрану. 

Важливо забезпечити юридичну практику, відповідно до якої в разі некоректного 

відображення даних, незалежно від виду дивайсу, за допомогою якого було 

сприйнято рекламне повідомлення, спір має вирішуватися на користь 

добросовісного споживача реклами. 

Споживачі інтернет-реклами водночас є інтернет-користувачами, тому 

забезпечення їх прав не вичерпується зобов’язанням рекламодавців поширювати 

точну та достовірну інформацію. За К. Мустафою, реклама є основною формою 

спілкування й джерелом грошей для рекламодавців, які, як правило, повинні 

інвестувати в чесні та етичні рекламні кампанії, але, на жаль, це не завжди так. 

Часто рекламодавці використовують велику кількістю настирливих рекламних 

запитів на перегляд флеш- або відеоповідомлення, щоб затримати відображення 

вмісту сторінки, або примушують прийняти "cookies" (невеликі текстові файли, 

що зберігають інформацію та визначають цільові інтереси користувачів), або 

використовують несвоєчасні оголошення у вигляді вікон, що різко з’являються 

("спливаючі вікна"). Усе це дратує й значно ускладнює перегляд Інтернет-

сторінок. Мова Інтернет-реклами часто порушує основні етичні правила. Нерідко 

користувачів Інтернету змушують заповнити онлайн-опитування перед 
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переглядом необхідної їм інформації. Деякі сайти навіть змушують відвідувачів 

залишатися на сторінці в мережі Інтернет для перегляду відеооголошення близько 

30 секунд, перед тим, як надати можливість пропустити сторінку оголошень і 

рухатися вперед до запитуваного контенту [230, с. 2]. Видається, що низку 

описаних проблем можна розв’язати за допомогою розвитку новітніх технологій. 

Наприклад, у 2001 – 2003 роках "спливаючі вікна" були найбільш ефективною 

інтернет-рекламою. Водночас вони дуже дратували користувачів. Через це Opera 

створила блокування спливаючих вікон й ефективно знищила ці оголошення 

[238]. Сучасні інтернет-браузери блокують спливаючі вікна, антивірусні програми 

протидіють завантаженню небажаних текстових файлів. Наразі втручання 

адміністративного права для протидії "спливаючим вікнам" та використанню 

"cookies" видається передчасним і небажаним. Крім того, не уявляється дієвого 

адміністративно-правового механізму для вирішення цієї проблеми. 

Забезпечення «достатності» адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет вбачається також через поширення на 

відеорекламу в мережі Інтернет аналогічних вимог, які передбачені 

законодавством для реклами на телебаченні. Адже тоді у відповідних органів 

публічної адміністрації з’являться повноваження реагувати на недотримання 

вимог щодо тривалості відео-реклами, якою перериваються передачі в Інтернеті, 

недотримання вимог щодо звуку відео-реклами тощо. 

Відеореклама з’явилася в мережі Інтернет у 2005 році. До цього 

відеореклама асоціювалася з телебаченням, де вже був напрацьований 

відповідний досвід правового регулювання. Однак у сфері адміністративно-

правового регулювання відеореклами юридична практика в Україні не застосовує 

аналогії. Відповідно до ч. 6 ст. 8 ЗУ "Про рекламу" гучність звуку реклами, що 

транслюється на телебаченні й радіо, не повинна перевищувати гучність звуку 

поточної програми, передачі. Фактично діяння, проти якого спрямована ч. 6 ст. 8 

ЗУ "Про рекламу" активно і, головне, цілком законно здійснюється в мережі 

Інтернет. Тому видається, що поширення на відео-рекламу в мережі Інтернет 
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аналогічних вимог, які передбачені законодавством для реклами на телебаченні, 

має здійснюватися через внесення змін до ЗУ "Про рекламу". 

Спрямовуємо увагу на те, що принцип поширення на відеорекламу в мережі 

Інтернет аналогічних вимог, які передбачені законодавством для реклами на 

телебаченні, реалізується в практиці провідних європейських країн. Як зазначає 

Н. В. Тижай, законодавства Литви, Латвії, Румунії, Чехії та Польщі не 

послуговуються поняттями "Інтернет" і "сайт". З іншого боку, там діють певні 

правила заборони на рекламу. Самі ж учасники ринку домовилися, що реклама на 

сайтах електронних магазинів і на сайтах новин вважається рекламою в 

друкованих виданнях. А ось реклама на порталах з мільйонною аудиторією 

прирівнюється до реклами на телебаченні та радіо. Отже, до них застосовують ті 

ж обмеження, що й для традиційних ЗМІ [175].  

Важливим також є забезпечення запобігання втручанню в приватне життя 

особи. Необхідно визнати, що методи збору даних в Інтернеті викликають 

занепокоєння, адже відомо, що за допомогою технології "cookies" зберігаються 

всі дані щодо відвіданих інтернет-користувачем сайтів. Такі дані доступні 

провайдерам, адміністраторам сайтів без згоди або навіть знання інтернет-

користувача й активно використовуються, зокрема під час показу контекстної 

реклами. Крім того, дані, пов'язані з інтернет-активністю користувача Інтернету, 

збирають за допомогою шпигунських програм, які можуть бути встановлені на 

комп’ютері за допомогою віддаленого доступу. Зазвичай, програми-шпигуни 

потрапляють на комп’ютер або шляхом спам-розсилань, або через завантажений 

інтернет-користувачем матеріал, вони збирають інформацію про IP-адреси 

комп'ютерів, відвідувані сайти й тривалість перебування на них. Відповідні дані 

часто містять інформацію про приватне життя особи: політичну та релігійну 

орієнтацію, кредитну історію, освіту, стан здоров’я тощо. 

Несанкціонований збір персональних даних інтернет-користувачів може 

здійснюватися також шляхом фішингу, коли споживачі добровільно розкривають 

свою конфіденційну інформацію. Загалом фішинг – це вид інтернет-шахрайства, 

метою якого є доступ до конфіденційних даних користувача, зазвичай логіну та 
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паролю. Фішинг реалізується переважно за допомогою масових електронних 

розсилань від імені банків або соціальних мереж. В електронному листі часто 

міститься пряме посилання на сайт, що зовні не відрізняється від офіційного 

сайту банку або соціальної мережі. Після того, як користувач потрапляє на 

підроблену сторінку, шахраї намагаються за допомогою психологічних прийомів 

змусити користувача ввести на підробленій сторінці свій логін та пароль, які він 

застосовує для доступу до певного сайту, що дає змогу шахраям отримати доступ 

до акаунта або банківського рахунку. 

На нашу думку, запобігання втручанню в життя приватної особи має 

здійснюватися за допомогою правових норм, які забезпечують захист 

персональних даних. Внесення змін до законодавства України про рекламу задля 

"посилення" принципу запобігання втручанню в життя приватної особи видається 

зайвим. 

Розглядаючи перспективи вдосконалення законодавства України «Про 

рекламу», що вплинуть на адміністративно-правове регулювання відповідної 

сфери, необхідно звернути увагу на доцільність встановлення обов’язкової 

попередньої згоди на отримання рекламних повідомлень електронною поштою. 

Реалізація цього кроку допоможе подолати проблему спаму.  

Актуальність питання обмеження поширення незаконної спам-реклами не 

викликає сумнівів. Як слушно зауважує О. О. Кіпа, "практично всім, хто 

користується електронною поштою, доводиться мати справу зі спамом. Але 

проблема спаму не обмежується переповненими поштовими скриньками, 

збільшенням трафіку й неприйнятним змістом листів. Спам також застосовується 

для пересилання шкідливого коду; спам-повідомлення часто використовуються як 

база для завантаження шкідливих програм, оскільки в них можна включати 

посилання на веб-сайти, які кіберзлочинці "заразили" шкідливим кодом. Крім 

того, спам – основний інструмент, за допомогою якого фішери заманюють своїх 

жертв на фальшиві сайти, де вимагають у користувачів конфіденційні дані [58, c. 

348]".  
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Небажана комерційна електронна пошта часто спричинює невиправдані 

незручності для одержувачів інформації, які не можуть відмовитися від прийняття 

небажаної кореспонденції. Значні часові витрати насамперед ідуть на доступ, 

аналіз і відкидання таких спам-листів. Отримання великої кількості небажаних 

повідомлень також створює незручності в користуванні електронною поштою, 

ризик того, що важливі й очікувані електронні повідомлення, комерційні і 

некомерційні, будуть втрачені. Адже одержувач може не взяти їх до уваги або 

відкинути через значний обсяг небажаних повідомлень. Отже, зменшується 

надійність і корисність електронної пошти для власника електронної скриньки. 

Крім того, часто комерційна електронна пошта містить матеріал, який вводить в 

оману або є вульгарним, чи містить дані порнографічного характеру. Зростання 

кількості небажаних електронних рекламних листів веде до суттєвих грошових 

витрат постачальників інтернет-послуг та підприємств освітніх і некомерційних 

установ, що отримують такі повідомлення. 

Відправники спаму цілеспрямовано маскують джерело відправлення 

повідомлень, що також не є прийнятним. Вітчизняне адміністративно-правове 

регулювання має спрямовуватися на усунення таких фактів і покарання 

недобросовісних розповсюджувачів реклами. Часто відправники небажаних 

комерційних електронних повідомлень використовують комп'ютерні програми 

для збору великої кількості адрес електронних скриньок або онлайн-сервіси, де 

користувачі зазначають свої електронні адреси для того, щоб повною мірою 

послуговуватися веб-сайтом. За К. Беннет, такі дії суперечать свободі доступу до 

інформації, порушують права інтернет-користувачів [218, c. 1 – 2]. 

Як слушно зазначає Є. В. Альтовський, реклама, що поширюється за 

допомогою спаму, має принципову відмінність від тієї, яка розповсюджується 

традиційними способами – через телебачення, радіо й друковані видання. 

Розміщуючи рекламу в газеті або журналі, рекламодавець, по суті, дотує видання 

відповідного випуску, завдяки чому читач платить ціну, близьку до собівартості 

видання, а часто й нижчу. Крім того, споживач традиційної реклами завжди може 

відмовитися від її отримання, просто не купуючи газети, або переключивши 
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відеозображення на інший канал. Розповсюджувачі спаму такого вибору своїм 

жертвам не дають – власник звичайної електронної поштової скриньки не може 

попередити появи нав’язаної йому інформації [7, c. 4 – 5]. Ураховуючи це, 

вважаємо, що протидія спам-розсиланням може розглядатися в контексті 

принципу забезпечення інформаційної безпеки. 

Зарубіжні країни встановлюють правила задля протидії спам-рекламі та 

закріплюють право особи відмовитися від отримання комерційних електронних 

листів, обов’язок розповсюджувача реклами припинити доставку рекламних 

повідомлень інтернет-користувачу за його вимогою. 

У США першими зрозуміли, що проблему небажаної електронної 

кореспонденції неможливо розв’язати без прийняття законів, які встановлюють 

чіткі правила для відправлення рекламних повідомлень на електронну пошту. 

Оскільки США є федеративною державою, кожен штат приймає свої закони. 

Першим штатом, що прийняв законодавство з обмеження спаму, стала Невада. У 

липні 1997 р. в Неваді було прийнято закон, відповідно до якого обмежено 

відправлення комерційних електронних листів, що не мали запиту. Після 

введення закону в дію такі листи мали містити на початку рядка "тема" вказівку 

на рекламний характер повідомлення шляхом включення слова 

"ADVERTISEMENT" (Реклама) або його скорочення "ADV". Крім того, такі 

повідомлення мали включати ім’я відправника, його поштову та електронну 

адресу, а також інструкції про те, як можна відмовитися від подальшого 

отримання листів. Протягом наступних п’яти років аналогічні закони прийнято 

майже в усіх штатах. 

Загальна особливість усіх законів з регулювання інтернет-реклами в США – 

це дотримання принципу opt-out або "можливої відписки", тобто листи можуть 

відправлятися, але мають уміщувати інструкції про те, як отримувач може 

відмовитися від подальшого отримання таких листів. Загальний принцип простий: 

повідомлення має містити інформацію для того, щоб одержувач міг "відписатися" 

від отримання подальших повідомлень. Водночас механізми "відписки" в 

кожному штаті відрізняються та покладають різні обов’язки на організаторів 
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розсилань. Наприклад, у законі штату Іллінойс ініціатор розсилання реклами 

електронною поштою зобов’язаний надати телефонний номер, за яким можна 

"відписатися" (витрати щодо вартості телефонної розмови покладаються на 

ініціатора розсилання), або ініціатор розсилання повинен вказати електронну 

адресу, за якою можна відправити листа про "відписку". 

У рекламному законодавстві штату Каліфорнія 1998 року було закріплено 

принцип "opt-out", але вже у вересні 2003 року закон було змінено. Тепер у 

Каліфорнії відправлення електронною поштою комерційної реклами можливе 

лише в тому випадку, якщо одержувач дав попередню згоду на отримання таких 

повідомлень. Отже, нове законодавство Каліфорнії закріплює принцип "opt-in" 

(іншими словами, принцип "обов’язкової попередньої згоди на одержання"), що 

раніше не був характерним для правової системи США. 

Поширення проблеми спаму привело до необхідності прийняття 

федерального закону, який обмежує такі розсилання. Controlling the Assault of 

Non-Solicited Pornography and Marketing Act (закон про обмеження розсилань не 

запитуваних порнографічних та маркетингових повідомлень) прийнято у 2003 

році. Закон має скорочену назву CAN-SPAM Act of 2003, що розшифровується як 

Закон про заборону спаму. Згідно з преамбулою цього закону, у 2003 році більше 

половини електронного поштового трафіку займали небажані комерційні 

електронні повідомлення (у 2001 році їх було лише 7% від усього поштового 

трафіку). Більшість цих повідомлень є шахрайськими або вводять в оману в 

одному або декількох аспектах. Закон про заборону спаму встановлює, що 

комерційним електронним листом вважається будь-яке повідомлення, надіслане 

за допомогою електронної пошти з метою комерційної реклами або популяризації 

комерційного продукту чи послуги [218, c. 1 – 2]. Цей закон встановлює принцип 

"opt-out". Лист може бути відправлено одержувачу без його попередньої згоди, 

однак має містити інструкції щодо відмови від подальшого отримання таких 

повідомлень на адресу відправника. Крім того, спам-листи повинні мати 

спеціальну мітку, щоб фільтри могли відсіювати таку кореспонденцію. Законом 

заборонено вказувати в "темі" повідомлення відомості, які можуть вводити в 
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оману щодо характеру отриманого листа. У законі розкрито поняття масового 

розсилання. Масовим вважається розсилання більше 100 листів протягом 24 

годин або розсилання більше 1000 листів протягом 30 днів і більше 10 000 листів 

протягом 1 року. Максимальним покаранням за порушення закону є позбавлення 

волі на строк до 5 років і штраф. Законом також передбачено можливість 

звернення в суд одержувачів з вимогою про виплату 250 доларів США за кожне 

повідомлення, відправлене з порушенням закону.  

У Японії з 1 липня 2002 р. вступили в дію два закони, які регулюють 

розсилання реклами електронною поштою. Вони дають право на розсилання 

рекламних повідомлень без попередньої згоди одержувача в разі дотримання 

певних умов. По-перше, у кожному листі має вказуватися, що це рекламне 

повідомлення і його надіслано без відома одержувача. По-друге, у заголовку 

листа має бути чітко зазначений відправник, його фізична адреса та електронні 

координати. Якщо одержувач повідомить, про небажання бачити у своїй скриньці 

спам, то подальше розсилання на цю адресу розглядається як протизаконне. 

Також законодавчо заборонено розсилати спам за принципом випадкової вибірки, 

у будь-якому випадку рекламний меседж повинен містити вказівку на 

відправника та адресу (поштову чи електронну). Крім того, законодавство дає 

змогу телекомунікаційним компаніям блокувати розсилання спаму у своїх 

мережах [54]. 

Вказані норми в Японії розповсюджуються й на кореспонденцію, яка 

розсилається на мобільні телефони чи комп’ютери, підключені до Інтернету за 

фіксованими даними. За порушення законів приватними особами передбачено 

стягнення розміром від 500 тис. до 3 млн. ієн або до двох років ув’язнення. Розмір 

стягнення для юридичних осіб може сягати 300 млн. ієн [26]. 

У Південній Кореї, згідно з законом "Про захист електронної комерції", 

який діє з липня 2002 р., отримувач обов’язково має знати, що отриманий лист є 

рекламним, а заголовки таких листів не повинні вводити отримувача в оману. 

Забороняється відправляти дуже великі рекламні повідомлення. За порушення 
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винні особи притягаються до суду й можуть бути позбавлені дозволу на 

здійснення підприємницької діяльності [98, c. 151]. 

Як бачимо з наведеного вище, зарубіжні країни для правового регулювання 

спам-розсилань переважно обирають один із трьох принципів. Перший можна 

умовно назвати принципом "можливої відписки", який закріплений у 

федеративному законодавстві США, Японії та Бельгії. Він полягає в тому, що 

розсилання масових комерційних електронних повідомлень можливе, однак має 

бути забезпечене право особи в будь-який момент відмовитися від отримання 

подальших електронних повідомлень. Суть другого принципу зводиться до 

обов’язкової попередньої згоди на отримання рекламних спам-листів. Його 

враховано в законодавстві Росії, Австрії, Норвегії та Фінляндії. Третій принцип 

функціонує найрідше й полягає в повній забороні масового розсилання 

електронних повідомлень. Цей принцип реалізовано в праві Данії. Також деякі 

країни, зокрема Україна, на законодавчому рівні взагалі ігнорують питання 

електронних спам-розсилань.  

Думається, що принцип "обов’язкової попередньої згоди на одержання" 

більше відповідає меті протидії спаму, саме його й пропонується впроваджувати у 

вітчизняному правовому регулюванні рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Крім того, важливо гарантувати споживачу реклами (інтернет-користувачу) у 

будь-який момент відмовитися від одержання в подальшому рекламних 

електронних листів, навіть якщо раніше він давав на це згоду. 

Важливим для адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет видається принцип невідворотності 

відповідальності за порушення в мережі Інтернет законодавства України про 

рекламу. 

Існують три способи захисту порушених прав: самозахист, 

адміністративний та судовий захист. Природа будь-якої, зокрема, рекламної 

діяльності в мережі Інтернет характеризується утрудненням визначення особи, 

яка вчинює ті чи інші дії. Крім того, можливі складнощі під час збору та 

збереження доказової бази в разі вчинення правопорушень у мережі Інтернет. Це 
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значно вплинуло на можливість вибору способів захисту прав, порушених 

здійснюваною в мережі Інтернет рекламною діяльністю. Як зазначає Л. В. 

Мамчур, "оскільки існує розрив у часі між створенням реклами та її 

розповсюдженням, а порушення має інформаційний характер, суб’єкти рекламних 

відносин вдатися до самозахисту можуть, лише подавши відповідь на 

недостовірну рекламу [88, c. 12]". Отже, дослідниця доводить неефективність 

самозахисту прав у сфері рекламних правовідносин. Використання судового 

способу захисту також пов’язане з труднощами. У зв’язку з неможливістю 

визначити персональні дані порушника (його ім’я та адресу) потерпіла особа 

може зіштовхнутися з неможливістю подачі позовної заяви. З огляду на сказане, 

особливої ваги набуває забезпечення результативності адміністративного способу 

захисту порушених прав.  

На основі наведеного в цьому підрозділі можна зробити кілька висновків: 

1) принципи адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності 

в мережі Інтернет – це вихідні положення, на яких будується здійснюване за 

допомогою адміністративно-правових засобів упорядкування, охорона та 

розвиток суспільних відносин у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет. На 

принципах адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в 

мережі Інтернет будується механізм адміністративно-правового регулювання в 

досліджуваній сфері; 

2) питання про принципи адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет тісно пов’язане з питанням про мету 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Цією метою є забезпечення стабільності правовідносин у сфері рекламної 

діяльності в мережі Інтернет, а також захист прав та інтересів споживачів 

(інтернет-користувачів) і підприємців, які є конкурентами рекламодавця. Тому 

правове регулювання ринку інтернет-реклами має забезпечувати дотримання прав 

споживачів реклами, які є інтернет-користувачами, протидіяти недобросовісній 

конкуренції та не чинити перешкод для входження на відповідний ринок нових 

рекламодавців і здійснення ними своєї підприємницької діяльності; 
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3)  правове регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет має 

спиратися на такі принципи: мінімально достатнє правове регулювання 

суспільних відносин у сфері реклами, забезпечення вільного доступу до 

здійснення законної рекламної діяльності в мережі Інтернет; невідворотність 

відповідальності за порушення в мережі Інтернет законодавства України про 

рекламу.  

 

 

1.4. Механізм адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет 

 

Питання адміністративно-правового механізму регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет є першочерговим для визначення напрямів 

реформування законодавства в цій сфері.  

Необхідно погодитися з О. Чечелем, що до ключових чинників сталого 

економічного розвитку, макроекономічних зрушень, яких потребують країни під 

час суспільно-економічних трансформацій, належить ефективне державне 

регулювання економіки, як цілеспрямований вплив держави у сфері публічного 

управління економікою для надання економічним процесам певного спрямування 

відповідно до цілей, завдань та інтересів країни [196, c. 104]. Не викликає 

сумнівів, що регулювання економіки повинно включати в себе регулювання 

рекламної діяльності. 

За С. С. Алєксєєвим, відмінною рисою будь-якого суспільства є той або 

інший ступінь організованості, упорядкованості існуючих у ньому відносин. Тому 

в будь-якому суспільстві існують певні форми суспільного регулювання [4, c. 5]. 

Одним із універсальних регуляторів є право. Воно забезпечує упорядкування, 

охорону й розвиток суспільних відносин. Однак, крім такої (власне регулятивної) 

функції, право здійснює також духовно-ідеологічний вплив на індивідуальну та 

загальносоціальну свідомість. Як зазначає В. В. Ісаєва, правове регулювання 

відбувається в результаті впливу норм права на свідомість людей, а через неї – на 
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їхню поведінку [49, c. 46]. Тобто соціальна цінність права полягає в правовій 

соціалізації індивідів – встановленні моральних орієнтирів життя суспільства. 

Поняття "правове регулювання" й "механізм правового регулювання" є 

предметом наукових досліджень теорії права і галузевих юридичних наук.  

Поняття "правове регулювання" увійшло в науковий обіг починаючи з 60-х 

років попереднього століття. У радянській правовій доктрині підхід учених до цієї 

категорії був усталеним. Зокрема, П. М. Рабінович, С. С. Алєксєєв стверджували, 

що правове регулювання – це здійснюваний державою за допомогою всіх 

юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з метою їх 

упорядкування, закріплення, охорони й розвитку [145, c. 53]; [125, c. 171]. Позиції 

інших вчених-правників принципово не відрізнялися. Отже можна говорити про 

ототожнення понять "правове регулювання" та "державно-правове регулювання", 

здійснюване радянськими вченими. 

Однак сучасна історична фаза еволюції цивілізації: перехід від 

індустріального до інформаційного суспільства змушує вчених переглянути 

поняття та категорії, зміст яких ще в кінці ХХ століття не викликав жодних 

сумнівів. Як стверджує Ю. С. Шемшученко, на сучасному етапі українського 

державотворення необхідність оновлення адміністративно-правової доктрини 

зумовлена пошуком адекватних відповідей на певні "виклики часу", що виникли 

перед адміністративним правом у нових політико-ідеологічних і соціально-

економічних умовах розвитку України [122, c. 155]. 

Ототожнення понять "правове регулювання" та "державно-правове 

регулювання" сьогодні вже не можна вважати правильним. Це пов’язано зі 

змінами наукових уявлень про право. Якщо в минулому право трактувалося 

вітчизняною наукою як система або сукупність норм, установлених або 

санкціонованих державою, і розглядалося як державний регулятор суспільних 

відносин, то наразі багатьма вченими такий погляд на право вже не підтримується. 

У сучасній науці право частіш за все визначається як міра свободи і вираз ідеї 

справедливості. Отже, право вже не тлумачиться як продукт діяльності виключно 
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держави. Вважається, що воно здатне формуватися й функціонувати, регулювати 

суспільні відносини поза державою та незалежно від неї.  

За такого тлумачення категорії "право" поняття "правове регулювання" та 

"державно-правове регулювання" потрібно розрізняти. І саме під поняттям 

"державно-правове регулювання" необхідно розуміти здійснюваний державою за 

допомогою норм позитивного права вплив на суспільні відносини з метою їх 

упорядкування. У наведеному визначенні акцентується увага на позитивне право, 

що є державним регулятором суспільних відносин. Згідно з ним державно-правове 

регулювання не включає саморегулювання суспільних відносин недержавними 

організаціями за допомогою неписаних принципів права, духовного виразу ідеї 

справедливості, захисту прав споживачів, ділової репутації суб’єктів 

підприємницької діяльності тощо. 

У контексті сказаного можна погодитися з Л. А. Микитенко, що державне 

регулювання рекламним ринком становить усвідомлений цілеспрямований вплив 

держави в особі її органів управління на рекламну діяльність, який здійснюється 

учасниками цього ринку для впорядкування, збереження, удосконалення його 

специфіки [98, c. 27]. 

За Ж. Руссо, між громадянином і державою виникає "суспільний договір". 

Людина, відповідно до нього, отримує для себе сприятливі умови життя. Для 

реалізації такого договору необхідна наявність відповідного механізму, що має 

силу примусу для його виконання [155, c. 205]. 

Перегляд теоретичних основ поняття та сутності механізму правового 

регулювання має практичне значення, адже це забезпечить створення якісного 

нового правового механізму, що ефективно функціонуватиме в умовах сучасної 

фази еволюції цивілізації – інформаційного суспільства.  

Одним із перших у юридичну науку поняття "механізм правового 

регулювання" ввів і розкрив його зміст С. С. Алєксєєв. На думку вченого, під 

таким механізмом потрібно розуміти сукупність юридичних засобів, за 

допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини [5, с. 24]. 

Для сучасної теорії права характерні численні дискусії щодо поняття механізму 



79 
 

 
 

правового регулювання, однак, на нашу думку, наведене визначення С. С. 

Алєксєєва не втратило ні актуальності, ні логічності, ні правильності.  

Під адміністративно-правовим механізмом регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет розуміємо сукупність адміністративно-правових 

засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини 

у сфері здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

І. Б. Тацишин стверджує: "адміністративно-правове регулювання 

інформаційних відносин у галузі реклами має такі рівні – вищий, центральний і 

місцевий (територіальний) [173, c. 8]". Однак наведене не може бути застосовним 

до адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет. Для того, щоб довести наше твердження, необхідно проаналізувати 

місцевий (територіальний) рівень адміністративно-правового регулювання, 

суб`єктами якого, як відомо, є місцеві органи публічної адміністрації. Усі місцеві 

органи публічної адміністрації здійснюють свої функції на обмеженій території 

села, району в місті, міста, району або області. Однак виділити "місцевий" 

сегмент мережі Інтернет, що об’єднував би користувачів – жителів окремих 

адміністративно-територіальних одиниць України неможливо. Тому здійснення 

правового регулювання Інтернет-реклами на місцевому (територіальному) рівні є 

нонсенсом. 

Вивчення адміністративно-правового механізму регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет не можливе без установлення його структурних 

елементів. Однак, якщо більшість учених погоджуються з тим, що механізм 

адміністративно-правового регулювання є системою правових засобів, за 

допомогою яких здійснюється регулювання адміністративних правовідносин, то в 

питанні щодо елементів адміністративно-правового механізму регулювання серед 

учених немає єдності. Видається доцільним виокремити елементи механізму 

правового регулювання, який є теоретичної загальноправової категорії. 

Сформульовані висновки, ймовірно, можна буде поширити на складові 

адміністративно-правового механізму. 
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С. Т. Гончарук переконаний, що структуру механізму правового 

регулювання формують правові норми, правові відносини, акти тлумачення та 

акти реалізації правових норм [23, с. 23]. 

Відрізняється від наведеної вище позиція Ю. В. Кривицького, який виділяє 

у системі елементів механізму правового регулювання такі правові засоби: 1) 

норми права; 2) правовідносин; 3) акти застосування; 4) акти тлумачення норм 

права. Останні два елементи, на думку автора, є факультативними [76, c. 76]. Як 

бачимо, позиція Ю. В. Кривицького є вужчою, адже, на відміну від С. Т. 

Гончарука, він включає до елементів механізму правового регулювання акти не 

всіх форм реалізації правових норм, а лише акти застосування. 

Т. І. Тарахонич пропонує два способи виокремлення елементів механізму 

правового регулювання з огляду на широкий та вузький підходи. У широкому 

розумінні названий механізм охоплює значну сукупність елементів, які беруть 

участь у процесі впорядкування суспільних відносин, а саме: а) норми права; 

б) нормативно-правові акти; в) юридичні факти; г) правовідносини; 

ґ) тлумачення; д) реалізація права; е) законність; є) правосвідомість; ж) правова 

культура; з) правомірна поведінка; и) протиправна поведінка; і) юридична 

відповідальність. За вузьким підходом механізм правового регулювання містить 

лише ті елементи, які становлять основу регулятивної функції права. З-поміж них 

науковець виділяє: норми права, нормативно-правові акти, правовідносини, 

реалізацію права, законність [172, с. 105 – 106].  

Ю. М. Старілов пропонує до системи механізму правового регулювання 

відносити такі елементи: 1) правові норми як первинні елементи регулювання 

впливу на суспільні відносини; 2) застосування (трактування) норм права 

суб’єктами права; 3) правові відносини, що утворюються в результаті дій і 

застосування норм права [168, с. 397–398]. Остання позиція видається найбільш 

правильною та точною. Отже, елементами механізму правового регулювання є 

норми права, правовідносини та акти застосування норм права. Наведений 

висновок можна екстраполювати на адміністративно-правовий механізм 

регулювання. Однак перш ніж остаточно назвати елементи адміністративно-
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правового механізму регулювання, необхідно ще проаналізувати дискусійні 

позиції вчених-адміністративістів.  

Так, С. Г. Стеценко стверджує, що механізм адміністративно-правового 

регулювання суспільних відносин складається з органічних та функціональних 

компонентів. Органічними є ті, що визначають суть самого явища та без яких не 

може відбуватися механізм адміністративно-правового регулювання, як от: норма 

права, юридичний факт, правові відносини, акти реалізації норм права. До 

функціональних належать ті, які значною мірою впливають на механізм 

адміністративно-правового регулювання, на його вираженість та ефективність, 

водночас вони не є обов’язковими елементами, а саме: правова свідомість та 

правова культура, законність, акти тлумачення норм права, акти застосування 

норм права [170, c. 65 – 67]. Принципова особливість позиції С. Г. Стеценка 

полягає в тому, що він відносить до обов’язкових (органічних) елементів 

адміністративно-правового механізму юридичні факти. Дослідник обґрунтовує 

свою думку тим, що самі по собі норми адміністративного права не діють, вони 

активізуються лише тоді, коли настають необхідні для їх дії життєві обставини 

[170, с. 66]. Видається, що така позиція не є правильною. Адже за визначенням 

адміністративно-правового механізму як системи засобів, його елементом може 

бути лише засіб правового регулювання, чим юридичний факт не є. 

Дискусійною є позиція С. І. Корсуна. Дослідник погоджується з тим, що 

адміністративно-правовий механізм регулювання становить систему 

адміністративно-правових засобів, і водночас переконаний, що його елементами є 

адміністративно-правові норми, правовідносини, акти застосування права та 

засоби правового регулювання [69, с. 117]. Тобто автор, здійснюючи операцію 

поділу, робить логічну помилку, опускаючи той факт, що й адміністративно-

правові норми, і адміністративні правовідносини, і акти застосування 

адміністративного права – усі ці елементи вже є засобами правового регулювання. 

Що саме С. І. Корсун має на увазі під поняттям "засоби правового регулювання", 

він не пояснює. 
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Є. В. Валькова, досліджуючи адміністративно-правовий механізм також не 

уникнула суперечливих висновків. Так, дослідниця визнає адміністративно-

правовий механізм певною сукупністю адміністративно-правових засобів, які 

забезпечують безпосередній юридичний вплив на поведінку суб’єктів та об’єктів 

суспільних відносин [13, c. 87]. Також Є. В. Валькова переконана, що 

адміністративно-правовий механізм регулювання складається з трьох основних 

елементів: адміністративно-правових норм, адміністративно-правових відносин та 

актів реалізації прав і обов’язків суб’єктів. Останній елемент вона розглядає і як 

вчинок суб’єкта адміністративних правовідносин, і як документ, виданий 

уповноваженим органом [13, c. 86 – 87]. Тобто вчена визнає елементом 

адміністративно-правового регулювання адміністративно-правові акти, що на 

нашу думку не є правильним. Адже відомо, правовий акт – це документ, який 

вміщує норми права. Видається непослідовним включати до елементів механізму 

правового регулювання одночасно і норми права, і документи, які вміщують 

правові норми. Також думається, що юридичним засобом є не сам документ 

встановленої форми, а безпосередньо нормативні приписи (норми права), 

уміщувані в ньому. 

Ми вважаємо, що елементами адміністративно-правового механізму 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет є правові норми, 

правовідносини та акти реалізації норм права. Для реалізації завдань дослідження 

необхідно детально проаналізувати наведені вище елементи адміністративно-

правового механізму регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Першим елементом є адміністративно-правова норма. У теорії права 

загальновизнано, що правова норма є обов’язковим, формально визначеним 

правилом поведінки, що встановлене та охороняється державою з метою 

організації й регулювання суспільних відносин. Правова норма встановлює зміст 

суб'єктивних прав та юридичних обов'язків і здійснює регулятивний вплив на 

суспільні відносини. Саме з моменту видання норми права вступає в дію механізм 

правового регулювання. Правове регулювання здійснюється за допомогою 
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системи правових норм, для якої властиві організованість, єдність, координаційні 

та субординаційні зв'язки.  

За Ю. В. Кривицьким норма права має статус ключового юридичного засобу 

правового регулювання. Вона відіграє в механізмі правового регулювання 

важливу системоутворюючу, системоспрямовуючу та системозберігаючу роль, 

оскільки протидіє його розбалансованості, деструктивності, даючи змогу 

функціонувати як єдине, погоджене та консолідоване ціле. [77, c. 9-12].  

Законодавчі основи адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет утворюють такі джерела права: Конституція 

України, закони та підзаконні акти, міжнародні договори, ратифіковані Україною, 

що регулюють правовідносини у сфері здійснення рекламної діяльності в мережі 

Інтернет. Адміністративно-правові норми, які регулюють рекламну діяльність у 

цій мережі можуть також вміщуватися в рішеннях судових органів, які є 

джерелами адміністративного права. До них належать рішення Конституційного 

Суду України, постанови Верховного Суду України та рішення Європейського 

Суду з прав людини. 

В українському сегменті мережі Інтернет рекламна діяльність регулюється 

чинними законами "Про рекламу", "Про телекомунікації" та постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 "Про затвердження Правил надання 

та отримання телекомунікаційних послуг". Як слушно зазначає Б. В. Воєводін, з 

огляду на сукупність ознак і характеристик реклами та різноманітність норм, що 

регулюють відповідні правовідносини, можна говорити про послідовне 

формування в Україні комплексного міжгалузевого інституту реклами [17, c. 256]. 

Правові норми «міжгалузевого інституту реклами» можна поділити на дві групи. 

До першої групи входить комплекс, так би мовити, загальних норм, що 

регулюють суспільні відносини, пов’язані з поширенням будь-яких видів реклами 

в мережі Інтернет незалежно від різновиду онлайн-реклами чи рекламного 

продукту. Таких норм більшість. Другу групу складають норми, що здійснюють 

"спеціальне" адміністративно-правове регулювання відносин у сфері здійснення 

рекламної діяльності в мережі Інтернет. Ці норми встановлюють особливості, 
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пов’язані з окремими видами реклами або рекламних продуктів. Так, наприклад, 

ч. 1 ст. 22 зобов`язує проводити ідентифікацію віку користувачів перед наданням 

їм доступу до веб-сайтів, на яких розміщується реклама тютюнових виробів [142]. 

Віднесення наведеної норми до другої групи зумовлено "спеціальним" рекламним 

продуктом, розповсюдження інформації про який вона встановлює. Водночас 

необхідно наголосити, що більшість норм ЗУ «Про рекламу» у тому числі й та, що 

наведена вище про ідентифікацію віку інтернет-користувача, не є 

адміністративно-правовими. Водночас ці норми впливають на адміністративно-

правове регулювання. Адже органам публічної адміністрації надані повноваження 

здійснювати контроль за дотриманням законодавства про рекламу. Встановлення 

додаткових вимог впливає на обсяг контрольних повноважень відповідних 

суб’єктів. 

Другим елементом адміністративно-правового механізму регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет є адміністративні правовідносини у сфері 

реклами.  

За П. В. Діхтієвським, категорія "суспільні відносини" охоплює не всі 

існуючі між людьми взаємозв’язки. Їх необхідно відрізняти від індивідуальних 

відносин, що полягають у безпосередньому психологічному спілкуванні людей. 

На противагу їм суспільні відносини носять безособистісний характер, у якості їх 

суб’єкта людина виступає не як конкретна особа, а як носій деякої соціальної ролі 

[33, c. 167]. 

Хоча ніхто з учених-правників не оспорює належність правовідносин до 

складу елементів правового регулювання, однак це питання необхідно розглянути 

детальніше. У вітчизняній науці загальновизнано, що адміністративно-правовими 

відносинами є суспільні відносини, урегульовані нормами адміністративного 

права. Однак, як зазначає Ю. В. Кривицький, таке традиційне трактування 

призводить до того, що неможливо виявити регулятивну роль адміністративних 

правовідносин в адміністративно-правовому механізмі регулювання. Адже 

категорія "правовідносини" розглядається як результат правового регулювання, а 

не як юридичний засіб. Тому виникає питання щодо правомірності віднесення 
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правових відносин до елементів адміністративно-правового механізму 

регулювання. Правильніше під категорією "правовідносини" розуміти нормативні 

моделі суспільних відносин, урегульованих нормами права [76, c. 77]. Така 

інтерпретація адміністративно-правових відносин дає змогу розглядати їх як один 

із елементів адміністративно-правового механізму регулювання. 

Необхідно погодитися з В. Піцикевичем, що за допомогою впливу норм 

адміністративного права на суспільні відносини, останні трансформуються в 

адміністративно-правові відносини. Водночас поява окремих норм 

адміністративного права може створити нову абстрактну модель адміністративно-

правових відносин, яка є передумовою виникнення неіснуючих раніше суспільних 

відносин [113, c. 80].  

До особливостей рекламних правовідносин Л. А. Микитенко відносить такі: 

1. Наявність особливих об’єктів рекламних правовідносин, з-поміж яких 

необхідно виділяти: 

1) рекламну діяльність – процес взаємодії суб’єктів під час розроблення, 

виготовлення та розповсюдження реклами; 

2) рекламу – результат рекламної діяльності, тобто рекламний продукт, 

який безпосередньо доходить до споживача. У цьому контексті реклама може 

виступати не лише як інформація, але й особливо складний об’єкт, що включає в 

себе інформацію та річ, або інформацію, річ та об’єкт (об’єкти) інтелектуальної 

власності. 

2. Спеціальні суб’єкти рекламної діяльності. Суб’єкти рекламної діяльності 

– це ті юридичні та фізичні особи, які дають вихідні дані, виробляють, 

поширюють і споживають рекламну інформацію, здійснюють регулювання 

рекламних відносин [98, c. 56]. Зазначене видається логічним і правильним, однак 

потребує детальнішого розроблення й уточнення в контексті аналізу 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Складниками адміністративно-правових правовідносин у сфері здійснення 

рекламної діяльності в мережі Інтернет є об’єкт, суб’єкт та зміст (права й 

обов’язки суб’єктів). 
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Об’єкт – це те, заради чого виникають, існують адміністративні 

правовідносини. Об'єктом правових відносин у сфері рекламної діяльності в 

мережі Інтернет є інтернет-реклама та / або рекламна діяльність у мережі Інтернет 

(що детально проаналізовано в підрозділі 1.2.).  

Суб’єктами адміністративних правовідносин у сфері рекламної діяльності в 

мережі Інтернет можуть бути рекламодавці, виробники, розповсюджувачі, 

споживачі реклами, а також органи державної влади, які здійснюють управління у 

сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет. Права та обов’язки кожного з 

названих суб’єктів відповідним чином відрізняються. ЗУ "Про рекламу" розглядає 

таких суб’єктів рекламної діяльності:  

- виробник реклами – особа, яка повністю або частково здійснює 

виробництво реклами;  

- рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва 

та/або розповсюдження;  

- розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами 

[143].  

Також ЗУ "Про рекламу" містить термін "спонсор", під яким розуміється 

фізична або юридична особа, що здійснює добровільну матеріальну, фінансову, 

організаційну та іншу підтримку будь-якої діяльності з метою популяризації 

виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг (ст. 1 ЗУ 

"Про рекламу") [143]. Не викликає сумнівів, що спонсорство є різновидом 

рекламної діяльності. Усе ж відкритим залишається питання, чи можуть виникати 

за участі спонсора саме адміністративні правовідносини, тобто чи може бути 

спонсор суб’єктом адміністративних правовідносин у сфері Інтернет-реклами. 

Думається, що відповідь на це питання має бути негативною, адже спонсор не 

володіє необхідними складовими адміністративної правосуб’єктності – 

адміністративною правоздатністю та адміністративною дієздатністю. Жодних 

адміністративних прав чи обов’язків спонсора законодавство України не 

передбачає.  
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Звернемо однак увагу на те, що в КУпАП є склад правопорушення, 

суб’єктом здійснення якого можна було б вважати спонсора. Так, ст. 156-3 

КУпАП встановлює відповідальність за спонсорування будь-яких заходів з 

використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної 

власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог 

чинного законодавства про рекламу. Однак суб’єктом адміністративної 

відповідальності за це правопорушення є не спонсор, а посадові особи 

рекламодавця та / або розповсюджувача реклами [60]. З огляду на сказане, за 

вітчизняним законодавством, спонсор не може бути суб’єктом адміністративних 

правовідносин у сфері здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

У ЗУ "Про рекламу" згадується ще один суб’єкт рекламної діяльності – 

об'єднання громадян або об’єднання підприємств у галузі реклами. 

Адміністративно-правовий статус цього суб’єкта в законодавстві України про 

рекламу визначено тільки на рівні прав, а про обов’язки та відповідальність 

об’єднань громадян й об’єднань підприємств не згадується. Однак це не звільняє 

їх від обов’язків та відповідальності, що передбачені загальними нормами 

законодавства України про громадські об’єднання. Відповідно до ст. 29 ЗУ "Про 

рекламу", об'єднання громадян та об'єднання підприємств у галузі реклами мають 

право: 1) здійснювати незалежну експертизу реклами й нормативно-правових 

актів з питань реклами щодо відповідності вимогам законодавства України та 

давати відповідні рекомендації рекламодавцям, виробникам і розповсюджувачам 

реклами; 2) звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з питань порушення законодавства про рекламу; 3) звертатися з 

позовом до суду в інтересах рекламодавців, виробників та розповсюджувачів 

реклами в разі порушення їхніх прав, передбачених законодавством; 4) 

представляти своїх членів у державних органах та органах місцевого 

самоврядування [143].  

Отже, об'єднання громадян або об’єднання підприємств у галузі реклами, 

згідно з чинним законодавством, не розглядаються як суб’єкти здійснення 

рекламної діяльності в Мережі. 
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Досліджуючи права осіб, які здійснюють рекламну діяльність у мережі 

Інтернет, зазначимо, що ЗУ "Про рекламу" не містить окремої статті, присвяченої 

визначенню прав рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів 

реклами, що випливають із здійснення ними відповідної діяльності. Однак у 

законі наявні норми пов’язані з правами цих осіб у контексті висвітлення питання 

щодо порушення законодавства України про рекламу. Так, відповідно до ст. 2 ст. 

27 закону "Про рекламу", рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами 

під час розгляду питань про порушення законодавства України про рекламу 

мають право: 1) бути присутніми на засіданні державного органу під час розгляду 

питання про порушення ними цього Закону; 2) подавати необхідні документи, 

давати пояснення; 3) отримувати копію протоколу засідання та рішення 

державного органу, прийнятого щодо них; 4) оскаржувати дії чи бездіяльність 

зазначеного державного органу та його посадових осіб до суду [143].  

Законодавство України про рекламу окремо не визначає обов’язків суб’єктів 

рекламної діяльності. Однак з окремих положень закону можна витлумачити 

зобов’язання рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів реклами 

дотримуватися вимог законодавства України про рекламу. Крім того, закон "Про 

рекламу" закріплює такі обов’язки осіб, що здійснюють рекламну діяльність: 

- обов’язок рекламодавців алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

спрямовувати на виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо 

шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем не менше 5 % коштів, 

витрачених ними на розповсюдження реклами тютюнових виробів та алкогольних 

напоїв у межах України (ч. 8 ст. 22 ЗУ "Про рекламу"); 

- обов’язок рекламодавців, виробників реклами та розповсюджувачів 

реклами на вимогу контролюючих органів надавати документи, усні та / або 

письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну 

для здійснення державними органами своїх повноважень щодо контролю (ч. 2 ст. 

26 ЗУ "Про рекламу"); 
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- обов’язок не розміщувати в рекламі інформацію або зображення, які 

порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами 

пристойності (ч. 3 ст. 7 ЗУ "Про рекламу"). 

Ст. 1 ЗУ "Про рекламу" встановлює, що споживач реклами – це невизначене 

коло осіб, на яких спрямована реклама [142]. Як бачимо, визначення поняття 

"споживач" у ЗУ "Про рекламу" не ототожнюється з визначенням цього ж поняття 

в ЗУ "Про захист прав споживачів", ст. 1 якого встановлює, що споживач – це 

громадянин, який купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи 

замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб [133]. На 

відміну від ЗУ "Про захист прав споживачів", ЗУ "Про рекламу" встановлює, що 

споживачами реклами можуть бути не тільки фізичні, але і юридичні особи, до 

відома яких доводиться або може бути доведена реклама. 

Важливим суб’єктом адміністративних правовідносин у сфері здійснення 

рекламної діяльності в мережі Інтернет є держава, яка реалізує свої функції через 

відповідні органи публічної адміністрації. 

Слушним є висновок Л. А. Микитенко, що до завдань, які необхідно 

розв’язувати для досягнення загальної мети правового регулювання рекламної 

діяльності належать: визначення відповідності розповсюдженої (розміщеної) 

реклами чинному законодавству, а в деяких випадках – наявність необхідних для 

її розміщення дозволів, ліцензій, сертифікатів відповідності; перевірка рекламної 

продукції, виробництво та / або обіг, якої заборонено законом; перевірка 

дотримання встановлених законом загальних і спеціальних вимог щодо змісту 

реклами; перевірка використання форм та засобів розповсюдження реклами, які 

не повинні завдавати шкоди споживачам реклами; перевірка порядку 

виготовлення та розповсюдження реклами; перевірка повноти й об’єктивності 

обліку й документації стосовно сплати податку з реклами та вартості 

розповсюдженої (виготовленої) реклами [98, c. 169]. 

Державне управління в сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет 

здійснює Кабінет Міністрів України. Це пов’язано з особливостями його 

правового статусу, зокрема з законодавчо покладеними на нього 
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повноваженнями. Згідно з ст. 19 ЗУ “Про Кабінет Міністрів України", діяльність 

Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів 

Українського народу шляхом вирішення питань державного управління у сфері 

економіки та фінансів забезпечення прав і свобод людини та громадянина 

розв’язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики [136].  

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 26 ЗУ "Про рекламу", контроль за дотриманням 

законодавства України про рекламу щодо дотримання законодавства про захист 

економічної конкуренції в межах своїх повноважень здійснюється 

Антимонопольним комітетом України (далі – АКУ) [143]. Згідно зі ст. 3 ЗУ "Про 

Антимонопольний комітет України", основним завданням Антимонопольного 

комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, що 

може проявлятися, зокрема, у: 1) здійсненні державного контролю за 

дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах 

рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, 

запобігання, виявлення й припинення порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції; 2) сприянні розвитку добросовісної конкуренції; 3) 

методичному забезпеченні застосування законодавства про захист економічної 

конкуренції [123].  

За Л. А. Микитенко, об’єктом контролю АКУ у сфері рекламної діяльності є 

відповідність рекламної діяльності законодавству про захист економічної 

конкуренції. Цей вид контролю здійснюється за такими напрямами: по-перше, це 

контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на 

засадах рівності учасників рекламної діяльності перед законом та пріоритету прав 

споживачів; по-друге, це контроль за діями, що спрямовані на одержання переваг 

у конкуренції шляхом: використання чужої ділової репутації; дискредитації 

конкурента; введення в оману, перебільшення своїх переваг, розповсюдження 

неповної інформації; неправомірної порівняльної реклами [98, c. 80 – 81]. 

У звіті Антимонопольного комітету України за 2013 рік зокрема, що АКУ 

постійно проводить моніторинг джерел масової інформації, серед них інтернет-

видань, з метою попередження порушення [42]. Аналогічне твердження 
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вміщується також і в звіті Антимонопольного комітету України за 2014 рік [42] та 

у звіті за 2015 рік. Реагування АКУ на порушення в мережі Інтернет 

законодавства України про рекламу є настільки рідкісним явищем, що наведені 

твердження або не відповідають дійсності, або виявлені правопорушення АКУ 

здебільшого ігнорує. 

Не зважаючи на низьку ефективність роботи АКУ у сфері державного 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет, передання його 

повноважень іншому органу не видається доцільним. Думається, що покращення 

показників діяльності можна досягти шляхом запровадження ефективних методик 

розслідування й припинення порушення рекламного законодавства в мережі 

Інтернет, запровадження передового зарубіжного досвіду.  

Відповідно до абз. 2 ст. 26 ЗУ "Про рекламу", контроль за дотриманням 

законодавства України про рекламу щодо захисту прав споживачів реклами 

здійснює в межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного контролю за дотриманням 

законодавства про захист прав споживачів [143], таким органом на сьогодні є 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів (далі – Держпродспоживслужба), до складу якої у 2015 році після 

реорганізації увійшла Державна інспекція з питань захисту прав споживачів [139]. 

Держпродспоживслужба може стати ефективним органом захисту прав 

Інтернет-користувачів від незаконної реклами. Однак вона не може боротися з 

усіма можливими проявами порушень, наприклад, порушеннями прав 

інтелектуальної власності або завдаванням шкоди честі та гідності в Інтернет-

рекламі (коли незаконно використовуються фотографії відомих людей для 

реклами в Інтернеті). Вважаємо, що результативність роботи 

Держпродспоживслужби може бути суттєво збільшена, якщо в її структурі 

створити відділ з контролю за рекламною діяльністю в мережі Інтернет, на який 

покладатимуться завдання з виявлення порушень законодавства України про 

рекламу в мережі Інтернет та вживання заходів з усунення їх.  
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Відповідно до ч. 1 ст. 26 ЗУ "Про рекламу", центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю 

за дотриманням законодавства про зайнятість населення, здійснює контроль за 

дотриманням законодавства України про рекламу (зокрема в Інтернеті) щодо 

реклами про вакансії (прийом на роботу). Центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю 

за дотриманням законодавства про зайнятість населення на сьогодні є Державна 

інспекція України з питань праці [141]. 

Згідно з Положенням про Державну інспекцію України з питань праці (далі 

– Держпраці), вона здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про 

рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу) (ч. 3-1 п. 4 відповідного 

Положення) та має право накладати в межах своїх повноважень штрафи за 

порушення вимог законодавства про зайнятість населення та про рекламу (ч. 8-1 

п.6 Положення) [141]. 

Зазначимо, що ми проаналізували значний масив матеріалів практики, однак 

прикладів реалізації Державною інспекцією з питань праці своїх контрольних 

повноважень у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет не було знайдено.  

Частина 1 ст. 26 ЗУ "Про рекламу" встановлює, що контроль за 

дотриманням вимог законодавства про рекламу (зокрема в мережі Інтернет) 

здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сферах будівництва, архітектури щодо спорудження житлового будинку [143]. 

Таким органом на сьогодні є Державна архітектурно-будівельна інспекція 

України [141]. Однак у Положенні про цей орган жодних повноважень ДАБІ у 

сфері регулювання ринку реклами не передбачено. Останнє видається 

невиправданим. Думається, що в Положення про Державну архітектурно-

будівельну інспекцію України мають бути внесені зміни. Зокрема пропонується 

до п. 4 згаданого положення додати пункт 20-1 такого змісту: "здійснює контроль 

за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо спорудження житлового 

будинку". Громадянське суспільство має здійснювати нагляд за виконанням 

інспекторами ДАБІ своїх функцій з контролю за дотриманням вимог 



93 
 

 
 

законодавства про рекламу щодо спорудження житлового будинку. Це стосується 

й реклами в мережі Інтернет. 

Також у ч. 1 ст. 26 ЗУ "Про рекламу" закріплюється, що центральний орган 

виконавчої влади, який реалізує державну фінансову політику, здійснює 

державний контроль щодо реклами державних цінних паперів. Однак у мережі 

Інтернет відповідні рекламні кампанії не проводяться, тому немає бази для того, 

щоб зробити висновок про ефективність діяльності органу державної влади в цій 

сфері. 

До гарантій діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері реклами 

можна віднести таке нормативне положення: на вимогу органів державної влади, 

на які згідно із законом покладено контроль за дотриманням вимог законодавства 

про рекламу, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами зобов'язані 

надавати документи, усні та / або письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а 

також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо 

контролю. Крім того, відповідний орган державної влади має право:  

- вимагати усунення виявлених порушень законодавства;  

- вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного 

контролю;  

- надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам 

реклами обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень;  

- приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, 

про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її 

розповсюдження;  

- приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами; 

- з метою захисту інтересів суспільства, держави, споживачів реклами й 

учасників рекламного ринку звертатися до суду з позовами про заборону 

відповідної реклами та її публічне спростування (ст. 2 ст. 26 ЗУ "Про рекламу") 

[142].  
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Наступним елементом адміністративно-правового механізму регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет є акти реалізації норм адміністративного 

права.  

За С. С. Алєксєєвим, роль правозабезпечувальної функції застосування 

права неоднакова в залежності від форми реалізації. В процесі дотримання 

юридичних норм "вклинювання" компетентного органу виключається: він лише 

реагує на порушення заборон, тобто накладає санкції (юридичну 

відповідальність). "Уторгнення" в процес реалізації може статися лише під час 

виконання й використання норм права: компетентний орган вживає заходи для 

того, щоб у першому випадку забезпечити виконання активного обов'язку (що 

може супроводжуватися також і притягненням до юридичної відповідальності), у 

другому – усунути перепони для реалізації можливостей, наданих суб'єктивними 

правами. У процесі застосування права компетентний орган не просто поширює 

положення юридичних норм на конкретний випадок, а вирішує справу. Більше 

того в процесі рішення нерідко визначаються зміст прав і обов'язків, обсяг 

юридичної відповідальності й деякі інші умови поведінки учасників 

правовідносин [6, c. 28]. 

Отже, на основі висвітленого в цьому підрозділі можна зробити такі 

висновки: 

1) адміністративно-правовий механізм регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет – це сукупність юридичних засобів, за допомогою 

яких забезпечується необхідне впорядкування суспільних відносини у сфері 

здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет. Елементами механізму 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет 

названі: 1) норми адміністративного права; 2) акти реалізації норм 

адміністративного права; 3) адміністративні правовідносини.  

2) суб’єктами адміністративних правовідносин у сфері рекламної 

діяльності в мережі Інтернет можуть бути рекламодавці, виробники, 

розповсюджувачі, споживачі реклами, а також органи державної влади, які 

здійснюють управління у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет; 
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3) для усунення прогалини у вітчизняному законодавстві необхідно в 

пункт 4 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію додати 

підпункт 20-1 такого змісту: "здійснює контроль за дотриманням вимог 

законодавства про рекламу щодо спорудження житлового будинку". 

 

Висновки до розділу 1 

 

 1. Питання, пов’язані з правовим регулюванням рекламної діяльності в 

мережі Інтернет, в українській науці почали розглядатися лише на початку ХХІ 

століття, адже раніше рекламна діяльність у вітчизняному сегменті Інтернету 

майже не здійснювалася. Характерною особливістю дослідження рекламної 

діяльності в мережі Інтернет у вітчизняній науковій літературі є те, що: а) 

поодинокі розвідки регулювання рекламної діяльності в Інтернеті здійснювалися 

здебільшого в теоретико-правовому, цивільно-правовому чи господарсько-

правовому контекстах; б) адміністративно-правові питання, пов’язані з Інтернет-

рекламою, досліджувалися в роботах, присвячених регулюванню реклами 

загалом.  

 2. Найвагомішою характеристикою онлайн-реклами є відповідний засіб 

її поширення та місце розміщення – Інтернет. Тому поняття "інтернет-реклама", 

"онлайн-реклама", "електронна реклама", "реклама в Інтернеті" та "реклама в 

мережі Інтернет" є синонімічними. Інтернет-реклама – це інформація про особу 

чи товар, розповсюджена в будь-якій формі за допомогою електронних каналів 

зв’язку в мережі Інтернет і призначена або сформувати / підтримати обізнаність 

споживачів реклами та їхній інтерес до таких особи чи товару та / або спонукати 

інтернет-користувачів перейти на сайт рекламодавця. 

 3. Особливості мережі Інтернет як місця та засобу здійснення рекламної 

діяльності, а також специфіка цієї діяльності як різновиду господарської 

(переважно, підприємницької) зумовлюють такі аспекти адміністративно-

правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет: а) відсутність 

ефективних методик реалізації контрольних повноважень суб’єктів публічної 
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адміністрації; б) складність фіксування та припинення адміністративних 

правопорушень, а також виявлення та притягнення до відповідальності винних 

осіб; в) відкритість формування державної політики щодо підтримки та розвитку 

відповідної сфери; г) підтримка наукових досліджень та ефективної 

пропагандистської кампанії, спрямованих на стимулювання підприємницької 

діяльності у сфері інтернет-реклами в Україні; ґ) недопустимість обмеження або 

утруднення реалізації прав інтернет-користувачів та осіб, які використовують 

Інтернет у своїй підприємницькій діяльності.   

4) Класифікація онлайн-реклами має бути розгалуженою: за спрямуванням 

на отримання прибутку: а) комерційна реклама, б) некомерційна реклама; за 

способом донесення інформації: а) текстова реклама, б) відеореклама, в) 

аудіореклама, г) графічна реклама, ґ) інтерактивна реклама, д) комбінована 

реклама; 3) за критерієм сконцентрованості: а) реклама, що поширюється за 

допомогою електронної пошти, б) реклама, що розповсюджується за допомогою 

пошукових систем; в) реклама, що розміщується за допомогою електронних 

дощок оголошень; г) реклама, що розповсюджується за допомогою соціальних 

мереж; ґ) реклама, що розповсюджується за допомогою інформаційних веб-

сайтів…; 4) за способом подання рекламної інформації: а) відкрита реклама, б) 

прихована реклама; 5) за форматом представлення рекламної інформації: а) медіа  

реклама(банерна), б) спам, в) відеореклама, г) спливаючі вікна, ґ) текстова 

реклама; 6) за критерієм спрямування на кожного чи окремі групи населення: а) 

масова, б) селективна; 7) за територією охоплення: а) локальна, б) регіональна; в) 

загальнонаціональна; г) міжнародна; ґ) глобальна; 8) за відповідністю 

нормативним приписам: а) законна, б) незаконна. 

5) Адміністративно-правовий механізм регулювання рекламної діяльності 

в мережі Інтернет – це сукупність юридичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується необхідне впорядкування суспільних відносини у сфері здійснення 

рекламної діяльності в мережі Інтернет. Елементами механізму адміністративно-

правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет названі: 1) норми 
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адміністративного права; 2) акти реалізації норм адміністративного права; 3) 

адміністративні правовідносини.  

6) Суб’єктами адміністративних правовідносин у сфері рекламної 

діяльності в мережі Інтернет можуть бути рекламодавці, виробники, 

розповсюджувачі, споживачі реклами, а також органи публічної адміністрації, які 

реалізують свої повноваження у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет. ЗУ 

"Про рекламу" згадує ще одного суб’єкта рекламної діяльності – спонсора, однак 

останній не володіє складовими адміністративної правосуб’єктності – 

адміністративною правоздатністю та адміністративною дієздатністю. Жодних 

адміністративних прав чи обов’язків спонсора законодавство України не 

передбачає. Тому навіть будучи суб’єктом правовідносин у сфері реклами, 

суб’єктом адміністративних правовідносин спонсор не може бути. 

 7. Правове регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет має 

спиратися на такі принципи: мінімально достатнє правове регулювання 

суспільних відносин у сфері реклами; забезпечення вільного доступу до 

здійснення законної рекламної діяльності в мережі Інтернет; невідворотність 

відповідальності за порушення в мережі Інтернет законодавства України про 

рекламу. 
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РОЗДІЛ 2. 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС ТА 

ІНШИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

2.1. Правове регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет та 

його правова природа 

 

Для створення якісної системи адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет необхідно вивчити функціонування 

відповідної системи в зарубіжних країнах. Водночас важливо розуміти історичний 

досвід формування підходу до адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в певній країні, щоб зробити обґрунтований висновок, наскільки такий 

"зарубіжний підхід" є прийнятним для запровадження його в Україні.  

Становленню інтернет-реклами в тому вигляді, у якому ми її бачимо зараз, 

передував багатолітній шлях її розвитку. Знання історії реклами сприяє 

глибокому й комплексному розумінню її як соціального феномена.  

В. В. Ученова наголошує на тому, що вже в первісному суспільстві почала 

формуватися система символів, яка у вітчизняних і закордонних дослідженнях 

отримала назву "протореклама". До неї належать звукові, предметні знаки, що 

мали сигнальний і демонстраційний характер [187, c. 61]. 

У Стародавньому Римі стіни будинків використовувалися для оголошень 

про гладіаторські бої, продаж рабів, домашніх тварин. Глашатаї голосно 

викрикували або зачитували оголошення в місцях скупчення народу – на площах, 

ринках, театрах, біля лазнь тощо. Без представників цієї професії не могло 

існувати жодне багатолюдне поселення міського типу. Саме їх називають 

першими професійними рекламістами. Вважають, що їхні викрики щодо 

найважливіших подій дня стали основою назви самого явища – "реклама": 

латинське дієслово "reclame" означає викрикувати [98, c. 89].  
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Заслуговує на увагу питання становлення державного регулювання у сфері 

реклами. Учені переконані, що ще в добу Античності стала очевидною 

необхідність контролю з боку органів державної влади за цим видом діяльності. 

Так, у Стародавній Греції була введена посада агорама, який стежив за 

доброчинною поведінкою торговців та чітким виконанням глашатаями своїх 

обов’язків. Міські охоронці – астиноми – вживали належних заходів для чесного 

ведення торгівлі, стежили за пристойністю реклами [183, c. 60-61]. 

Перші спроби правового регулювання рекламної діяльності полягали у 

встановленні специфічних вимог до розповсюдження інформації та обмежень на 

вчинення певних дій [22, c. 17]. Наприклад, міська влада Помпеї супроводжувала 

свою заборону на розміщення оголошень таким написом: "Забороняється писати 

тут, горе тому, чиє ім’я буде згадано тут. Хай не буде йому удачі" [14, с. 105].  

З появою писемності виникла й рукописна реклама. У часи розкопок 

древнього міста Мемфіса було знайдено напис: "Я, Рино з острова Крит, волею 

богів тлумачу сни" [103, c. 7]. На вулицях давніх міст часто зустрічалися графіті, 

що рекламували майбутні видовища. Одні з них повідомляли: "Гладіатори будуть 

боротися в Помпеях у квітні, … а також буде представлене полювання за всіма 

правилами та буде натягнутий навіс" [188, c. 101]. Активна політична діяльність, 

що відбувалася в древніх містах, сприяла виникненню політичної реклами: 

"Рибаки, вибирайте едилом Попідія Руфа", "Прошу, щоб ви зробили едилом 

Модеста", "Якщо хто проти Квінтія, нехай той сяде з ослом" [14, c. 46]. Чітких 

вимог, обмежень та заборон щодо змісту реклами на той час не існувало. Як 

зазначає Ю. І. Зоріна, реклама в тому вигляді, у якому вона існувала в давні часи, 

майже повністю суперечить основним принципам реклами, закладеним у 

законодавстві більшості розвинених країн. Зокрема, характеризуючи стародавню 

рекламу, можна зазначити, що цьому явищу були властиві невіддільність від 

іншої інформації; тобто здебільшого навіть у XVII ст. реклама мала прихований 

характер. Допускалося також перебільшення, обман, що сьогодні є грубим 

порушенням [46, c. 13].  
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Прообрази сучасних засобів масової інформації існували вже в 

Стародавньому Римі. Відомо, що за часів імператора Августина Октавіана (63 р. 

до н. е. – 14 р н. е.) на дощаних щитах, оброблених білим гіпсом, "видавалася 

газета", у якій повідомлялася офіційна інформація, "світська хроніка", інформація 

про веселощі, продаж нерухомості і т. ін. На щити чорною фарбою наносився 

текст, а самі щити виставлялися в людних місцях [201, c. 15]. 

Водночас, окремі вчені намагаються довести, що реклама виникла ще 

задовго до Античності. О. В. Минбалєєв, наводить приклад, що торговці Давнього 

Вавілону, відповідно до знайденого документа, датованого 528 р. до н. е., 

продавали рабів, на тілі яких було витатуйовано ім’я продавця [98, c. 88]. Однак, 

на нашу думку, наведене свідчить про використання в ті часи комерційного 

найменування, щонайбільше торгової марки, але не реклами.  

О. Р. Шишка вбачає доказ того, що прості форми реклами існували ще до 

нашої ери в знайденому єгипетському папірусі, у якому повідомлялося про 

продаж раба. У тексті зазначено, що раб чудово чує обома вухами, бачить обома 

очима, і продавець гарантує його помірність у їжі, чесність і покірність. Проте 

переважаюча на той час безграмотність людей, дорожнеча написання текстів і 

дефіцит папірусу, пергаменту не сприяли поширенню письмової реклами в 

Стародавньому світі [201, c. 12]. 

Зловживання в галузі реклами з часом привели до прийняття багатьох 

нормативних актів, публікації наукових та практичних праць, створення 

різноманітних саморегулюючих і державних органів для регулювання рекламної 

діяльності [46, c. 69]. Під правове регулювання переважно потрапляла діяльність 

перших рекламістів – глашатаїв. 

Глашатаї спочатку з`явилися в стародавніх єгиптян, а від них послідовно 

переймалися стародавніми євреями, греками і римлянами [182, c. 387]. Професія 

глашатая призначалася для повсякденного інформування великих скупчень людей 

у містах, а поширювана інформація мала різноманітний характер: політичні 

заклики й викриття, повідомлення про посольства, що прибували в місто, 

організацію видовищ, страти, циркові вистави, бої гладіаторів, приватне життя й 
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просування товарів задля їх подальшого продажу. Глашатаї перебували на 

державній службі або робили цю працю своїм промислом і способом заробітку 

грошей. Так виникла можливість отримання інформації про товар не тільки в 

тому місці, де він продавався [201, c. 13].  

У Середньовіччі професія глашатая продовжувала використовуватися, у 

чому переконує "Регістр ремесел і торгівлі міста Парижа". Цей документ 

регламентував дії глашатаїв, встановлював, як вони повинні працювати, скільки 

платити податків тощо. У Великій Британії глашатаї також використовувалися. В 

англійському Статуті 1368 р. було зазначено, що ніхто не має права рекламувати 

що-небудь своїм криком. За це діяння намісник мав право притягнути особу "до 

суду та штрафу". Якщо діяння буде вчинено вдруге, у такої особи може бути 

відібрано все майно. Натомість передбачалося, – коли комусь потрібно продати 

що-небудь, він повинен повідомити про це глашатая, який затверджується 

графським намісником [98, c. 90]. Отже, документально закріплювалося, що 

викриками можуть займатися тільки ті люди, які спеціально призначалися на цю 

посаду. Глашатаї в той час були настільки нав’язливими та агресивними, що не 

лише кричали, але й хапали перехожих за руки та затягували в магазини, тому в 

багатьох містах почали з’являтися заборони та обмеження на їхню діяльність. 

Наприклад, у "Регістрі ремесел і торгівлі міста Парижа" було закріплено, що ніхто 

не може й не повинен зазивати покупця, який стоїть біля іншого прилавка або 

іншого дому; а якщо хтось так робить, він має заплатити королю 5 су штрафу і 5 

су братству [146, c. 332].  

У ХV столітті правове регулювання рекламної діяльності почало 

спрямовуватися на запобігання надання неправдивих відомостей у рекламі. Так, у 

Франції ордонанс французького короля Карла VII 1415 р. був спрямований проти 

оманливості й облуди в повідомленнях глашатаїв. Ордонанси Карла VI (1383 р.) і 

Карла VII (1444 р.) визначили етичні критерії рекламування лікувальних послуг. 

У цих розпорядженнях йшлося, що реклама жодним чином не повинна вводити в 

оману пересічного споживача [27, c. 145].  
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У період пізнього Середньовіччя глашатаї вже не завжди могли повною 

мірою забезпечити розповсюдження необхідної інформації. Тоді почали 

використовуватися написані від руки, так звані, "летючі аркуші" [185, c. 32]. 

Ще одним засобом зв’язку з покупцями були вивіски. У період раннього і 

класичного Середньовіччя вони містили тільки знаки і символи, оскільки 

переважна частина населення була неписьменною. З часом з`явилися 

універсальні, фахового походження символи: у слюсарів – ключ; у виноторгівців 

– бочка; у лихварів – три кулі; у шевців – стилізований чобіт [201, c. 16]. 

У 1450-х роках Гуттенберг винайшов друкарський станок. Цей прилад 

сприяв виникненню та розвитку текстової друкованої реклами. У 1472 році 

з’явилося перше друковане рекламне оголошення. Його текст було розміщено на 

дверях однієї з церков у Лондоні з метою інформування про продаж прихожанам 

молитовника. На міських стінах почали з’являтися друкарські листівки, які 

рекламували різні товари та послуги. У цей період у Парижі з’явився черговий 

ордонанс короля (від 10 вересня 1563 р.), який регулював рекламну діяльність. 

Цим документом заборонялося поширювати ганебні пасквілі, розклеювати афіші 

та виставляти напоказ будь-які інші твори під загрозою повішання. Англійський 

указ 1563 року також спеціально передбачав умови розміщення видовищних 

оголошень, відповідно до нього комедіанти мали повісити афіші біля пошти за 

декілька днів до вистави з метою попередження народу про театральне дійство 

[53, c. 16]. 

У ХVII столітті англійський король Карл ІІ (1630 – 1685 рр.) видав указ про 

повну заборону реклами на вулицях Лондона. В указі це рішення 

обґрунтовувалося тим, що "через неї вже немає, чим дихати, вона затулила світ 

божий [183, c. 10]". Однак, очевидно, нормативно-правовим актом глави держави 

побороти рекламну діяльність не вдалося, і в 1752 році на загальнонаціональному 

рівні в Англії був прийнятий перший закон, що детально регламентував рекламну 

діяльність. Закон встановлював, який товар і де рекламувати, а також обмежував 

поширення недобросовісної реклами. Саме в Англії в 1797 р. було введено 
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перший податок на рекламу, що передбачав відрахування в державну казну з 

кожного рекламного оголошення в газеті [8, c. 23]. 

У кінці ХІХ ст. почали прийматися закони про рекламу й в інших країнах 

Європи. Так, у 1886 р. прийнято закон про рекламу в Німеччині, який передбачав 

суворі покарання за розміщення в рекламних матеріалах недостовірних даних 

[190, c. 25]. 

Про існування збірників вуличних викриків або професії глашатая на 

території сучасної України не відомо нічого. Логічно припустити, що таких не 

було. На ярмарках викриками займалися самі купці, що намагалися продати 

товар. 

Друкована реклама в Росії та на території України, що входила до її складу, 

з’явилася досить пізно, адже до XVIII століття не існувало газет. Як зазначає О. Р. 

Шишка, еволюція реклами в Російській імперії, а відповідно і в Україні, мала 

тенденції, подібні до розвитку рекламної діяльності в Західній Європі та США, 

хоча й з деяким запізненням, що надавало можливість запозичувати досвід. Це 

запізнення в розвитку комерційних комунікацій у Росії, порівняно з провідними 

розвиненими країнами, спричинено запізненням розвитку капіталістичних 

відносин. На території Росії аж до початку XVIII ст. фактично єдиним типом 

комерційних комунікацій залишалася словесна реклама, а її домінувальне 

значення зберігалося до початку XIX ст. [199, c. 6]. Російська імперія 

неодноразово забороняла та обмежувала потік оголошень рекламного характеру, 

це спричиняло появу прихованої реклами. Хоча в кінці ХІХ – початку ХХ століть 

спостерігався розквіт капіталізму та реклами, багато рекламних оголошень були 

неправдивими. Під виглядом пізнавальної інформації та інтерв’ю часто від імені 

видавців повідомлялася рекламна інформація. Таке рекламування призвело до 

негативного ставлення населення до реклами загалом [98, c. 93].  

Питання етики в рекламі й сьогодні є актуальним, однак перші прояви цієї 

проблеми дали про себе знати задовго до ХХІ століття. Зокрема, 1889 р. у Великій 

Британії у відповідь на потужний рекламний пресинг уряд видав постанову 
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"Проти непристойної реклами", а 1893 р. було затверджено Національне 

співтовариство з контролю за рекламними зловживаннями [186, с. 187 – 190]. 

1907 р. реклама тютюну Бал Дьорхем у Нью Йорку, розміщена на автобусах 

і тролейбусах маршруту П’ятої Авеню, спричинила громадські заворушення через 

"явно чоловічі" зображення бика в ній. Водіїв заарештували, зображення 

конфіскували через образливий характер ілюстрацій, відкрили судове 

провадження [46, c. 16]. 

У кінці ХІХ і на початку ХХ століть чесність та достовірність реклами була 

рідкістю. Рекламодавці перебільшували достоїнства товарів і давали нездійсненні 

обіцянки. В одній американській газеті, наприклад, наводилося таке оголошення: 

"Хочете курити постійно? Чому б і ні! Цю трубку Ви можете курити хоч 

цілодобово, нікотин при цьому діяти на вас не буде". Реклама розміщувалася 

всюди, де це було можливо. Так, в одному американському місті реклама 

розміщувалася на цвинтарі на мармуровому пам’ятнику, де написали, що тут 

похована людина, яка застрелилася з пістолета системи Кольт, далі 

перечислювалися переваги цієї системи пістолетів [53, c. 16 – 17]. 

У 1960-х роках у країнах Заходу почали створювати органи 

саморегулювання у сфері реклами. Їх виникнення відбулося насамперед завдяки 

потужному тиску на розповсюджувачів реклами з боку товариств із захисту прав 

споживачів. Ці органи продовжують активно функціонувати: займаються 

розглядом скарг споживачів реклами, контролем за змістом розповсюдженої 

реклами, консультуванням рекламодавців, виробників реклами й 

розповсюджувачів перед безпосереднім розповсюдженням ними реклами [83, c. 

259].  

У вітчизняній історії мав місце період занепаду рекламної діяльності: з 

приходом до влади більшовиків та націоналізацією підприємств необхідність у 

рекламі зникла. За О. Р. Шишкою, реклама в радянські часи була переведена на 

публічні засади. Зміст і завдання реклами змінилися і набули політичного 

спрямування. Вже на 14-й день після перемоги Жовтневої революції, 20 

листопада 1917 р., декретом радянської влади "Про запровадження державної 
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монополії на оголошення" реклама була монополізована державою. Монополія 

запроваджувалася на друкування платних оголошень в кіоски, контори та інші 

установи. Майно всіх рекламних приватних агентств, відповідно до цього 

декрету, підлягало конфіскації. Декілька років реклами як такої не існувало, за 

винятком політичної реклами. Радянська влада використовувала її з метою 

партійної пропаганди, мобілізації в Червону армію, підняття морального духу 

армії, збору коштів і пожертвувань тощо [201, c. 26]. 

Однак це не означає, що протягом "радянського" періоду в Україні не було 

реклами та не здійснювалося її правового регулювання. 1935 р. Наркомат 

внутрішньої торгівлі СРСР видав постанову "Про використання методів реклами 

для розширення товарообороту". Відповідно до цієї постанови було створено 

контору "Торгреклама", яка займалася популяризацією товарів на внутрішньому 

ринку. Інше об’єднання – "Зовнішторгреклама" – розповсюджувало інформацію 

про радянські товари на зовнішньому ринку. Реклама того часу була переважно 

простою та короткою: "Літайте літаками Аерофлоту!", "Пийте Радянське 

Шампанське!", "Відпочивайте в здравницях Криму!". Вона не пропонувала 

робити вибір у конкурентній боротьбі, не спонукала витрачати гроші на 

конкретний товар, носила переважно інформаційно-рекомендаційний характер 

[98, c. 94]. 

Значні зміни в рекламній діяльності були викликані "перебудовою", що 

почалася в СРСР у 1985 р. Закон СРСР "Про кооперації" (1988 р.) практично 

вперше з часів НЕПу повернув у правову сферу приватнопідприємницьку 

діяльність. 1989 р. організація "Главкоопторгреклама" перетворилася в Рекламно-

видавниче виробниче об’єднання "Інформреклама" Центрсоюзу. Цей перехід 

привів до значних змін в організації рекламної діяльності. Централізована 

рекламна служба міністерств та відомств розвалилася – рекламні організації та 

підприємства були перетворені в рекламно-інформаційні агентства, а рекламні 

фірми – у контори з переважно акціонерними формами правління [190, c. 32 – 33]. 

В Україні, Росії, Білорусі та інших постсоціалістичних країнах реклама 

з’явилася після розпаду Радянського Союзу на початку 1990-х рр. Це пов’язано з 



106 
 

 
 

відміною центрального планування, внаслідок чого медіа звернулися до нових 

джерел фінансування, зокрема до регіональної та місцевої реклами, а також 

спонсорства. Учені переконані, що рекламний ринок у східноєвропейському 

медіасекторі започаткували Польща та Угорщина. Країни регіону створювали 

правову базу відповідно до "європейських стандартів" через зацікавлення у вступі 

до ЄС. Так, у 1994 р. Республіка Польща підписала Європейську Директиву 

"Телебачення без кордонів", що вимагало приведення національного 

законодавства про ЗМІ у відповідність до європейського. 2000 р. в Польщі було 

прийнято поправки до закону про електронні ЗМІ з метою його узгодження зі 

стандартами ЄС [9, с. 303 – 304]. 

Аналіз радянського періоду історії розвитку рекламної діяльності загалом 

свідчить про відсутність у законодавстві норм, які безпосередньо були б 

спрямовані на регулювання відносин у сфері реклами. Більшість норм про 

рекламу мали відомчий характер та приймалися для розв`язання конкретних 

завдань, що стояли перед торговими відомствами [98, c. 95]. 

У результаті приватизації ЗМІ вже в кінці 1990-х рр. Україна розглядалася 

як найбільш комерційно розвинений медіаринок з-поміж інших країн 

пострадянського простору. Однак, за оцінками дослідників, вітчизняний 

рекламний ринок дуже слабкий, особливо для газет і журналів. Близько 75-80 % 

усіх прибутків від реклами на ринку медіа в Україні акумулюється в телеканалах 

національного масштабу. Частка газет при цьому становить лише 7 %, що є 

досить низьким показником порівняно з 15 % в інших країнах [105, с. 126]. 

Щодо розвитку правового регулювання рекламної діяльності на території 

України в новітньому історичному періоді, то, як слушно акцентує 

А. І. Черемнова, до 1992 року практично були відсутні правові норми, які б 

регулювали рекламу, за виключенням окремих положень, що містилися в 

нормативних актах, які не мали узагальненого характеру, стосувались лише 

деяких аспектів регламентації рекламної діяльності. Першою серйозною спробою 

правового регулювання реклами та протидії недобросовісній рекламі стало 

прийняття закону "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної 
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конкуренції у підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1992 р., у якому 

забороненою недобросовісною конкуренцією були визнані замовлення, 

виготовлення, розміщення або розповсюдження юридичними й фізичними 

особами реклами, яка не відповідає вимогам чинного законодавства України і 

може завдати шкоди громадянам, установам, організаціям та державі (ст. 7). Ця 

норма була підставою для діяльності Антимонопольного комітету України в 

напрямі захисту від недобросовісної конкуренції у сфері реклами, запобігання й 

припинення неналежної реклами, здатної ввести споживачів реклами в оману або 

завдати їм шкоди, що в 1992 – 1995 рр. було одним із поширених правопорушень 

[194, c. 11]. 

Наступним етапом у формуванні правової бази вітчизняного рекламного 

законодавства став указ Президента України "Про заходи щодо запобігання 

недобросовісної реклами та її припинення" від 05 грудня 1994 року. Указ містив 

спеціальні положення щодо регулювання рекламної діяльності, встановлював 

деякі жорсткі обмеження стосовно реклами. 

Першим комплексним нормативним актом вищої юридичної сили став ЗУ 

“Про рекламу” від 3 липня 1996 р., чинний і досі. Його засади відповідають 

загальноєвропейським та міжнародним принципам правового регулювання 

рекламної діяльності. Також в Україні діє багато інших законів, які стосуються 

рекламної діяльності, але окреслене питання для них не є основним. Це ЗУ “Про 

телебачення та радіомовлення”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) 

в Україні”, “Про туризм”, "Про вибори народних депутатів України", "Про захист 

прав споживачів" тощо. Крім того, діють численні підзаконні акти, у яких 

регулюються певні питання рекламної діяльності. Таким чином, нині 

регулювання рекламної діяльності загалом та рекламної діяльності в мережі 

Інтернет здійснюється за рахунок норм різної правової природи, кожна група яких 

виконує специфічні завдання: норми конституційного права гарантують право на 

заняття господарською діяльністю й поширення інформації; норми цивільного 

права встановлюють майнові та особисті немайнові права в цій сфері; норми 

господарського права регламентують процес здійснення такої діяльності; норми 

http://zakon.rada.gov.ua/go/4061-17
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інформаційного права встановлюють вимоги до інформації, яка розміщується в 

рекламі. Що ж стосується норм адміністративного права, то їх завдання зводиться 

до регулювання діяльності суб’єктів публічної адміністрації, зокрема, визначення 

їх контрольних повноважень та встановлення складів адміністративних 

правопорушень у відповідній сфері. 

Інтернет-реклама є найновішим різновидом реклами, порівняно із 

зовнішньою рекламою, рекламою в друкованих засобах та на телебаченні, 

відповідно її історія поки що найкоротша. Всесвітній мережі на сьогодні немає ще 

й п’ятдесяти років, але чи не щороку маркетологи вигадують новий спосіб 

передачі рекламної інформації Інтернет-користувачам. У зв’язку з цим можна 

констатувати, що ринок онлайн-реклами, хоч і бурхливо розвивається, та все ж 

перебуває на етапі становлення.  

Прийнято вважати, що Інтернет створено в 1969 році. Тоді він був частиною 

пентагонської програми для передавання інформації як у мирний, так і у 

військовий час. У 60-і – 70-і роки ХХ століття про використання Мережі для 

рекламних цілей не йшлося. Два попередника мережі Інтернет – NSFNet та 

ARPANET призначалися для користування політичними діячами та 

військовослужбовцями відповідно. Пізніше ARPANET почав використовуватися 

як безпечне середовище для обміну інформацією між університетами й 

дослідницькими центрами. Здійснення діяльності з комерційними цілями в 

мережах NSFNet та ARPANET було заборонено [232].  

За О. Самойленко, у технічному аспекті мережа Інтернет становить 

сукупність інформаційних ресурсів і систем, з’єднаних за допомогою 

електрозв’язку, обмін інформацією в яких здійснюється на базі єдиної системи 

стандартів і протоколів. З’явившись спочатку як суто технічний спосіб 

передавання інформації, середовище Інтернет перетворилося на глобальне 

соціальне явище [158]. 

Оскільки Інтернет створювався як інформаційна база даних, один із 

способів ефективного обміну повідомленнями та спілкування, ідея реклами в 

Інтернеті в 70-х та початку 80-х років викликала сміх у маркетологів [238]. 
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Пізніше людство почало використовувати Інтернет для комунікації між 

собою, для отримання інформації, для купівлі та продажу товарів, відправлення 

кореспонденції тощо. Сьогодні той, хто підключений до Інтернету може відсилати 

та отримувати електронні листи, спілкуватися за допомогою голосових або 

текстових повідомлень, користуватися сервісом "w.w.w.". Майже кожен напрям 

життєдіяльності людини має свій віртуальний аналог в Інтернеті: електронна 

комерція, електронна книга, електронний банк, електронна бібліотека, 

електронний квиток, електронне навчання і т. д. Безперечно, Інтернет полегшив 

комунікації та поширення знань у безпрецедентному масштабі, нівелюючи такі 

поняття, як час і відстань. Однак Інтернет також відкрив великі вікна для всіх 

видів неетичної практики й обману, починаючи від різноманітних залежностей до 

складних махінацій та шахрайства. 

Багато осіб використовують інтернет-мережу без урахування будь-яких 

етичних правил. Непоодинокими є нестримані й дратівливі рекламні практики, де 

онлайн-сторінки заповнені всіма видами реклами, що розбавляє потік інформації 

й відвертає увагу читачів. Інтернет став ефективною масовою платформою для 

донесення до споживача прямих рекламних послуг і реклами шкідливих чи 

непотрібних продуктів [230, с. 1].  

Інтернет-реклама займає найвигіднішу позицію з-поміж реклами в ЗМІ. Ця 

теза обґрунтовується тим, що інтернет-реклама охоплює широке коло реципієнтів, 

більшу частину яких становить аудиторія з найвищою споживчою спроможністю 

— молодь та активні, сучасні особи. Водночас уникнути інтернет-реклами, 

відокремити її від потрібної інформації стає неможливим. Споживання цього виду 

реклами є мало не умовою користування мережею Інтернет [12, c. 334].  

У 2014 році в Україні обсяг ринку медійної інернет-реклами (банери, 

розсилки (не спам), контекстна реклама, статті) склав 1,014 мільярдів гривень. 

Тобто ринок показав ріст в 11% порівняно з 2013 роком, коли обсяг ринку 

становив 0,916 мільярдів гривень. У 2012 році ріст становив 140% порівняно з 

2011, а в 2013 – 54% порівняно з 2012 [50]. Як бачимо, ринок інтернет-реклами в 

Україні динамічно розвивається. У 2014 році вперше Інтернет-реклама вийшла на 
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друге місце за обсягом ринку, потіснивши рекламу в друкованих засобах масової 

інформації (далі – ЗМІ) [52]. У 2015 р. ринок інтернет-реклами знову показав ріст 

в 11%. [107]. За даними дослідження Інтернет Асоціації України (ІнАУ), обсяг 

ринку медійної Інтернет-реклами України за 2016 р. склав 1784 млн. грн., що на 

38% перевищує аналогічний показник 2015 року [147].  

Хоча в перше десятиліття після створення Інтернету маркетологи не 

використовували електронну пошту в рекламних цілях, однак ситуація змінилася 

швидко. Підприємці зрозуміли, що e-mail-реклама є дешевим та ефективним 

методом комунікації з нинішніми та потенційними клієнтами щодо продуктів та 

послуг компанії. Використання електронної пошти та Інтернету загалом не 

вимагає значних фінансових і людських затрат, які необхідні для інших видів 

реклами: папір, чорнила, друк преси, телевізійні камери тощо. Також не є 

необхідною оренда рекламних щитів, біл-бордів та рекламних площ у газетах і 

журналах, адже електронна пошта дає змогу відправляти інформацію тисячам 

клієнтів за допомогою одного натиснення клавіші [239, c. 10]. 

Першу широку інтернет-рекламну акцію було проведено за допомогою 

електронної пошти. 3 травня 1978 року маркетолог від DEC (Digital Equipment 

Corporation) Гарі Туерк послав електронного листа з рекламою нової моделі 

комп’ютера більшій частині Інтернет-користувачів західного узбережжя Америки 

за допомогою ARPANET [240]. Насправді той електронний лист становив 

запрошення на демонстрацію нової тоді моделі DECsystem-20 Digital [199]. До 

списку контактів в електронній пошті одержувачів повідомлення було 

автоматично додано електронні адреси всіх адресатів розсилання. У результаті в 

інтерфейсі електронної пошти рядок одержувачів почав закривати рядок для 

написання листа. Тому більшість одержувачів спам-запрошення були розлючені. 

Негативна реакція Агентства оборони США привела до того, що подібні акції 

протягом наступного десятиліття не проводилися [199]. Водночас електронно-

поштовий маркетинг швидко розвивався. 

Поняття "спам" сьогодні асоціюється з електронними листами рекламного 

характеру, однак першочергове його значення було зовсім іншим. З`явилося 
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позначення "SPAM" у 1936 році й розшифровувалося як SPiced hAM (гостра 

шинка) й було товарним знаком консервів компанії Hormel Foods Corporation. 

Після Другої світової війни залишилися величезні запаси цих консервів, що 

виготовлялися для постачання не лише американським солдатам, але й солдатам 

союзників. Для того щоб збути свою несвіжу продукцію, компанія Hormel Foods 

провела грандіозну на той час рекламну кампанію. Слово "SPAM" впадало в око 

на кожному кроці: з вітрин дешевих магазинів, бортів автобусів і трамваїв, 

фасадів будинків, газет. Реклама консервів "SPAM" безперервно транслювалася 

по радіо. Після висміювання цієї ситуації у відомому телевізійному шоу, термін 

"спам" отримав усесвітню популярність і використовувався відносно настирливої 

реклами.  

1986 року в конференціях Юзнет (USENET) з’явилося багато однакових 

повідомлень від деякого Дейва Родеса, який рекламував нову фінансову піраміду. 

Заголовок повідомлень привертав увагу: "Зароби купу грошей", а в листах 

містилася інструкція, як це зробити. Автор завзято продовжував дублювати свої 

тексти – і вони настільки "приїлися" інтернет-користувачам, що їх почали 

порівнювати з рекламою консервів. За словом "спам" закріпилося нове значення, 

що пізніше перейшло в комп’ютерну термінологію для позначення настирливих 

рекламних розсилань [168]. 

В Україні під терміном "спам" розуміють переважно масове електронне 

розсилання, що здійснюється без попередньої згоди одержувачів листів, не всі 

зарубіжні автори погоджуються з таким тлумаченням цього поняття. Зокрема 

поширеним є сприйняття спаму як лише тієї частини електронних повідомлень, 

що використовуються для шахрайських дій або містять у собі шкідливі для 

комп’ютера програми (віруси) [239, с. 11]. 

Перша відома некомерційна "спам-акція" проведена 18 січня 1994 р. 

системним адміністратором університету Ендрюса, у результаті якої було 

відправлено повідомлення релігійного змісту всім користувачам Юзнет [241]. 

Чотири місяці по тому за допомогою спаму Лоуренс Кантер і Марта Сігел, 

широко розрекламували юридичні послуги своєї компанії в Юзнеті [225]. Дещо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1936
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пізніше спам набув промислового поширення, де спамери використовують 

заражені вірусами комп'ютери (боти) для розсилання спаму віддалено.  

Використання банерної реклами почалося з 1990-х років і становило 

додаткове джерело доходу власників інтернет-сторінок. 25 жовтня 1994 року на 

сайті hotwired.wired.com був опублікований перший у світі банер. Виглядав він, 

навіть для тих часів, не надто презентабельно, але оскільки був інновацією у сфері 

Інтернет, то привернув увагу відвідувачів сайту. Фраза всередині банеру: "Ви 

коли-небудь клацали мишкою тут? Ви будете" стала пророчою, адже сьогодні не 

залишилося жодного інтернет-користувача, який би хоч раз не клацав 

комп`ютерною мишею на рекламний банер. 

Банер став принципово новим способом поширення реклами: якщо текстова 

інформація сприймається споживачами за допомогою органів зору, аудіореклама 

– органами слуху, то банерна реклама є інтерактивною, тобто сприймається за 

допомогою взаємодії особи з банером. Щоб отримати повний доступ до рекламної 

інформації, яка поширюється за допомогою банера, зазвичай необхідно клікнути 

мишею на банер, останній за допомогою гіперпосилання перенаправляє особу на 

сайт рекламодавця. 

Особливим різновидом інтернет-реклами є контекстна реклама. Вона 

полягає в тому, що споживачу показують рекламні повідомлення вибірково, 

відповідно до контексту сторінки, яку він переглядає, або змісту пошукових 

запитів, які він вводив раніше. Як слушно зауважує Дж. Розенталь, на відміну від 

друкованої реклами, телереклами або навіть електронних розсилань, контекстна 

реклама спрямована на показ тієї рекламної інформації, до якої раніше споживач 

виявляв інтерес. Таку можливість надають лише сучасні технології мережі 

Інтернет, поширювати контекстну рекламу в інших середовищах неможливо [239, 

с. 11].  

Зачатки того, що нині називається контекстною інтернет-рекламою, 

простежувалися ще в 1996 році, коли компанія Open Text уперше запропонувала 

брати плату з рекламодавців, які розміщували посилання на свої веб-сайти в 

результатах видачі в пошуковій системі. Проте проект провалився. Через два роки 
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аналогічний проект від компанії IdeaLab з гучною назвою goto.com – розміщення 

платних посилань у результатах видачі пошукової машини – швидко набрав 

популярності в рекламодавців. У результаті goto.com була перейменована в 

Overture й почала забезпечувати показ рекламних блоків на всесвітньовідомому 

порталі Yahoo. Наступний виток розвитку контекстної реклами зроблено у 2002 

році. Компанією Overture була розвинена ідея розміщення контекстної реклами на 

сайтах-партнерах системи. Власникам сайтів необхідно було розмістити на сайті 

форму пошуку від Goto.com. Завдяки цій системі в результатах пошуку на сайті 

відображалися не лише результати запиту, але й рекламні посилання. Ця ідея 

також була реалізована й Google в 2003 році, зі створенням проекту AdSense.  

У 2001 році виник новий різновид Інтернет-реклами – так звані, "спливаючі 

вікна". За 2001 – 2003 роки вони швидко стали найбільш ефективною онлайн-

рекламою, проте дуже дратували користувачів. Через це Opera створила 

блокування спливаючих вікон і ефективно знищила ці оголошення [238]. У 2005 

році в мережі Інтернет з’явилася відеореклама.  

З 2009 року активно розвивається реклама в соціальних мережах [238]. 

Сьогодні інтернет-рекламу вже не можна назвати новим або екзотичним 

форматом. Найвідоміші газети й журнали світу показують більше реклами через 

Інтернет, а не за допомогою друкованих версій періодичних видань. В он-лайні в 

них набагато більша читацька аудиторія. Інтернет є одним із найважливіших 

джерел інформації й для українців. Саме в мережі Інтернет люди шукають 

інформацію про товари та послуги [191, c. 114].  

Низька вартість інтернет-реклами дає змогу навіть малим підприємствам 

ефективно поширити інформацію про свою діяльність у всьому світі і, як 

результат, конкурувати з набагато більшими та багатшими компаніями 

[239, с. 11]. 

У розвитку інтернет-реклами можна простежити кілька тенденцій. 

Особливо перспективним напрямом в світі вважається Інтернет-реклама на 

мобільних пристроях. Дослідження міжнародної консалтингової компанії KPCB 

(Kleiner Perkins Caufield & Byers) називає найбільш недооціненими видами 
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реклами радіо- й інтернет-рекламу, зокрема мобільну інтернет-рекламу. Вони 

вказують на невідповідність між кількістю часу, яку приділяють люди своїм 

смартфонам і планшетам, і рекламних грошей, які отримують ці канали 

комунікації. Наприклад, газети за 6% часу отримують 23% рекламних грошей, а в 

мобільних пристроїв інша пропорція – 12% часу проти 3% грошей [52]. 

Підсумовуючи, зробимо такі висновки:  

1) правова регламентація рекламної діяльності починається з античних 

часів (здійснювалася ще в Стародавній Греції та Римі), загальні правила, що 

вдосконалювалися протягом усієї історії людства, актуальні, зокрема й до 

інтернет-реклами; 

2) нині регулювання рекламної діяльності загалом та рекламної діяльності 

в мережі Інтернет здійснюється за рахунок норм різної правової природи, кожна 

група яких виконує специфічні завдання: норми конституційного права 

гарантують право на заняття господарською діяльністю й поширення інформації; 

норми цивільного права встановлюють майнові та особисті немайнові права в цій 

сфері; норми господарського права регламентують процес здійснення такої 

діяльності; норми інформаційного права встановлюють вимоги до інформації, яка 

розміщується в рекламі. Що ж стосується норм адміністративного права, то їх 

завдання зводиться до регулювання діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

зокрема, визначення їх контрольних повноважень та встановлення складів 

адміністративних правопорушень у відповідній сфері; 

3) інтернет-реклама є найновішим різновидом реклами. Вона включає 

банерну, контекстну рекламу, спам, рекламу в соціальних мережах – усіх їх 

об’єднує специфічний засіб та місце поширення рекламної інформації – мережа 

Інтернет. 

 

2.2. Вимоги законодавства ЄС до здійснення рекламної діяльності в 

мережі Інтернет та досвід держав-членів ЄС щодо їх упровадження 
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27 червня 2014 року була підписана Угода про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, і Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода). У преамбулі 

Угоди зазначається, що сторони зобов’язуються забезпечувати поступову 

адаптацію законодавства України до acquis [законодавства] ЄС. Також сторони 

домовилися вживати заходів для наближення законодавства та підвищення його 

потенціалу (ст. 64) [181]. Ураховуючи викладене, особливого значення набуває 

аналіз вимог законодавства Європейського Союзу до здійснення рекламної 

діяльності в мережі Інтернет задля подальшої імплементації його положень у 

національне законодавство України.  

Природа Всесвітньої мережі не сприяє ефективності її правового 

регулювання в межах однієї країни. Адже, як слушно зазначає Г. М. Красноступ, 

Інтернет – це інформаційний простір, який не має чітких державних кордонів, 

тобто зареєстрований інформаційний ресурс резидента України може знаходитися 

на сервері, що орендується на території будь-якої іншої країни [73, c. 141]. 

Ключовими проблемами правового регулювання є проблема юрисдикції відносин 

у Мережі та проблема відповідальності провайдерів. За Є. Ю. Захаровим, можна 

уявити інформаційні відносини як ланцюжок, що складається як мінімум із п’яти 

елементів: користувач – провайдер 1 – інформаційний ресурс – провайдер 2 – 

власник ресурсу. Елементи ланцюжка можуть знаходитися у сфері юрисдикції 

різних країн. Природно виникає питання: правова система якої держави має 

застосовуватися в спірних ситуаціях, юрисдикція якої держави поширюється на ті 

чи інші інформаційні відносини [40, c. 19].  

Як зазначають Дж. Кессан та А. Галло, існують два основні шляхи 

регулювання Інтернету. Перший, так званий, "знизу вгору" полягає в тому, що 

Інтернет створює власну структуру управління. Інший метод "згори вниз" полягає 

в тому, що уряд застосовує правила, використовуючи типові механізми 

регулювання. Відповідно держави використовують різні підходи для регулювання 

Інтернету. Наприклад, щодо питань електронної комерції та конфіденційності 

Сполучені Штати Америки використовують децентралізовану систему, тобто 
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"знизу вгору", за якої приватні фірми створюють свої правила для Інтернет-

регулювання, з обмеженим втручанням уряду. Європейський Союз обрав 

централізоване регулювання "зверху вниз". Європейські уряди зайняли активну 

позицію у визначенні та реалізації законодавства щодо захисту споживачів в 

Інтернеті [226, с. 238].  

За В. І. Муравйовим, "регуляторна політика ЄС у сфері Інтернет пройшла 

два етапи становлення. На першому етапі, протягом 1991 – 1997 рр., політика ЄС 

у сфері Інтернет ґрунтувалася на принципі виключно урядового регулювання. 

Метою такого підходу було намагання створити певну систему правового 

регулювання та її поступового розвитку. Починаючи з 1998 р. політика ЄС у сфері 

регулювання Інтернет зазнала змін, спрямованих на формування нового підходу – 

системи саморегулювання Інтернет. Початок було покладено з опублікування 

Європейською комісією в 1998 р. повідомлень щодо зміни національної політики 

країн-членів ЄС: "Глобалізація й інформаційне суспільство" та "Питання 

міжнародної політики, що стосуються інтернет-регулювання". Вони надали 

нового бачення майбутньому розвитку і підкреслювали необхідність посилення 

міжнародної координації та системи правового забезпечення [34, с. 227]". 

Водночас, незважаючи на курс, обраний європейською спільнотою, мережа 

Інтернет не є безконтрольною сферою, у якій можуть ігноруватися встановлені 

нормативні приписи. Розроблені ефективні механізми виявлення та припинення 

правопорушень в Інтернеті. Відповідно, саморегулювання сфери Інтернет є 

наслідком не стільки послаблення дії державного механізму, скільки результатом 

розвитку правової культури громадян та організацій у державах-членах ЄС. Адже 

саморегулівні організації здійснюють нагляд за додержанням законодавства про 

рекламу, забезпечують громадський контроль, який є вагомим показником 

розвитку громадянського суспільства в правовій державі. 

Необхідно визнати, що міжнародних угод у сфері правового регулювання 

Інтернет-реклами у світі немає. Навіть у ЄС, незважаючи на європейську 

інтеграцію, рекламне законодавство залишається переважно національним. Як 

зазначає А. І. Черемнова, у ЄС при здійсненні контролю за рекламою, віддається 
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перевага наказам держав-членів ЄС, а не власному регулюванню реклами 

"наддержавними" органами співтовариства. Хоча законодавство ЄС вміщує 

окремі приписи стосовно реклами, основною його формою є не правила, що 

безпосередньо регулюють рекламу, а директиви, у яких встановлюються вимоги, 

яким має відповідати національне законодавство держав-членів [194, c. 16]. 

Спрямовуємо увагу на те, що регулювання рекламних правовідносин за 

допомогою Директив не означає, що встановлені в них норми не мають 

юридичної сили та обов’язкового характеру для держав-членів. Погоджуємося з І. 

В. Шалінською, що Директива є загальнообов’язковим актом. У ній указуються 

цілі й результати, яких слід досягти, проте національним урядам надається повна 

свобода обирати форму й способи досягнення цих результатів [198, с. 3]. Такі 

особливості Директиви як нормативно-правового акту є вирішальними у виборі їх 

задля максимально "безболісної" гармонізації законодавства держав-членів ЄС та 

дотримання принципу поваги до суверенітету держав. 

О. Р. Шишка у 2005 році обґрунтовував необхідність розробити й прийняти 

Модельний рекламний кодексу для Європейського економічного простору (далі – 

ЄЕП) та Рекламний кодекс України як чергового етапу систематизації 

законодавства у сфері реклами та створення єдиного рекламного простору [199, c. 

5]. На нашу думку, ідея створення нового кодексу не є достатньо обґрунтованою; 

незрозуміло, як Рекламний кодекс України зможе розв`язати завдання, які не 

можна реалізувати шляхом прийняття змін до ЗУ "Про рекламу". Щодо створення 

Модельного рекламного кодексу для ЄЕП, то вважаємо національні традиції у 

сфері реклами в різних європейських країнах суттєво відрізняються. У зв’язку з 

цим відповідний Модельний рекламний кодекс буде або настільки загальним, що 

його регулятивне значення наближатиметься до нуля, або ж існуватиме ризик 

втручання в національні традиції ведення бізнесу в різних державах, що також за 

сучасних умов не є виправданим. 

Загальний принцип адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет у ЄС втілений у положеннях ст. 2 Директиви 

2002/77/ ЄС від 16 вересня 2002 р. "Щодо конкуренції на ринках електронних 
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комунікаційних мереж та послуг", а саме: держави-члени не надають виключні 

або спеціальні права у сфері публічно доступних електронних комунікаційних 

послуг. Водночас держави-члени вживають усіх заходів, необхідних для 

забезпечення того, що будь-яке підприємство має право надавати електронні 

комунікаційні послуги [205]. Відповідно до цієї норми, держави члени мають 

забезпечити відсутність перешкод для здійснення фізичними та юридичними 

особами рекламної діяльності в мережі Інтернет.  

Показово, що загальноєвропейське законодавство не наводить визначення 

поняття "реклама". Як слушно наголошує А. Ф. Сафаров, рекламою в країнах ЄС 

вважається інформація, яка розповсюджується рекламодавцем у будь-який спосіб 

з метою прямо або опосередковано підвищити обсяг продажу запропонованих 

рекламодавцем товарів, робіт, послуг. Водночас законодавці Європи не 

приділяють занадто щільної уваги до питання визначення реклами й 

відокремлення її від інших видів інформації – якщо тільки питання не стосується 

прихованої реклами, яка подається під виглядом загальної інформації [159]. Ми 

поділяємо таку позицію європейських законодавців і вважаємо, що встановлення 

норм-дефініцій жодним чином не сприяє підвищенню ефективності правового 

регулювання. 

Думається, що нормотворчу діяльність ЄС у сфері адміністративно-

правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет можна 

систематизувати за такими групами: 

- встановлення загальних вимог до змісту інтернет-реклами; 

- напрацювання рекомендацій щодо публічного адміністрування ринку 

Інтернет-реклами; 

- розроблення правил розповсюдження рекламної інформації в мережі 

Інтернет; 

- встановлення вимог до змісту реклами окремих видів товарів. 

Наведемо окремі норми, що належать до складників пропонованої вище 

систематизації. 



119 
 

 
 

Загальними вимогами законодавства ЄС до змісту інтернет-реклами є 

такі: 

- рекламні комерційні повідомлення мають чітко ідентифікуватися як такі 

(ст. 6 Директиви 2000/31/ЄС); 

- фізична чи юридична особа, від імені якої надсилається таке комерційне 

повідомлення має чітко ідентифікуватися (ст. 6 Директиви 2000/31/ЄС). 

Правила ЄС щодо публічного адміністрування ринку Інтернет-реклами 

включають низку положень, а саме: 

- заінтересовані особи та організації можуть подавати судові позови проти 

реклами, яка вводить в оману, і незаконної порівняльної реклами та / або 

доводити факт подібної реклами до відома уповноважених адміністративних 

органів (ст. 4 Директиви Ради 84/450/ЄЕС; 4 Директиви 2006/114/ЄС); 

- суди або адміністративні органи держав-членів мають повноваження 

віддавати розпорядження про припинення оманливої або незаконної порівняльної 

реклами (ст. 4 Директиви Ради 84/450/ЄЕС; 4 Директиви 2006/114/ЄС);  

- суди або адміністративні органи держав-членів мають повноваження 

віддавати розпорядження про заборону опублікування реклами, яка вводить в 

оману, або незаконної порівняльної реклами, якщо таку рекламу ще не було 

опубліковано (ст. 4 Директиви Ради 84/450/ЄЕС; ст. 4 Директиви 2006/114/ЄС); 

- держави-члени та Європейська Комісія заохочують професійні об'єднання 

до розроблення кодексів поведінки з метою визначення інформації, яка може 

надаватися в рекламі (ст. 8 Директиви 2000/31/ЄС). 

Окремі Директиви Європейського парламенту та Ради вміщують норми, 

спрямовані на правове регулювання розповсюдження Інтернет-реклами. Так, у 

Директиві 2000/31/ЄС встановлено, що для постачальників та одержувачів послуг 

надання таких інформаційних послуг має підпорядковуватися законодавству 

держави-члена, на території якої знаходиться місце заснування постачальника 

послуг [127]. Тобто в межах ЄС здійснюються спроби спростити юрисдикційні 

питання, вводячи принцип "країни походження." Це означає, що компанії з 

Великобританії потрібно дотримуватися законодавства про рекламу тільки 
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Великобританії, і вона може ігнорувати закони інших держав-членів ЄС, навіть 

якщо здійснює продаж у них. Однак існують численні винятки з принципу країни 

походження. Цілком можливо, що суд в іншій державі буде вільно тлумачити такі 

винятки, щоб захистити своїх споживачів. Тому розповсюджувачі реклами, 

ігноруючи законодавство інших країн ЄС, ідуть на ризик [228].  

На рівні Директив у європейському економічному просторі здійснюється 

правове регулювання спам-розсилань. Так, у Директиві 2002/58/ЕС від 12 липня 

2002 року "Про обробку персональних даних та захист таємниці сектора 

електронних комунікацій" передбачено необхідність отримання попередньої 

згоди одержувача до направлення електронного повідомлення рекламного 

характеру. Водночас Директива передбачає направлення комерційних пропозицій 

особам, з якими раніше склалися ділові стосунки. У цьому випадку допускається 

направлення пропозицій щодо товарів і послуг, аналогічним тим, які надавалися 

раніше, але право на відправлення таких повідомлень має тільки та особа, яка вже 

надавала такі товари або послуги. Одержувач має бути поінформований у 

повідомленні про процедуру відмови від подальшого отримання таких 

повідомлень від відправника. Як бачимо, запровадження жорстких санкцій не 

властиво для ЄС, хоча поширення спаму обмежується. Підхід Директиви 

2002/58/ЕС втілюється державами-членами ЄС. В Австрії ще з 2004 року 

заборонено розсилати електронні листи без попередньої згоди споживачів. У 

Бельгії розсилання реклами за допомогою електронних повідомлень не дозволено 

на адресу третіх осіб, а текст рекламного повідомлення має містити процедуру 

"відписки". У Данії заборонено рекламу, яка передбачає відправлення масових 

розсилань. У Норвегії дозволено розсилати рекламу електронною поштою лише з 

попередньої згоди одержувачів. У Фінляндії обов’язковою є попередня згода 

фізичної особи на отримання рекламної інформації. Відправляти рекламну 

інформацію юридичним особам можна без їхньої попередньої згоди, але з 

можливістю "відписки” [121]. 

Встановлення вимог до змісту реклами окремих видів товарів. У 

Директиві Ради 92/28/ЄЕС від 31 березня 1992 року встановлені правила щодо 
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рекламування лікарських препаратів. Положення аналізованої Директиви 

встановлюють спеціальні норми щодо конкретних випадків заборони реклами 

лікарських засобів та даних, які не можуть міститися в рекламі цього виду 

продукції. Передбачено, що реклама лікарських препаратів має містити тільки 

правдиву інформацію та заохочувати до раціонального використання лікарських 

препаратів шляхом їх об’єктивної презентації, без перебільшення їх властивостей 

(ч. 3 ст. 2 Директиви 92/28/ЄЕС). Рекламування лікарських препаратів, дозвіл на 

продаж яких не було отримано згідно з законодавством ЄС заборонено (ч. 1 ст. 2 

Директиви 92/28/ЄЕС). Забороняється також рекламування серед громадськості 

препаратів, які видаються лише за рецептом лікаря, та тих, які містять 

психотропні або наркотичні речовини [208].  

У системі права європейського співтовариства діє Директива Європейського 

парламенту на Ради 2003/33/ЄС від 26 травня 2003 року "Про наближення 

законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів про рекламу 

та спонсорство тютюнових виробів". Відповідно до ст. 1 цієї Директиви, реклама 

тютюнових виробів у послугах інформаційного суспільства обмежується 

публікаціями, призначеними винятково для професіоналів у торгівлі тютюном, та 

публікаціями, котрі розповсюджуються в третіх країнах, якщо такі публікації не 

призначені для ринку Співтовариства [137]. 

Проаналізувавши вимоги ЄС щодо адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет, доцільно зупинитися на питанні про те, 

чи не суперечить законодавство України праву ЄС у досліджуваній сфері. На 

нашу думку, жодних положень у національному законодавстві України, які б 

суперечили законодавству ЄС немає. Водночас існують положення, що не 

знайшли достатнього втілення в законодавстві України про рекламу та 

відповідній юридичній практиці. Зокрема, бракує норми, якою б 

встановлювалося, що фізична чи юридична особа, від імені якої надсилається 

рекламне повідомлення, має чітко ідентифікуватися. 

У країнах Європи нормативно-правові акти щодо регулювання відносин в 

Інтернеті з’являлися з 90-х років ХХ ст. [160, с. 138]. Після кризи 2008 року 
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європейський ринок медійної Інтернет-реклами росте з року в рік у середньому на 

10-15% [50].  

Як зазначає З. О. Кукіна, правова практика, що склалася в більшості країн 

світу, свідчить про те, що реклама визнана формою "вільного слова". Отже, вона 

повинна мати всі основні гарантії, як і інші його форми (інформація). Головне з 

цих прав – неприпустимість цензури та адміністративного втручання [83, с. 258]. 

За А. Ф. Сафаровим, держави Європи розглядають втручання в рекламну 

діяльність, як виключний випадок. Тому вони не намагаються врегулювати всі 

аспекти рекламної діяльності. Основні питання й проблеми рекламного ринку 

мають вирішуватися саме учасниками ринку шляхом саморегулювання або, якщо 

спір між учасниками неможливо вирішити мирним шляхом, – через звичайний 

арбітраж чи комерційний суд. Проте держави можуть і повинні втручатися в 

рекламну діяльність і регулювати таку діяльність у випадках, коли неналежна 

реклама може спричинити шкоду як учасникам ринку, так і суспільству загалом. 

Так у випадках застосування недобросовісної реклами, реклами, яка вводить 

споживачів в оману, реклами, яка впливатиме на здоров‘я людей, у тому числі 

шляхом пропозиції купувати шкідливі товари або послуги, держави застосовують 

заходи адміністративного впливу до порушників, а в деяких випадках – і більш 

суворі заходи [159]. Описаний підхід видається правильним і відповідає 

наведеному в попередньому розділі принципу мінімально достатнього правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Вважаємо доцільним дослідити досвід країн Європейського Союзу у сфері 

правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет. Для здійснення 

аналізу обрано Велику Британію, Польщу та Федеративну Республіку Німеччину 

(далі – ФРН). Вибір цих країн зумовлений переконанням, що саме їх досвід 

правового регулювання буде найбільш корисним для України. Не зважаючи на те, 

що Велика Британія висловила намір вийти зі складу ЄС, вона має найдовшу 

історію правового регулювання у сфері реклами. У Великій Британії рекламна 

промисловість є однією з найбільш динамічних та швидкозростаючих. У цій 

країні реклама здійснює значний вплив як безпосередньо, так і опосередковано на 
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всю економіку. Частка витрат на Інтернет-рекламу становить 18, 9 % усіх витрат 

на рекламу, і цей показник продовжує швидко рости [244, c. 6 – 9]. Велика 

Британія посідає друге місце у світі після США за величиною ринку Інтернет-

реклами [243, c. 9]. 

Польща є нашим близьким сусідом, в історії України був період, коли наші 

землі входили до складу однієї держави, тому є підстави говорити про схожість 

ментальності польського та українського народів.  

Вибір ФРН для аналізу адміністративно-правового регулювання в цій країні 

зумовлений переконанням, що ФРН наразі є найвпливовішим членом ЄС, куди 

Україна намагається потрапити. Крім того, правова система України, так само, як і 

правова система ФРН, належить до романо-германської правової сім`ї, тому 

відповідний аналіз є цікавим з погляду порівняння та запровадження підходів 

ФРН щодо адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в 

Україні. 

Відповідно до законодавства Великої Британії, рекламою є будь-яка форма 

представлення, пов’язана з торгівлею, бізнесом чи ремеслом, для сприяння 

просуванню або обігу продукту [242, c. 1]. У цій країні не існує жодного 

уніфікованого джерела, яке містило б усі правила здійснення рекламної діяльності 

в мережі Інтернет. Однак до цієї діяльності можуть застосовуватися будь-які 

норми, що стосуються поширення інформації або регулюють онлайн-простір, 

наприклад закон "Про торгові описи" (1968 р.) або закон "Про захист даних" (1998 

р.). Часом можуть також застосовуватися спеціальні закони, як закон "Про 

рекламу та продаж тютюну" (2002 р.), регулятори реклами споживчого кредиту 

(2004 р.) або дистанційного маркетингу фінансових послуг (2004 р.). Зазвичай до 

реклами в Інтернеті застосовуються ті ж акти, що й до реклами в "реальному 

світі", однак є винятки, наприклад Директива "Про електронну комерцію", норми 

якої регулюють рекламу тільки в онлайн-просторі. 

Існують також правила, у яких формально передбачено добровільний 

характер дотримання їх, бо створювалися не державними органами, а 

саморегулюючими організаціями, наприклад правила, що входять до Британського 
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кодексу реклами, продажів та прямого маркетингу (далі — Британський кодекс 

реклами). Хоча згаданий кодекс не є законодавчим актом, однак невиконання його 

положень може мати несприятливі наслідки для організації. 

Британський кодекс реклами спрямований на захистит споживачів і 

створення рівних умов для рекламодавців. Відповідальність за створення кодексів 

покладається на два промислових комітети – Комітет з рекламної практики (CAP) 

та Комітет мовників з рекламної практики (BCAP), що співпрацюють з Органом зі 

стандартів реклами (ASA). Кодекс охоплює розміщення реклами в друкованій 

пресі, кінотеатрах та площах для зовнішньої реклами, Інтернеті, на телебаченні та 

радіо.  

Основним принципом Британського кодексу реклами є те, що всі 

маркетингові комунікації в Інтернеті або в інших місцях мають бути законними, 

пристойними, чесними й правдивими, а оголошення не повинні включати те, що 

може викликати образу [233]. Організація з рекламних стандартів відповідає за 

дотримання норм Британського кодексу реклами в пресі, кіно, Інтернеті тощо. Цей 

етичний кодекс включає положення про пристойну, достовірну, приховану 

рекламу, а також визначає права приватних осіб не бути без їх згоди 

використаними відповідно до рекламних цілей [83, c. 259]. За порушення 

окреслених вимог, зокрема в разі поширення реклами, яка вводить в оману, до 

винної особи може застосовуватися штраф або, за рішенням суду, ув’язнення 

терміном до двох років [225, c. 1].  

Організація з рекламних стандартів може ввести обмеження для 

рекламодавця, наприклад, щоб усі його оголошення перевірялися перед 

публікацією. Засоби масової інформації та галузеві організації можуть відмовити 

в наданні рекламного простору організації, яка порушує Британський кодекс 

реклами. Також Організація з рекламних стандартів може звертатися до 

Управління захисту прав споживачів від недобросовісної торгівлі, Управління 

захисту бізнесу або до суду. Власне Організація з рекламних стандартів не є 

урядовим органом, не фінансується з державного бюджету Великої Британії, а 

існує за рахунок членських внесків. Ця організація ухвалює рішення про 
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перевірку рекламного оголошення на основі хоча б однієї скарги. Якщо реклама 

буде розцінена як така, що порушила рекламний кодекс, її обов’язково потрібно 

або змінити, або зняти з ефіру. Право подання заявки мають громадяни, 

представники індустрії та державних органів. Споживачі можуть подавати скарги 

до Організації з рекламних стандартів на рекламу, яка суперечить Британському 

кодексу реклами, і щороку десятки тисяч споживачів це право використовують. 

У Великій Британії загалом існує достатньо саморегулівних організацій, які 

надають роз’яснення або створюють додаткові правила здійснення рекламної 

діяльності в мережі Інтернет. Наприклад, Міжнародна торгова палата видає набір 

регулювальних принципів щодо маркетингу й реклами через електронні засоби 

масової інформації. Ці принципи спрямовані на побудову Міжнародного кодексу 

рекламної практики та Міжнародного кодексу прямого маркетингу. Іншим 

прикладом можуть бути Правила для трейдерів з належної практики в наданні 

інформації про ціни, що видаються Департаментом інноваційного бізнесу 

відповідно до Положення щодо захисту прав споживачів. 

Окрім рекламного кодексу з вимогами до рекламної галузі, у Великій 

Британії діє Кодекс регуляторів із завданнями та вимогами, які вони ставлять до 

своєї роботи. Головними його положеннями є такі: 

- "ми будемо намагатись зменшити тягар регулювання до мінімуму"; 

- "ми будемо співпрацювати з вами" (забезпечувати зручний доступ 

індустрії до кодексів та рекомендацій, ефективно задовольняти потреби галузі та 

громадськості, бути відкритими в процедурах прийняття рішень, бути 

продуктивними, публікувати постанови в повному обсязі, враховувати причини 

недотримання правил); 

- "ми будемо прагнути чіткого регулювання". Щоб задовольнити потреби 

галузі, було створено програму взаємодії з зацікавленими сторонами (попередні 

консультації, експертизи та навчання); 

- "ми будемо працювати цілеспрямовано". Організація рекламних 

стандартів прагне цілеспрямованого й пропорційного регулювання, 

неупередженого та ґрунтовного; 
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- ми будемо шукати консенсус". Там, де виникають потенційні проблеми з 

порушення кодексу, Організація рекламних стандартів прагне вирішити їх з 

рекламодавцем шляхом переконання й консенсусу. При розгляді питання щодо 

порушення беруться до уваги всі відповідні чинники, зокрема те, як часто 

рекламодавець звертався за допомогою та консультаціями; 

- "ми будемо обмінюватися інформацією". Організація прагне ефективно 

працювати з іншими регуляторами там, де це необхідно, щоб уникнути 

дублювання або невідповідності. Для досягнення цієї мети розроблено механізми 

та меморандуми про взаєморозуміння з низкою інших регулюючих органів і 

ключових зацікавлених сторін; 

- "ми будемо надавати консультації та навчальну підтримку"; 

- "ми будемо працювати прозоро" [193]. 

Наведені положення Кодексу регуляторів мають бути сприйняті і 

впроваджені органами публічної адміністрації, які здійснюють контроль за 

дотриманням законодавства України про рекламу. 

Існують спеціалізовані органи, які регулюють маркетингові кампанії в 

межах певної конкретної галузі. Наприклад, реклама лікарських засобів 

регулюється Агентством з регулювання лікарських засобів та медичних 

препаратів, своєю чергою Група Портмана видає регулятивні принципи для 

реклами алкогольних напоїв. 

У Великій Британії діють декілька актів, що регулюють зазначення ціни на 

товари та послуги в рекламі. Участь в оманливій рекламі шляхом дії або 

бездіяльності визнається злочином. Такою оманливою рекламою вважається та, 

яка містить неправдиву інформацію або якимось чином обманює (або, швидше за 

все, обманює) середнього клієнта, зокрема: надання недостовірної інформації про 

основні характеристики, наявність або походження товару; уміщення помилкової 

інформації про трейдера (наприклад, кваліфікації чи нагороди); маркетинг 

продукту подається таким чином, що створює плутанину з продуктами 

конкурентів (наприклад, за допомогою аналогічної марки, імені або логотипу) 

тощо. 
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Правила щодо захисту споживачів (у процесі здійснення дистанційної 

торгівлі) (2000 р.) встановлюють: якщо реклама веде до укладання договору, 

інформація, розповсюджена в ній повинна бути дійсною щонайменше протягом 7 

робочих днів після закінчення рекламної кампанії. Як будь-яка публікація, 

спрямована на широкомасштабну аудиторію, реклама в Інтернеті не може містити 

наклепницьких матеріалів, однак порівняльна реклама, якщо вона не є актом 

недобросовісної конкуренції, дозволена [224].  

Розглянемо регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет у Польщі. 

Окрім державних регуляторів, існують галузеві спілки та асоціації. Утім, окрім 

констатації тих чи інших проблем чи порушень, вони не мають санкційних 

повноважень. Недержавні організації переважно зосереджені на контролі 

дотримання професійних стандартів, обговоренні існуючих порушень та 

просвітницькій діяльності.  

Асоціація роботодавців інтернет-галузі нараховує понад 200 членів, з-поміж 

яких – найбільші інтернет-портали, рекламні мережі, медіахолдинги та 

інтерактивні агентства. Місія цієї асоціації – підтримка діяльності учасників 

інтернет-ринку й популяризація через рекламну діяльність наукових досліджень, 

освіти та правовий захист Інтернету як ефективного медіа. Досягнення цілей 

забезпечують такі дії: 

- опрацювання схем найкращих ринкових стандартів, вдалих практик та 

кодексів, а також навчальних матеріалів з інтернет-маркетингу в рамках робочих 

груп; 

- організація і координація дій, що мають відношення до інтернет-індустрії 

(наприклад, Watch Legal, яка промотує легальний відеоконтент в Інтернеті; 

"Рекламуй свідомо. Ініціатива за справедливу рекламу", що пропагує якісну 

рекламу в Мережі і на легальних сервісах; "Коментуй, не ображай", що визначає 

стандарти дискусій у мережі; "Безпечні Інтернет-користувачі", що сприяє 

питанням безпеки дітей в Інтернеті, і низка інших). 

Але найбільш показовий результат роботи Асоціації – угода про Кодекс 

добрих практик. Так узагальнено називають саморегулюючі ініціативи в різних 
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галузях медіа та суміжних сферах. У межах Кодексу компанії добровільно беруть 

на себе певні зобов'язання та дотримуються їх у своїй діяльності. Кодекси містять 

етичні професійні норми, але можуть підтримувати або навіть змінювати рішення, 

засновані на правових нормах. Також у Польщі постійно діє Рада з реклами. Утім, 

польські медіаексперти зазначають, що, навіть незважаючи на існуючі позитивні 

приклади, впровадження системи саморегулювання все ще перебуває на ранніх 

стадіях і має великий потенціал розвитку [93].  

Єдиного зводу правил щодо рекламної діяльності в мережі Інтернет у 

Польщі не існує, водночас система правового регулювання цієї сфери ефективно 

функціонує. Законодавство Польщі про рекламу застосовується, якщо рекламна 

діяльність здійснюється підприємствами, створеними в Польщі та / або якщо така 

діяльність здійснюється за допомогою сайтів і порталів з IP у Польщі (сайти 

мають польський домен) [235].  

Основою для регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет є загальні 

правила про рекламу. Деякі товари заборонено рекламувати взагалі, у тому числі й 

у мережі Інтернет. Закон повністю забороняє рекламувати азартні ігри й 

просувати онлайн-азартні ігри (карти, кістки, ігрові автомати і т. д.). Закон "Про 

захист здоров'я населення від наслідків споживання тютюну і тютюнових виробів" 

з 2010 року ввів заборону на рекламу та стимулювання продажу тютюнових 

виробів (до 2010 р. була можливість такої реклами, якщо вона призначена для 

конкретних, окремих одержувачів). Паралельно із забороною реклами сигарет діє 

заборона на рекламу алкоголю, але в цьому випадку правила дещо ліберальніші. 

Допускається реклама пива, але з урахуванням низки застережень, які виконати в 

мережі Інтернет важко або неможливо (наприклад, така реклама не повинна бути 

доступною неповнолітнім). Фармацевтичне законодавство забороняє рекламу 

лікарських засобів. Єдиним винятком з цього правила є реклама лікарських 

засобів, що відпускаються за рецептом, якщо така реклама спрямована на 

професіоналів (лікарів), однак ці умови в глобальній мережі реалізувати важко. 

Заборонена також будь-яка реклама, що є дискримінаційною, принижує людську 

гідність, діє на підсвідомість або є прихованою [233].  
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Існують обмеження щодо реклами юридичних послуг. Юристи мають право 

тільки надавати інформацію про свою діяльність, включаючи детальну 

інформацію про резюме, професійну кваліфікацію та навички, або іноземні мови. 

Діє заборона на розкриття списку клієнтів без їхньої попередньої згоди та 

розкриття інформації про позиції юриста в професійних рейтингах, якщо такі 

рейтинги не складалися відповідно до правил, прийнятих публічною 

адміністрацією. Однак не можна сказати, що юристи не мають права на 

просування свого бізнесу. Юрисконсульти мають право на залучення клієнтів, 

зокрема, через веб-сайт, у якому можуть бути опубліковані блоги щодо конкретних 

юридичних питань. Також можуть видаватися правові статті в різних 

виданнях. Адвокати мають змогу надавати інтерв'ю, оскільки вони стосуються 

питань, пов'язаних із законом, і не носять ознак реклами. Подібні обмеження 

поширюються також на рекламу практикуючих лікарів і стоматологів. 

Згідно з законодавством Польщі, взагалі не можуть рекламувати свою 

діяльність нотаріуси. Реклама нотаріусами своєї діяльності розглядається як 

порушення професійної етики, хороших манер та акт недобросовісної 

конкуренції. Нотаріус може мати тільки веб-сайт та користуватися знаками, які 

інформують про місцезнаходження його офісу.  

Відповідно до абз. 2 ст. 10 закону Польщі "Про надання електронних 

послуг" від 18 липня 2002 року, комерційна інформація може бути направлена 

споживачам лише після того, як останні однозначно ідентифікували свою згоду на 

її одержання. Згода, надана споживачами, може бути скасована в будь-який 

момент. Однак значна частина бізнесу не дотримується цього правила, у 

результаті чого споживачі отримують інформацію, яку не замовляли (спам) 

[234]. Надсилання електронних спам-листів відповідно до абз. 3 ст. 10 Закону 

"Про надання електронних послуг" вважається актом недобросовісної 

конкуренції. 

Згідно зі ст. 9 закону Польщі "Про надання електронних послуг" комерційна 

інформація, що поширюється в мережі Інтернет, має подаватися таким чином, щоб 

було чітко та ясно зрозуміло, що це комерційна інформація. Така інформація має 
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включати: 1) найменування та електронну адресу особи, від імені якої 

поширюється ця інформація; 2) чіткий опис рекламованого товару, зокрема, умови 

зниження ціни, інші переваги, пов’язані із просуванням товару; 3) будь-яку 

інформацію, яка може вплинути на обов’язки сторін, зокрема попередження про 

відмову від відповідальності тощо [244].  

Через обов’язок чітко позначати комерційну інформацію, рекламодавці 

мають відділяти комерційну рекламу від іншої інформації на сайті. Це може 

здійснюватися за допомогою створення видимого кордону з позначенням: 

"комерційна інформація", "реклама", "рекламні матеріали". Невиконання цього 

призводить до того, що поведінка розповсюджувача реклами визнається актом 

недобросовісної конкуренції з усіма правовими наслідками [235].  

У ФРН правовідносини у сфері реклами регулюються декількома законами, 

лідерство серед яких належить Закону "Про недобросовісну конкуренцію" (Gesetz 

gegen den unlauteren Wettbewerb). Загальним правилом цього закону 

є неприпустимість дій, що суперечать моральним нормам добропорядного 

бізнесу. 

Законодавство ФРН не має загального визначення поняття "реклама". Це 

поняття розглядається лише в контексті конкретних правовідносин, наприклад, у 

контексті дотримання чесної конкуренції, захисту прав споживачів, охорони 

здоров`я, обмеження розповсюдження порнографії, захисту дітей, обмеження 

розповсюдження інформації, яка сприяє розпалу міжетнічної, расової або 

міжконфесійної ворожнечі тощо. Детально регулюється порівняльна реклама, 

прямо забороняється використання реклами як засобу недобросовісної 

конкуренції. За порушення законодавства передбачені такі види відповідальності 

як накладання штрафу, а також вимога спростування неправдивої реклами і 

порівнянь, які не відповідають дійсності. Як санкція за порушення рекламного 

законодавства юридичну особу – порушника може бути ліквідовано. Органи 

публічної адміністрації, уповноважені контролювати дотримання конкурентного 

законодавства взагалі і рекламного законодавства зокрема мають право розпочати 

процедуру виявлення порушників і притягнення до відповідальності лише за 

https://mikroporady.pl/pomocne-definicje/157-czyn-nieuczciwej-konkurencji.html
https://mikroporady.pl/pomocne-definicje/157-czyn-nieuczciwej-konkurencji.html
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відповідною заявою.  

Федеративна Республіка Німеччина не заборонила повністю рекламу 

виробників тютюнових виробів у засобах масової інформації, а також не 

обмежила у власному законодавстві можливості спонсорства з боку виробників 

тютюнових виробів, зокрема спонсорства статей, інших матеріалів у засобах 

масової інформації. Також у ФРН дозволено рекламу алкогольних напоїв у засобах 

масової інформації, якщо ці засоби не призначені для дітей та молоді [159]. 

ФРН – одна з тих країн, у якій судова та адміністративна практика активно 

протидіє настирливій рекламі в Інтернеті. Прикладом такої реклами є, так звані, 

спливаючі вікна. Вони виникають на сайті в різних місцях, часто перекривають 

іншу, розміщену на сайті інформацію, нервують інтернет-користувачів. Німецькі 

інтернет-користувачі в судовому порядку з'ясували правомірність такого методу 

просування товарів. Так Земельний суд Дюссельдорфа під час розгляду справи 

визнав «спливаючі вікна» такими, що "суперечать положенням про здорову 

конкуренцію і порушує Закон про запобігання недобросовісної конкуренції". 

Ішлося в конкретному випадку про спливаючі вікна, які відкриваються після 

виходу користувача з інтернет-сторінки. Обґрунтування рішення суду, засноване 

на принципі права споживача на своє вільне волевиявлення. В іншому рішенні 

було зазначено, що зміст спливаючих вікон не цікавить користувача в даний 

момент і фактично перешкоджає сприйняттю того змісту, метою якого є його 

відвідування сторінки. Іншими словами, реклама просто закриває бажаний текст 

сайту вторгуючись тим самим у право на інформативне самовизначення 

користувача засобом комунікації. 

Система саморегулювання рекламної діяльності в Німеччині складається з 

двох основних органів, один із яких за допомогою застосування закону "Про 

недобросовісну конкуренцію" вирішує спірні питання, пов'язані з оманливістю, а 

інший відповідає за вирішення питань, пов'язаних зі смаком, пристойністю й 

соціальною відповідальністю. Рада з рекламних стандартів Німеччини (Deutscher 

Werberat, DW) працює з усіма випадками, пов'язаними зі смаком та пристойністю, 

а Центр боротьби проти недобросовісної конкуренції  (Zentrale zur Bekmpfung 
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unlauteren Wettbewerbs, WBZ) відповідає за випадки оманливої реклами та 

недобросовісної конкуренції [166]. 

Одним із найскладніших є питання припинення поширення незаконної 

Інтернет-реклами, адже часто сервер, на якому розміщується інформація, 

розповсюджувач реклами та споживач знаходяться в різних країнах. Аналіз 

зарубіжного досвіду показує, що найбільш простим та ефективним способом є 

покладення відповідальності за доступ до соціально шкідливої інформації на 

провайдера інтернет-послуг. Однак важливою гарантією перешкоджання 

свавіллю з боку органів державної влади є виключення відповідальності без вини. 

Так, у Німеччині відносини в мережі Інтернет регламентує закон від 1 

серпня 1997 р. "Про інформаційні та комунікаційні послуги". Він зобов`язує 

провайдерів послуг відповідати за зміст інформації, наданої третьою особою, 

якщо вони інформовані про цей зміст і блокування його є технічно можливим та 

обґрунтованим. На провайдера в імперативній нормі покладається обов’язок 

блокувати незаконну інформацію. Однак провайдер звільняється від 

відповідальності за зміст розміщеної в мережі інформації у випадку, якщо він 

забезпечує лише доступ до неї [11, c. 108]. 

Яскраво ілюструє "німецький" підхід до розв’язання проблеми поширення 

незаконної інформації в мережі Інтернет рішення Баварського суду в Німеччині, 

що зобов’язав компанію, яка надавала Інтернет-послуги (провайдера) 

"Комп`юсерв", перекрити доступ до неонацистських сайтів (які фізично 

знаходилися в Канаді) для користувачів з ФРН. Рішення у справі "Комп`юсерв" 

виникло через існування в Канаді організації, яка поширювала інформацію про те, 

що холокосту, тобто геноциду євреїв, у Німеччині під час правління Гітлера не 

було, а нацизм є важливою, потрібною й необхідною для суспільства ідеологією. 

Оскільки згідно з німецьким законодавством такого роду пропаганда є злочином, 

то й поширення відповідної інформації за допомогою комп’ютерних мереж 

рішенням суду також було визнано злочином. Німецький суд не мав права 

здійснити ефективні дії щодо розповсюджувачів інформації, які проживали в 

Канаді, тому були застосовані заходи проти компанії, яка надавала послуги щодо 
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передавання такої інформації. Результатом рішення суду стало припинення 

доступу німецьким користувачам до відповідних канадських серверів на близько 

200 лініях зв’язку [121, c. 240]. 

На основі висвітленого в цьому підрозділі можна зробити висновки: 

1) нормотворчу діяльність ЄС у сфері адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет можна систематизувати за 

такими діями: встановлення загальних вимог до змісту інтернет-реклами; 

вироблення рекомендацій щодо публічного адміністрування ринку Інтернет-

реклами; розроблення правил розповсюдження рекламної інформації в мережі 

Інтернет; встановлення вимог до змісту реклами окремих видів товарів; 

2) у законодавстві України немає положень, які б суперечили 

законодавству ЄС. Водночас існують положення, що не знайшли достатнього 

втілення у законодавстві України про рекламу. Бракує норми, якою б 

встановлювалося, що фізична чи юридична особа, від імені якої надсилається 

рекламне повідомлення має чітко ідентифікуватися; 

3)  у законодавстві ЄС та державах-членах ЄС передбачена необхідність 

отримання попередньої згоди одержувача до направлення йому електронного 

повідомлення рекламного характеру. Інтернет-користувач може в будь-який 

момент відмовитися від одержання в подальшому електронних рекламних 

повідомлень. Надсилання електронних комерційних повідомлень без попередньої 

згоди одержувача на це розглядається як акт недобросовісної конкуренції; 

4)  загальною вимогою ЄС до змісту Інтернет-реклами є те, що рекламні 

комерційні повідомлення мають чітко ідентифікуватися як такі. Фізична чи 

юридична особа, від імені якої надсилається рекламне повідомлення, також має 

чітко ідентифікуватися. 

 

 

2.3. Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в 

мережі Інтернет у США, КНР, РФ та РБ 
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Для формування вітчизняного адміністративно-правового механізму 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет доцільним є вивчення 

відповідного зарубіжного досвіду. Це допоможе уникнути багатьох помилок та 

створити якісний нормативний матеріал. 

За Б. В. Воєводіним, стрімкий розвиток реклами, а саме технологій впливу 

на споживачів, збирання й використання їх персональних даних, посилення 

авторитету цифрових засобів масової інформації та збільшення кількості 

прийомів привернення уваги необмеженого кола осіб до об’єкта рекламування, 

зумовлює підвищення рівня як суспільної значущості реклами, так і її небезпеки 

[17, c. 256]. 

Як зазначає Н. В. Кушакова, у Всесвітній мережі Інтернет відсутня 

централізована система управління. Існує тільки координатор системи, роль якого 

відіграє сьогодні ISOC – Товариство учасників Інтернет. Це громадська 

організація, що існує за рахунок внесків і пожертвувань спонсорів. Водночас 

кожна держава створює власні правові й організаційні механізми регулювання 

використання Інтернет [81]. Така правова невизначеність, з одного боку, надає 

розповсюджувачам реклами додаткові можливості для зловживань та обходу 

закону, однак міжнародні організації рекомендують виявляти обережність у 

розробленні рекламних повідомлень, які можуть бути доступні клієнтам у різних 

країнах. Уже напрацьована значна практика притягнення до відповідальності 

іноземних компаній за поширення Інтернет-реклами, яка порушує чинне 

національне законодавство. 

Показовим у цьому контексті є приклад, коли Паризький суд вимагав у 

"Yahoo!" заборонити французьким громадянам доступ до будь-якої інформації на 

yahoo.com, у якій використовуються нацистські символи. Компанія "Yahoo!" 

звернулася до федерального суду США, аби оголосити, що вона не зобов'язана 

підкорятися приписам французького суду. Каліфорнійський суд погодився з 

"Yahoo!", але в серпні 2004 року апеляційний суд скасував це рішення, 

постановивши, що суд нижчої інстанції не володіє юрисдикцією для розгляду 

справи. У травні 2006 року Верховний суд США підтвердив висновки 
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апеляційного суду, чим фактично постановив, що "Yahoo!" має виконувати наказ 

французького суду. Отже, міжнародна практика йде таким шляхом, що 

маркетингове онлайн-повідомлення повинно відповідати законам кожної країни, 

на території якої знаходяться споживачі реклами [228]. 

Адміністративно-правове регулювання Інтернет-реклами суттєво різниться 

в кожній країні, однак можна виділити деякі закономірності такого регулювання. 

Так, більшість держав не приймають нових нормативних актів у цій сфері, а 

застосовують загальні норми і принципи рекламного законодавства, роз’яснення й 

рекомендації уповноважених органів державної влади та саморегулівних 

організацій. 

У США активно впроваджується принцип мінімального втручання органів 

публічної адміністрації у сферу бізнесу, зокрема й у сферу інтернет-реклами. Як 

зазначає З. О. Кукіна, у США перша поправка до Конституції забороняє державі 

втручатися в зміст засобів масової інформації, а реклама визнається частиною 

такого змісту. Разом із тим існує загальне розуміння того, що реклама підлягає 

обмеженням більш суворим, ніж інші форми свободи слова. Влада може 

займатися регулюванням недостовірної реклами або тієї, що вводить в оману, а 

також реклами незаконних товарів і послуг [83, c. 260].  

Так само, як у країнах ЄС і Україні, у США спеціального законодавства у 

сфері інтернет-реклами не прийнято. Замість цього використовується традиційне 

законодавство про рекламу, діють принципи запобігання рекламі, яка може ввести 

в оману, та заборони шахрайських практик. 

Основним органом у сфері регулювання реклами в США є Федеральна 

Торгова Комісія (далі – ФТК), створена ще в 1914 році. У своїй діяльності вона 

керується законом про Федеральну Торгову Комісію (далі – закон про ФТК). Цей 

закон встановлює заборону на "несправедливі чи обманні дії або практики, що 

впливають на торгівлю". У розділі 5 закону про ФТК передбачено дозвіл для ФТК 

видавати власні нормативні акти, положення яких обов’язкові для виконання. 

Усім іншим органам видавати власні нормативні акти у сфері реклами заборонено 
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[222, c. 18]. У складі ФТК діють Бюро захисту споживачів, Бюро конкуренції та 

Бюро економіки. 

Бюро захисту споживачів створене з метою захисту від недобросовісних 

постачальників, оманливих дій та практик. Юристи бюро стежать за дотриманням 

відповідних федеральних законів і регламентів ФТК, у випадку виявлення 

порушень подаються позови до федерального суду США. Бюро також здійснює 

розслідування скарг і підозрілих фактів, реагує на порушення прав споживачів, 

проводить навчання підприємців та споживачів. 

Бюро конкуренції займається попередженням й усуненням 

"неконкурентних" ділових практик шляхом контролю за дотриманням 

антимонопольних законів. 

Бюро економіки створено для підтримки Бюро конкуренції та Бюро захисту 

споживачів шляхом надання експертних висновків з питань економічного впливу 

актів і діяльності ФТК [217]. 

Порівнюючи інституційну систему в Україні та США, бачимо, що ФТК 

США поєднує в собі повноваження Антимонопольного комітету України (далі – 

АКУ) і Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту прав споживачів (далі – Держпродспоживслужба). Водночас, на відміну 

від Бюро захисту споживачів ФТК США, Департамент захисту споживачів 

Держпродспоживслужби України не здійснює навчання підприємців і споживачів. 

Доцільним видається запровадження позитивного зарубіжного досвіду й 

покладення на Держпродспоживслужбу України та АКУ повноважень з 

проведення навчальної діяльності. Видається, що наведена пропозиція сприятиме 

підвищенню довіри до діяльності Держпродспоживслужби та АКУ зокрема та 

органів публічної адміністрації загалом і підвищенню рівня правової освіченості й 

правової культури в Україні. 

Недотримання рекламодавцем або розповсюджувачем реклами правил ФТК 

США може привести до істотного штрафу [224]. Як зазначає З. О. Кукіна, ФТК 

здійснює контроль за рекламною діяльністю, відповідає за інтерпретацію 

реклами, яка вводить в оману, прихованої реклами та правове регулювання 
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недобросовісних методів конкуренції. Проте політика цього органу підтверджує 

його переконання, що головним інструментом у боротьбі з порушеннями 

законодавства про рекламу не мають бути штрафи або контрреклама. Ці санкції 

застосовуються рідко, оскільки, караючи за скоєні правопорушення, не можна 

бути впевненим у тому, що рекламодавці не допустять їх у майбутньому. 

Найкращим результатом ФТК вважає укладення з порушником угоди, у якій 

останній визнає свою помилку та зобов’язується надалі не повторювати її ні в цій 

рекламній кампанії, ні в наступних [83, c. 260].  

Спрямовуємо увагу на те, що законодавство України не передбачає 

можливості укладення угод з особами, які вчинили адміністративне 

правопорушення, замість покладення на них санкцій. Водночас видається, що 

запровадження описаного досвіду США може значно підвищити рівень 

ефективності адміністративно-правового регулювання та довіри до органів 

публічної адміністрації. Необхідно визнати: оскільки в Україні немає 

відповідного досвіду спрогнозувати наслідки непросто. Звісно, існує небезпека 

підвищення рівня корупції, адже особам, які виконують повноваження органів 

публічно адміністрації, буде надана можливість обирати: накладати санкції чи 

укладати угоду. Водночас, на наше переконання, неприпустимо блокувати 

перспективні реформи у сфері адміністративно-правового регулювання виключно 

через страх корупції. Видається, що держава має доручати виконання своїх 

функцій тим особам, у професійно-моральних рисах яких вона впевнена. В 

іншому випадку нелогічним видається найм державою цих осіб на роботу. Крім 

того, має ефективно функціонувати механізм протидії корупції. 

Реклама в США вважається такою, яка може ввести в оману, якщо 

відповідна інформація залишається поза увагою або якщо зміст оголошення не 

відповідає дійсності. Наприклад, реклама оренди автомобіля за 0 доларів може 

ввести в оману, якщо не вказано значні збори за підписання договору оренди. 

Продавці в США несуть відповідальність за рекламні оголошення про свої 

продукти й послуги, які вони надають. Треті особи – такі, як рекламні агентства 

або дизайнери веб-сайту, маркетологи, що створювали каталог, – також можуть 
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нести відповідальність за виготовлення або поширення оманливої реклами, якщо 

вони брали участь у підготовці чи поширенні реклами або знали, що поширювана 

ними реклама вводить в оману. 

Рекламні агентства й дизайнери сайту несуть відповідальність за огляд 

інформації, використовуваної для обґрунтування рекламних оголошень. Вони не 

можуть просто покладатися на запевнення рекламодавця про те, що інформація в 

оголошеннях є обґрунтованою. У прийнятті рішення щодо притягнення до 

відповідальності рекламного агентства, ФТК зважає на ступінь участі агентства в 

підготовці рекламного оголошення і чи знало (мало знати) агентство, що 

оголошення містить помилкові або оманливі дані. 

Розміщена в Інтернеті інформація має бути ясною й точною, щоб споживачі 

могли помітити, прочитати або почути й зрозуміти інформацію. Демонстрації 

мають показувати, як продукт працюватиме за умови нормального використання. 

Якщо було обіцяно повернути кошти незадоволеним покупцям, то це має бути 

виконано [213, c. 1 – 2]. 

Додаткову увагу потрібно приділити обсягу та зрозумілості повідомлення, 

інтонації у звуковій рекламі, тривалості показу інформації. Також необхідно 

забезпечити, щоб Інтернет-реклама правильно відображалася на будь-якому 

мобільному гаджеті, незалежно від розміру його екрану [219, c. 3]. Рекомендації 

ФТК є настільки детальними, що стосуються навіть розміру, кольору, графіки, 

відстані розміщення та кількості повторів рекламної інформації на Інтернет-

сторінці.  

У площині порівняння наведеного досвіду США з реаліями в Україні 

необхідно зазначити, що в Україні не існує практики надання АКУ та 

Держпродспоживслужбою детальних роз’яснень щодо рекламної діяльності в 

мережі Інтернет. Така ситуація видається невиправданою. Доцільним видається 

покладення на відповідні органи публічної адміністрації повноважень з надання 

хоча б індивідуальних письмових консультацій (за аналогією з індивідуальними 

податковими консультаціями, що надаються Державною фіскальною службою 

України). 



139 
 

 
 

Правопорушенням у США визнається ненадання в рекламі інформації, яка 

може мати значення для споживача або може вплинути на його вибір. Так, 1984 р. 

в справі "Інтернешнл Харвестер" ФТК встановила, що замовчування фірмою 

проблеми безпеки продукції, хоч і не є обманом, але належить до нечесної 

підприємницької практики. Також ФТК постановила, що рекламодавець має бути 

готовим довести зроблені ним заяви. Особливо ретельно контролюється реклама, 

у якій наводяться дані наукових, порівняльних та інших досліджень. Рекламодавці 

повинні мати докази зроблених ними заяв ще до того, як розпочнуть 

розповсюдження реклами [160, c. 58 – 59]. Реклама, яка вміщує дані наукових або 

порівняльних досліджень, викликає більшу довіру в споживачів, порівняно з 

рекламою, яка таких даних не містить. Тому важливо, щоб дослідження 

проводилися професійними й об’єктивними особами, а одержані результати 

подавалися в рекламі точно й достовірно. На відміну від США, в Україні на рівні 

нормативних приписів не встановлюється спеціальних правил щодо надання в 

рекламі даних, одержаних за допомогою наукових або порівняльних досліджень.  

Як зазначає А. І. Черемнова, існують труднощі в документальному 

підтвердженні інформації, що міститься в рекламі, оскільки в законодавстві не 

визначено, який орган і на підставі яких даних може підтвердити її достовірність. 

Зарубіжна юридична практика доводить, що реклама, у якій міститься твердження 

про тестування (перевірку) рекламованої продукції, має підлягати спеціальному 

правовому регулюванню [194, c. 56]. Водночас ми не вважаємо, що до 

законодавства України про рекламу потрібно внести нову норму, згідно з якою 

рекламодавець повинен мати докази експертних та статистичних даних, 

наведених в рекламі. Із системного тлумачення вітчизняного законодавства 

випливає, що в разі подання в рекламі даних наукових або порівняльних 

досліджень, якщо такі дослідження не проводилися взагалі, або в результаті 

проведених досліджень дані відрізнялися, то така реклама має вважатися 

недобросовісною й каратися відповідно до приписів національного законодавства. 

Відповідні докази рекламодавець повинен мати до того, як реклама почне 

розповсюджуватися.  
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У Міністерстві юстиції США діє Антитрастове відділення, яке активно 

взаємодіє з ФТК у сфері вироблення правил для компаній, що здійснюють 

підприємницьку діяльність. Як зазначає І. В. Лукач, в українському правовому 

розумінні, ФТК є єдиним центральним органом державної влади, що забезпечує 

державний захист конкуренції в США, тоді як Антитрастове відділення 

Міністерства юстиції США виконує функцію державного обвинувача та 

допомагає ФТК у веденні розслідувань [85, c. 130]. Українське законодавство не 

містить положень щодо взаємодії органів публічної адміністрації з 

правоохоронними органами у сфері реалізації їх контрольно-наглядових 

повноважень за рекламною діяльністю в мережі Інтернет. Хоча за допомогою 

Інтернет-реклами можуть вчинюватися не лише адміністративні правопорушення, 

а й злочини (наприклад, шахрайства та незаконне втручання в роботу електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж тощо). 

Звісно, перевіряти дії рекламодавців, виробників і розповсюджувачів реклами на 

наявність у них складу злочину мають правоохоронні органи. Тому видається 

логічним запровадження позитивного досвіду США та включення до ЗУ "Про 

рекламу" ст. 26-1 такого змісту: "Якщо під час реалізації контрольних 

повноважень за дотриманням законодавства України про рекламу орган публічної 

адміністрації виявив ознаки злочину або адміністративного правопорушення, 

розслідування якого виходить за межі його компетенції, то такий орган публічної 

адміністрації зобов’язаний передати матеріали правоохоронним органам за 

належністю для розслідування виявлених правопорушень". 

Радикальним є підхід адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності, що реалізовується в системі права Китаю. З 2005 року в КНР діють 

правила регулювання роботи Інтернет-ЗМІ. Відповідно до цих правил, 

традиційним засобам масової інформації необхідна спеціальна реєстрація, щоб 

почати поширення своєї продукції через Інтернет. Крім спеціальних вимог, до 

онлайн-реклами висуваються також загальні вимоги, насамперед з метою захисту 

національної культури та соціально-політичних цінностей. Заборонено ресурси, 

які містять ідеологічно, морально або етично шкідливу інформацію. Блокується 
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доступ до матеріалів, що підривають державний устрій, соціальну стабільність, 

наносять шкоду репутації Китаю у світі та (або) перешкоджають зусиллям щодо 

возз`єднання його з Тайванем. Схожа система регулювання Інтернету існує у 

В’єтнамі, на Кубі, у КНДР [121, c. 245-246].  

За О. М. Глазуновим і В. В. Авдєєнко, у 1994 р керівництвом КНР були 

прийняті Правила регулювання з метою забезпечити безпеку комп'ютерних та 

інформаційних систем. Особливі права і повноваження з управління Мережею 

були покладені на Міністерство державної безпеки (МДБ), зокрема право 

нейтралізувати будь-який неугодний ресурс. Наприклад, передбачена 

відповідальність за публікацію "матеріалів, які шкодять репутації держави", 

водночас категорії шкідливості законодавчо не визначені. У КНР, крім жорсткої 

системи законодавства, активно розвивається система саморегулювання інтернет-

індустрії. Провайдери створюють механізми, спрямовані на забезпечення 

фільтрації, моніторинг активності користувачів у мережі Інтернет, і надають 

відповідні звіти державним органам. Крім того, у країні заборонено доступ до 

Facebook, Twitter, Gmail, періодично блокується "Вікіпедія", немає доступу до 

CNN, New York Times й інших новинних проектів. Сервіси Google блокуються в 

КНР з 2010 р. [21]. 

Відповідальність за блокування незаконного змісту інтернет-повідомлень 

покладається на компанії, що надають можливість створення сайтів, чатів, блогів, 

соціальних мереж. Вони зобов’язані вести облікові записи всієї інформації, що 

з’являється на сайті й зберігати її не менше 60 днів. Усі провайдери зобов’язані 

встановлювати сервери для блокування доступу до іноземних ресурсів 

шкідливого змісту. Боротьба із зарубіжними сайтами стосується й пошукових 

систем. Китайські філіали серверів "Yahoo!" і "Google" погодилися самостійно 

блокувати доступ з КНР до деяких сайтів за приписами органів влади [121, c. 245-

246]. 

На відміну від законодавства країн ЄС і США, закон КНР "Про рекламу" 

вміщує чітку дефініцію реклами, а саме: комерційне оголошення, що повністю 

оплачується виробниками товарів і послуг, і знайомить з товарами та послугами 
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цих виробників. Встановлено, що реклама має бути правдивою і законною, 

відповідати вимогам соціалістичної духовної культури. Реклама не може містити 

неправдивих відомостей, обманювати споживачів [41]. Показово, що КНР – єдина 

з аналізованих нами країн, чиє законодавство вміщує вимогу відповідності 

реклами духовній культурі народу. Реклама має містити легко впізнавані ознаки, 

на підставі яких споживач зможе зрозуміти, що сприйнята ним інформація є 

рекламою. Зміст реклами має служити духовному і фізичному оздоровленню 

народу, сприяти підвищенню якості послуг і товарів у Китаї, захищати законні 

інтереси споживачів, дотримуватися громадської та професійної етики, охороняти 

престиж, та інтереси держави [41]. Отже, закон КНР "Про рекламу" вміщує багато 

оціночних термінів, що розглядаємо як специфічну ознаку законодавчої техніки 

цієї країни. 

Проведений аналіз свідчить, що закон КНР "Про рекламу" вміщує 

мінімальну кількість бланкетних та відсильних норм. У ньому передбачається, що 

у випадку колізії з іншим нормативним актом під час регулювання рекламних 

відносин, має застосовуватися саме цей закон. Порівнюючи закон КНР "Про 

рекламу" з відповідним законом України, зазначимо, що закон КНР є більш 

детальним. З аналізованих нами країн КНР першою передбачила в законодавстві 

можливість перевірки за заявою рекламодавця рекламного оголошення на 

відповідність його законодавству. Встановлено, якщо рекламодавець звертається з 

проханням перевірити його рекламне оголошення, то він повинен подати до 

органу з перевірки рекламних оголошень відповідні підтверджувальні документи. 

Орган з перевірки рекламних оголошень має, перевіривши рекламне оголошення, 

винести щодо нього своє рішення [41]. Наведена норма видається позитивною в 

аспекті співпраці рекламодавців з органами публічної адміністрації. Щоправда, це 

може призвести до перевантаження національних органів публічної адміністрації 

й навіть паралізувати їх роботу. На нашу думу, функцію з перевірки рекламних 

оголошень на відповідність їх законодавству можуть взяти на себе саморегулівні 

організації. 

Спрямовуємо увагу на те, що в Україні діє громадська організація 
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"Українська асоціація видавців періодичної преси". Вона об’єднує значну 

кількість видавців періодичних видань, багато з яких мають свої інтернет-

сторінки, де розміщується реклама. Згадана громадська організація надає своїм 

членам роз’яснення чинного законодавства у сфері реклами, бере участь у 

розробленні проектів нормативних актів та виконує послуги експертизи 

рекламних оголошень на відповідність їх чинному законодавству. Теоретично за 

державної та громадської підтримки на її базі могла б бути створена 

саморегулівна організація у сфері реклами.  

Також в Україні діє громадська організація Інтернет асоціація України. 

Вона була створена у 2000 році з метою консолідації зусиль усіх зацікавлених 

сторін у розвитку Інтернету в Україні. Інтернет асоціація України в тісній 

координації з комітетами Верховної Ради та іншими українськими й 

міжнародними громадськими організаціями постійно проводить аналітичну 

роботу з аналізу, розроблення та коректування законодавчої і нормативної бази 

України. Інтернет асоціація України, так само як і Асоціація видавців періодичної 

преси, теж могла б стати саморегулівною організацією, що здійснює перевірку 

оголошень на предмет відповідності їх законодавству України про рекламу. 

Функціонування ефективної саморегулівної організації в механізмі регулювання 

рекламної діяльності важко переоцінити. Адже, як зазначає З. О. Кукіна, практика 

саморегулювання показує, що на відміну від консервативних законодавчих 

механізмів воно здатне швидко, гнучко й без зайвих витрат забезпечити існування 

гармонійних відносин між рекламістами, суспільством і державою [83, c. 259]. 

Розвиток саморегулювання у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет в 

Україні жодним чином не сприятиме зниженню ефективності державного 

регулювання в цій сфері. Навпаки прогнозованим є підвищення рівня правової 

культури та правової грамотності суб’єктів цього ринку. 

Продовжуючи аналізувати законодавство КНР про рекламу, зазначимо що 

народні уряди, починаючи з рівня повіту і вище, адміністративно-господарські 

відомства є контролюючими рекламну сферу організаціями. У тому випадку, 

якщо в рекламному оголошенні міститься неправдива інформація про товари або 
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послуги в Китаї, то наглядово-контрольний орган, який відповідає за рекламу, 

наказує рекламодавцю припинити публікацію рекламних оголошень і 

використовувати суму, рівну отриманій платі за рекламу, для публічних 

спростувань у районах поширення неправдивої інформації з тим, щоб усунути 

негативні наслідки, і цей же орган накладає на рекламодавця штраф у сумі, не 

нижче отриманого завдяки рекламі доходу, але не вище суми більшої в 5 разів. У 

рекламного агента і видавця, що відповідають за вихід у світ такого рекламного 

оголошення, конфіскується отримана плата й на них накладається штраф у сумі 

від однієї до п’яти плат, отриманих за рекламні послуги. Закон КНР "Про 

рекламу" встановлює, що в серйозних випадках рекламна діяльність порушників 

має бути припинена; якщо у справі є склад злочину, то проводиться кримінальне 

розслідування [41]. Що саме означають "серйозні випадки", у зв`язку з якими 

може бути припинена діяльність суб’єктів господарювання, у законі не 

роз’яснюється.  

Після аналізу законодавства КНР у сфері адміністративно-правового 

регулювання реклами в нас сформувалося переконання щодо значних 

відмінностей у ментальності, історичному досвіді, правовій культурі, державно-

політичній ситуації українського та китайського народів. Як наслідок принципи 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет 

також суттєво відрізняються. З огляду на сказане, хоча вивчення досвіду 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет є 

цікавим, однак запровадження досвіду КНР в адміністративно-правовому 

регулюванні рекламної діяльності в мережі Інтернет в Україні є недоцільним. 

Розглянемо особливості адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет у Російській Федерації (далі – РФ). Основним 

законодавчим актом в аналізованій сфері є закон РФ "Про рекламу", порівняно з 

відповідним Законом України, він є набагато детальнішим й об`ємнішим.  

Встановлено, що за російським законом реклама – це інформація, поширена 

будь-яким способом, у будь-якій формі і з використанням будь-яких засобів, 

адресована невизначеному колу осіб та спрямована на привернення уваги до 
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об'єкта рекламування, формування або підтримання інтересу до нього і його 

просування на ринку. Загальними вимогами до реклами є її добросовісність та 

достовірність [111].  

В аналізованому законі передбачаються норми, які регулюють поєднання 

реклами та показ відео. Зокрема, встановлено, що під час кіно- і 

відеообслуговування не допускається переривання рекламою демонстрації 

фільму, а також поєднання реклами з демонстрацією фільму способом "рухомого 

рядка" або накладання реклами на кадр фільму іншим способом [111]. Для 

порівняння, у законодавстві України про рекламу не існує заборони переривання 

фільмів рекламою, водночас встановлені вимоги до таких переривань. 

У російському законі окрема стаття присвячується регулюванню реклами, 

яка поширюється за допомогою електрозв’язку, також вміщуються норми щодо 

поширення в мережі Інтернет реклами окремих видів продукції. Поширення 

реклами мережами електрозв'язку допускається лише за умови попередньої згоди 

адресата на отримання реклами. Реклама визнається поширеною без попередньої 

згоди адресата, якщо розповсюджувач реклами не доведе, що така згода була 

одержана. Розповсюджувач зобов'язаний негайно припинити поширення реклами 

на адресу особи, яка звернулася до нього з такою вимогою. Не допускається 

використання мереж електрозв'язку для автоматичного розсилання рекламних 

повідомлень без участі людини [111]. 

У мережі Інтернет заборонено розповсюджувати рекламу алкогольної 

продукції (п. 8 ч. 2 ст. 21 Закону РФ "Про рекламу"). Водночас допускається 

розміщення та поширення в мережі Інтернет реклами азартних ігор (п. 2.2. ч. 2 ст. 

27 Закону РФ "Про рекламу"). Для порівняння, ЗУ "Про рекламу" не встановлює 

жодних особливостей регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет, 

існують прогалини щодо рекламування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

азартних ігор у Всесвітній мережі. Такий факт видається невиправданим. 

Доцільним вбачаємо включення до ЗУ "Про рекламу" окремої статті, присвяченої 

правовому регулюванню рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

О. А. Філатова дослідила зв’язок проблем Інтернету та реклами, види 
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реклами в Інтернеті та застосування чинних законів, які регулюють рекламну 

діяльність у РФ, до реклами в Інтернеті. Загалом О. А. Філатова схвально оцінює 

існуюче законодавство РФ про рекламу, зазначаючи, що відповідна нормативна 

база є достатньою для розв`язання проблем реклами в Інтернеті за умови внесення 

деяких змін до відповідних законів. Учена пропонує запровадити заходи, 

спрямовані на заборону масових електронних розсилань (спаму), обмеження 

доступу до реклами, що має порнографічний характер, а також передбачити в 

законодавстві обов’язок для рекламодавця, виробника реклами й 

розповсюджувача реклами зберігати копії матеріалів реклами в тому вигляді, у 

якому вона була представлена споживачам протягом трьох років з дня першого 

розміщення рекламного повідомлення в мережі Інтернет [190].  

Згідно з законом РФ "Про рекламу" повноваження у сфері контролю за 

рекламою покладаються лише на антимонопольний орган. Це суттєво 

відрізняється від розгалуженої системи органів контролю за рекламою в Україні. 

Водночас вітчизняний підхід видається більш виправданим. Адже недоцільно, 

наприклад, покладати на антимонопольний орган повноваження з контролю за 

рекламою у сфері працевлаштування. Крім того, вважаємо, що основним 

контролюючим органом у сфері рекламної діяльності має бути орган, який 

аналізує державну політику у сфері державного контролю за дотриманням вимог 

законодавства про захист прав споживачів, як це і втілено в адміністративно-

правовій системі України. 

Розглянемо адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в 

мережі Інтернет у Республіці Білорусь (далі – РБ). Основним нормативним актом 

у сфері регулювання реклами є спеціальний закон – Закон РБ "Про рекламу". 

Згідно з цим законом не допускається розповсюдження недобросовісної, 

недостовірної, неетичної і прихованої реклами; містяться норми щодо 

правовідносин між учасниками рекламної діяльності, визначаються їх права і 

обов'язки, відповідальність за порушення законодавства. Аналіз цього закону 

свідчить про те, що, незважаючи на прямі вказівки про його поширення на 

рекламні відносини в мережі Інтернет, норм правового регулювання онлайн-
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реклами відповідний закон не наводить, однак встановлює низку "послаблень" 

для реклами в Інтернеті, порівняно з іншими її видами. Так, за ст. 1 ст. 29 цього 

закону, рекламодавець і розповсюджувач реклами зобов’язані зберігати матеріали 

або їх копії, що містять рекламу, включаючи всі наступні внесені до них зміни 

протягом 6-ти місяців – з дня останнього розміщення реклами, а виробник 

реклами – з дня виконання ним договору про створення реклами. Відповідні 

суб’єкти звільняються від цього обов’язку лише за умови, якщо розповсюдження 

реклами відбувалося в мережі Інтернет [110]. 

Аналогічно як і в Російській Федерації, Закон РБ "Про рекламу" вміщує 

окрему статтю, присвячену регулюванню реклами з використанням 

електрозв’язку. Згідно з цією статтею, поширення реклами за допомогою 

електронної пошти допускається тільки при наявності згоди адресата на 

отримання реклами. Розповсюджувач зобов'язаний на першу вимогу адресата 

негайно припинити розміщення (розповсюдження) реклами на адресу цього 

адресата. У разі, якщо згода адресата на отримання реклами включається в 

договір про надання послуг електронної пошти, що укладається з адресатом в 

письмовій формі, адресат повинен бути проінформований про право вимагати 

негайного припинення розміщення (розповсюдження) реклами на його адресу, 

про що в договорі має міститися відповідний пункт, засвідчений підписом 

адресата [110]. Укладення договорів про надання послуг електронної пошти в 

письмовій формі в Україні не здійснюється. Тому внесення до вітчизняного 

законодавства про рекламу норми, якою б одержувач електронних рекламних 

повідомлень зобов’язаний був би в письмовій формі погодитися на одержання 

електронних рекламних повідомлень та засвідчити поінформованість щодо 

можливості відмови від одержання таких повідомлень у майбутньому видається 

зайвим. 

У Законі РБ "Про рекламу" вживається поняття "контрреклама". 

Встановлено: контрреклама – це інформація про неналежну рекламу, що 

розміщується (розповсюджується) рекламодавцем, виробником або 

розповсюджувачем реклами, які допустили порушення законодавства про 



148 
 

 
 

рекламу, на підставі рішення державного органу [110]. 

Згідно з аналізованим законом, у разі розміщення (поширення) неналежної 

реклами Міністерство торгівлі Республіки Білорусь або місцевий виконавчий і 

розпорядчий орган вправі винести припис про усунення виявленого порушення 

законодавства про рекламу. Організація або громадянин, яким винесено припис 

про усунення виявленого порушення законодавства про рекламу, зобов'язані 

протягом трьох робочих днів з дня його отримання усунути виявлене порушення, 

якщо триваліший строк не передбачений у приписі. За відсутності порушника або 

за умови невиконання ним зазначеного в приписі, розміщення (розповсюдження) 

неналежної реклами припиняється місцевим виконавчим і розпорядчим органом, 

який має право відшкодувати понесені витрати за рахунок порушника. Припис 

про усунення виявленого порушення законодавства про рекламу може містити 

вимогу про розміщення (поширення) контрреклами. Контрреклама розміщується 

(розповсюджується) порушником за свій рахунок у термін, встановлений у 

приписі про усунення виявленого порушення законодавства про рекламу, тим же 

способом, з використанням тих же характеристик тривалості, місця та порядку 

розміщення (поширення), що й неналежна реклама, і повинна містити слово 

"контрреклама", яке має займати не менше десяти відсотків площі контрреклами. 

Зміст контрреклами узгоджується з Міністерством торгівлі Республіки Білорусь 

або місцевим виконавчим і розпорядчим органом, який виніс припис про 

розміщення (поширення) контрреклами [110]. За А. Н. Супруненко, у межах своєї 

компетенції Міністерство торгівлі проводить моніторинг поширюваної реклами, 

розглядає звернення юридичних та фізичних осіб, визначає пріоритетні напрями 

розвитку рекламної діяльності, узагальнює практику застосування законодавства 

Республіки Білорусь, що регулює відносини у сфері реклами, розробляє 

пропозиції щодо його вдосконалення, розробляє проекти нормативних правових 

актів, попереджає факти неналежної реклами, виносить приписи про припинення 

виявленого порушення законодавства про рекламу, приймає і направляє 

порушникам рішення про визнання реклами неналежною, направляє матеріали 

про порушення законодавства про рекламу в місцеві виконавчі й розпорядчі 
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органи для припинення розміщення (поширення) неналежної реклами, органи 

прокуратури або інші правоохоронні органи, направляє матеріали про порушення 

законодавства про рекламу в ліцензуючі органи для вжиття відповідних заходів, 

звертається до суду з позовом про захист прав споживачів у випадках їх 

порушення. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу здійснюється 

шляхом моніторингу різних видів реклами системою уповноважених державних 

органів, а також у межах розгляду звернень громадян і організацій [167, c. 128 –

 129]. 

Потрібно висловити кілька зауважень щодо описаного в аналізованому 

законі "Про рекламу" механізму взаємодії органу публічної адміністрації з 

порушником законодавства Республіки Білорусь. Нелогічним є те, що 

контролюючим органом у сфері рекламної діяльності є Міністерство торгівлі. На 

нашу думу, загальна компетенція цього органу не сприятиме належній фаховій 

підготовці службовців, які реалізують контрольні повноваження в такій вузькій 

сфері, як реклама. Крім того, зобов’язання розповсюджувача реклами 

узгоджувати зміст контрреклами з органом публічної адміністрації може 

призвести до непотрібного та зайвого перевантаження цього органу. Також 

вважаємо, що контрреклама є неефективним засобом впливу на порушника 

законодавства про рекламу. Особа, на яку покладено обов’язок з поширення 

контрреклами, всіляко опиратиметься внесеному припису. Очевидно, що довіра 

споживачів до особи, яка виконає обов’язок з поширення контр реклами, буде 

підірвана, і подальші рекламні кампанії такої особи вже сприйматимуться 

насторожено. Завдання нашкодити репутації порушника рекламного 

законодавства не має бути метою адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності. Тому більш схвально ми оцінюємо підхід, який втілений у 

системі правового регулювання Великої Британії, де, у разі виявлення порушення 

рекламного законодавства в поширювальному рекламному повідомленні, 

порушника зобов’язують або внести зміни до змісту реклами, або припинити 

поширення такої реклами. Описані заходи впливу видаються достатньо дієвими та 

ефективними. 
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На відміну від законів аналізованих раніше країн, закон РБ "Про рекламу" 

не передбачає такої санкції, як штраф, яка є найпоширенішою за порушення 

законодавства про рекламу в Україні.  

За А. Н. Супроненко, у Республіці Білорусь державні контролюючі органи у 

сфері реклами здійснюють такі функції: виявлення правопорушень і направлення 

рекламодавцям, виробників реклами та розповсюджувачі реклами приписів про 

припинення порушення законодавства Республіки Білорусь про рекламу, 

прийняття рішень про здійснення контрреклами; направлення матеріалів про 

порушення законодавства Республіки Білорусь про рекламу в суд для 

застосування заходів адміністративного впливу, а за умови неодноразового 

порушення – до органів, що видали ліцензію, для вирішення питання про 

призупинення або анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду 

діяльності; направлення до органів прокуратури та інших правоохоронних органів 

матеріалів за ознаками правопорушень у галузі реклами [167, c. 127]. 

У Білорусії активно розвивається адміністративна практика у сфері 

притягнення до відповідальності за порушення в мережі Інтернет законодавства 

про рекламу. Так, у 2011 році власником інтернет-порталу розміщувалася реклама 

цього сайту, яка містила інформацію про те, що цей ресурс є "найбільшим 

білоруським ресурсом, присвяченим питанням мобільного зв'язку, доступу в 

Інтернет, навігаційних послуг і інформаційних технологій. Ми першими 

повідомляємо білорусам новини вітчизняного ринку зв'язку і є найпопулярнішим і 

авторитетним форумом у Білорусі". Отже, у рекламі використовувалися слова в 

найвищому ступені порівняння й інші впливові мовні засоби, що створюють 

враження про перевагу інтернет-ресурсу перед іншими такими ресурсами. 

Рекламодавець не зміг документально підтвердити правомірність використання 

цих слів у рекламі. Зазначені обставини дали змогу встановити невідповідність 

наведеної реклами вимогам абзацу дев'ятого пункту 1 статті 26 Закону РБ "Про 

рекламу". Реклама була визнана неналежною, а рекламодавець притягнений до 

адміністративної відповідальності [106, с. 39 – 40].  
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На основі висвітленого в цьому підрозділі можна зробити кілька 

узагальнень: 

1. Необхідно включити до ЗУ "Про рекламу" ст. 26-1 такого змісту: "Якщо 

під час реалізації контрольних повноваження за дотриманням законодавства 

України про рекламу орган публічної адміністрації виявив ознаки злочину або 

адміністративного правопорушення, розслідування якого виходить за межі його 

компетенції, то такий орган публічної адміністрації зобов’язаний передати 

матеріали відповідним правоохоронним органам за належністю для розслідування 

виявлених правопорушень". 

2. ФТК США поєднує в собі повноваження Антимонопольного комітету 

України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту прав споживачів. На відміну від Бюро захисту споживачів ФТК США, 

Департамент захисту споживачів Держпродспоживслужби України не здійснює 

навчання підприємців та споживачів. Доцільним є запровадження позитивного 

зарубіжного досвіду й покладення на Держпродспоживслужбу України та АКУ 

повноважень з проведення навчання підприємців (у тому числі, рекламодавців, 

виробників та розповсюджувачів реклами) і споживачів.  

3. Законодавство України не передбачає можливості укладення угод з 

особами, які вчинили адміністративне правопорушення, замість покладення на 

них санкцій. Запровадження описаного досвіду США може значно підвищити 

рівень ефективності адміністративно-правового регулювання та довіри до органів 

публічної адміністрації.  

4. В Україні не існує практики надання АКУ та Держпродспоживслужбою 

детальних роз’яснення щодо здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

Доцільним є покладення на відповідні органи публічної адміністрації 

повноважень з надання індивідуальних письмових консультацій.  

5. Реклама, яка вміщує дані наукових або порівняльних досліджень, 

викликає більшу довіру в споживачів, порівняно з рекламою, яка таких даних не 

містить. Тому важливо, щоб дослідження проводилися професійно й об’єктивно, а 

одержані результати подавалися в рекламі точно та достовірно. На відміну від 
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США, в Україні на рівні нормативних приписів не встановлюється спеціальних 

правил щодо надання в рекламі даних, одержаних за допомогою наукових або 

порівняльних досліджень. Водночас системний аналіз законодавства свідчить, що 

в разі подання в рекламі даних наукових або порівняльних досліджень, – якщо 

такі дослідження не проводилися взагалі або в результаті проведених досліджень 

дані відрізняються, – така реклама є недобросовісною.  

 

Висновки до розділу 2 

 

На основі висвітленого в цьому розділі можна зробити такі висновки: 

1. Правова регламентація рекламної діяльності починається з античних 

часів (здійснювалася ще в Стародавній Греції та Римі), відповідні загальні 

правила, що вдосконалювалися протягом усієї історії людства, актуальні й для 

інтернет-реклами. 

2. Нормотворча діяльність ЄС у сфері адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет включає наступні напрями 

діяльності: встановлення загальних вимог до змісту інтернет-реклами; вироблення 

рекомендацій щодо публічного адміністрування ринку Інтернет-реклами; 

розроблення правил розповсюдження рекламної інформації в мережі Інтернет; 

встановлення вимог до змісту реклами окремих видів товарів. 

3. У національному законодавстві України немає положень, які б 

суперечили законодавству ЄС. Водночас існують положення, що не знайшли 

достатнього втілення у законодавстві України про рекламу. Бракує норми, якою б 

встановлювалося, що фізична чи юридична особа, від імені якої надсилається 

рекламне повідомлення, має чітко ідентифікуватися. 

4. У законодавстві ЄС та державах-членах ЄС передбачена необхідність 

отримання попередньої згоди одержувача щодо направлення йому електронного 

повідомлення рекламного характеру. Інтернет-користувач може в будь-який 

момент відмовитися від одержання в подальшому електронних рекламних 
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повідомлень. Надсилання електронних комерційних повідомлень без попередньої 

згоди одержувача на це розглядається як акт недобросовісної конкуренції. 

5. Загальною вимогою ЄС до змісту Інтернет-реклами є те, що рекламні 

комерційні повідомлення мають чітко ідентифікуватися як такі. Фізична чи 

юридична особа, від імені якої надсилається рекламне повідомлення, також має 

чітко ідентифікуватися. 

6. Необхідно включити до ЗУ "Про рекламу" ст. 26-1 такого змісту: "Якщо 

під час реалізації контрольних повноваження за дотриманням законодавства 

України про рекламу орган публічної адміністрації виявив ознаки злочину або 

адміністративного правопорушення, розслідування якого виходить за межі його 

компетенції, то такий орган публічної адміністрації зобов’язаний передати 

матеріали відповідним правоохоронним органам за належністю для розслідування 

виявлених правопорушень". 

7. ФТК США поєднує в собі повноваження Антимонопольного комітету 

України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту прав споживачів. На відміну від Бюро захисту споживачів ФТК США, 

Департамент захисту споживачів Держпродспоживслужби України не здійснює 

навчання підприємців і споживачів. Доцільним є запровадження позитивного 

зарубіжного досвіду й покладення на Держпродспоживслужбу України та АКУ 

повноважень з навчання підприємців (зокрема, рекламодавців, виробників, 

розповсюджувачів реклами) та споживачів.  

8. Законодавство України не передбачає можливості укладення угод з 

особами, які вчинили адміністративне правопорушення, замість покладення на 

них санкцій. Натомість запровадження такої можливості може значно підвищити 

рівень ефективності адміністративно-правового регулювання та довіри до органів 

публічної адміністрації.  

9. Задля підвищення адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет доцільним є покладення на АКУ та 

Держпродспоживслужбу повноважень з надання індивідуальних письмових 
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консультацій щодо адміністративно-правового регулювання конкретних ситуацій, 

які виникають під час здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет. 

10. На відміну від США, в Україні на рівні нормативних приписів не 

встановлюється спеціальних правил щодо надання в рекламі даних, одержаних за 

допомогою наукових або порівняльних досліджень. У разі подання в рекламі 

даних наукових або порівняльних досліджень, – якщо такі дослідження не 

проводилися взагалі або в результаті проведених досліджень дані відрізнялися, то 

таку рекламу потрібно вважати недобросовісною. 
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11.  

РОЗДІЛ 3.  

СТАН І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ В 

УКРАЇНІ 

 

3.1. Адміністративно-правове регулювання у сфері рекламної 

діяльності в мережі Інтернет в Україні: поточний стан та основні проблеми 

 

Проблема захисту прав і свобод особи в Україні є актуальною. Як слушно 

зазначає П. В. Діхтієвський, ситуація, яка склалася у сфері прав і свобод людини, 

без сумніву, відображає перехідний характер сучасного етапу розвитку 

українського суспільства. Але "списувати" недоліки тільки на це було б 

неправильно. Свою негативну роль відіграють й інші чинники: усе ще не 

переборена неповага до прав і свобод людини, відсутність суворої й невідворотної 

відповідальності за їх порушення, незавершеність і декларативність 

законодавства, слабкість відповідних державних структур [32, c. 5].  

Необхідність удосконалення правового захисту прав людини і громадянина 

в Україні пронизує всі сфери життєдіяльності, зокрема й Інтернет. Розв`язання 

наявних проблем у цій сфері має здійснюватися з урахуванням положення ЗУ 

"Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 

роки", що одним із головних пріоритетів України є прагнення побудувати 

орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 

інформаційне суспільство, у якому кожен міг би створювати й накопичувати 

інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися й 

обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою 

реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному й особистому розвиткові та 

підвищуючи якість життя [138]. Необхідно наголосити на тому, що обсяг та 

напрями адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет будуть залежати, крім іншого, також і від вирішення питання про межі 
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державного управління Інтернетом. Звуження або розширення «державної 

присутності» в цій сфері неодмінно вплине і на зміст адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності. 

Потрібно підкреслити, що вітчизняне законодавство про рекламу загалом 

відповідає європейським і міжнародним стандартам. Водночас правове 

регулювання відносин у мережі Інтернет перебуває на етапі становлення, як і в 

більшості країн світу. Але, якщо багатьом провідним державам вдалося подолати 

прогалини завдяки застосуванню загальних принципів рекламного законодавства 

та аналогій, то в Україні цього не сталося. Замість того, щоб удосконалювати 

практику правозастосування, обстоюється ідея внесення численних змін до 

нормативно-правової бази, однак не забезпечується навіть виконання вже 

прийнятих норм. 

Варто погодитися з Н. В. Кушаковою, що в контексті активного 

використання Мережі як глобального інформаційного середовища перед 

Україною постає питання законодавчого врегулювання нових інформаційних 

відносин, що виникають у системі «людина – Інтернет». Конституційне право 

людини на інформацію закріплене в основному законі України (ст. 34 Конституції 

України) та інших нормативно-правових актах ("Про звернення громадян", "Про 

інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та ін.) і, вочевидь, 

поширюється на інформаційні права людини, що виникають під час використання 

Інтернету. Однак ні отримання, поширення, пошук, продукування інформації, ні 

будь-який інший процес, пов’язаний із використанням інформації, ще майже ніяк 

не відображується в національному законодавстві [81].  

У деяких законодавчих актах України, наприклад, у ЗУ “Про інформацію”, 

“Про зберігання науково-технічної інформації” та інших, що регулюють 

інформаційні відносини, термін “Інтернет” безпосередньо не використовується, 

однак його мають на увазі використовуючи такі терміни, як “інформаційні 

мережі”, “міжнародні мережі передачі даних” тощо. Та дефінітивне визначення 

Всесвітньої мережі у вітчизняному законодавстві вміщено. Відповідно до ст. 1 ЗУ 

“Про телекомунікації” Інтернет – це всесвітня інформаційна система загального 
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доступу, яка логічно зв'язана з глобальним адресним простором та базується на 

Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Домен .UA – це 

домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, 

створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, 

для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет 

[143]. 

У ЗУ "Про телекомунікації" нічого не згадується про домен .УКР, хоча у 

2013 році цей домен був створений для адресного простору України [237]. Така 

ситуація, очевидно, пов’язана з тим, що домен .УКР був створений лише через 10 

років після домену .UA та після набрання чинності ЗУ "Про телекомунікації". 

Як зазначається в Тимчасовій Концепції впровадження та розвитку домену 

.УКР, що була затверджена рішенням Координаційної Ради об`єднання 

підприємств "Український мережевий інформаційний центр", домен .УКР – 

кириличний загальнодоступний національний домен верхнього рівня ієрархічного 

адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн 

відповідно до міжнародних стандартів для обслуговування частини адресного 

простору українського сегмента мережі Інтернет, і який делегований Україні в 

рамках процедури впровадження інтернаціоналізованих доменних імен (IDN) для 

представлення України в глобальній системі доменних імен [149]. 

ЗУ "Про телекомунікації" визначає й такий вид управлінської діяльності, як 

адміністрування. Відповідно до ст. 56 ЗУ "Про телекомунікації", адміністрування 

адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс 

організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування 

технічних засобів підтримки адресування, зокрема серверів доменних назв 

українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену .UA в координації з 

міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на 

систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів 

другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен 

на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернету та 

вільної конкуренції.  
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Адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені .UA 

здійснюється недержавною організацією, яка утворюється самоврядними 

організаціями операторів / провайдерів Інтернету та зареєстрована відповідно до 

міжнародних вимог [143]. Такою недержавною організацією є об'єднання 

підприємств "Український мережевий інформаційний центр" (UANIC). Саме це 

об`єднання і здійснює надання сайтам домену .UA, що автоматично 

підпорядковує всю інформацію на сайті українському праву, зокрема 

законодавству про рекламу. Крім домену . UA об'єднання підприємств 

"Український мережевий інформаційний центр" здійснює адміністрування також 

домену . УКР. 

Ураховуючи наявні в ЗУ "Про телекомунікації" прогалини до нього 

необхідно внести такі зміни: 

- в абз. 12 ст. 1 слова “домен.UA – домен верхнього рівня ієрархічного 

адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн 

відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору 

українського сегмента мережі Інтернет" замінити на "домени .UA та .УКР - 

домени верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, 

створені на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, 

для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет"; 

- у ч. 1 ст. 56 слова "домену.UA" замінити на "доменів .UA та .УКР"; 

- у ч. 2 ст. 56 слова "домені.UA" замінити на "доменах .UA та .УКР"; 

- у ч. 3 ст. 56 слова "домені.UA" замінити на "доменах .UA та .УКР". 

Аналізуючи вищевикладене та враховуючи юридичну практику, можна 

зробити висновок, що реклама, яка розміщується в мережі Інтернет, має 

відповідати вимогам ЗУ "Про рекламу" у випадках, коли: 

- реклама розміщується в українському сегменті мережі Інтернет (ресурси 

доменів .UA та .УКР); 

- споживачі реклами знаходяться на території України. 

За К. Демченко, ЗУ "Про рекламу" також підлягає застосуванню до 

правовідносин, якщо реклама виготовляється та / або розповсюджується за 
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допомогою технічних засобів, які знаходяться на території України [28]. Однак ми 

з цією думкою не погоджуємося, адже вона не відповідає чинному законодавству 

України про реклами й, крім того, видається нелогічною. Наприклад, зберігання 

на сервері, що територіально знаходиться в Україні, рекламних повідомлень, 

призначених для розповсюдження серед споживачів-громадян іноземної держави, 

не означає, що такі повідомлення мають відповідати законодавству України про 

рекламу. 

Основними законами, які регулюють розміщення реклами в українському 

просторі, є: ЗУ "Про рекламу", "Про захист від недобросовісної конкуренції", 

"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про інформацію", "Про захист 

інформації в автоматизованих системах". Проте названі закони майже не 

враховують специфіки рекламної діяльності в мережі Інтернет. Наприклад, у ЗУ 

"Про рекламу" особливостям правового регулювання реклами в мережі Інтернет 

присвячено лише одну норму. Зокрема, ч. 1 ст. 22 ЗУ "Про рекламу" встановлює, 

що реклама тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших 

об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові 

вироби, забороняється в мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для 

повнолітніх осіб, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня 

ідентифікація віку користувачів [143]. Як бачимо, наведена вище норма 

стосується не усієї Інтернет-реклами, а лише тієї, об’єктом якої є тютюнові 

вироби. Усі інші наведені закони, які регулюють здійснення рекламної діяльності 

на території України, не містять положень щодо особливостей Інтернет-реклами. 

Окремі норми, що здійснюють регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет знаходяться в спеціальних законах, що не мають відношення до реклами 

чи Інтернету. Так, згідно з ч. 1 ст. 26 ЗУ "Про засади державної мовної політики" 

рекламні оголошення, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної 

продукції виконуються державною мовою або іншою мовою на вибір 

рекламодавця [128]. 

Стосовно загальних норм національного законодавства, яким повинна 

відповідати Інтернет-реклама, то можна зазначити, що в статті 7 ЗУ "Про 
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рекламу" закріплені принципи реклами. Зокрема, реклама не повинна підривати 

довіру суспільства до реклами та має відповідати принципам добросовісної 

конкуренції; реклама не повинна містити інформації або зображень, які 

порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами 

пристойності; також реклама має враховувати особливу чутливість дітей і не 

завдавати їм шкоди. Відповідно до ч. 1 ст. 8 ЗУ "Про рекламу" забороняється: 

- вміщувати твердження, які є дискримінаційними, а також такі, що 

дискредитують товари інших осіб; 

- поширювати інформацію про товари, виробництво, обіг чи ввезення на 

територію України яких заборонено законом; 

- подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити 

порушення законодавства;  

- використовувати засоби й технології, які діють на підсвідомість 

споживачів реклами; 

- використовувати або імітувати зображення державних символів держав та 

міжнародних організацій, а також офіційні назви органів публічної адміністрації; 

- рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або 

виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, 

у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії; 

- вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без 

письмової згоди цієї особи; 

- рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-

концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про 

використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця 

інформація має займати на афішах, інших рекламних засобах не менше 5 % 

загальної площі, обсягу всієї реклами; 

- розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка 

містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження 

людської честі та гідності [143]. 
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Норми, що стосуються рекламування окремих видів товарів, вміщуються в 

розділі ІІІ ЗУ "Про рекламу". Згідно зі статтею 9 ЗУ "Про рекламу" реклама має 

бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи способів 

розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу 

[143]. 

Законодавством України забороняється недобросовісна та прихована 

реклама, додаткові вимоги встановлюються щодо порівняльної реклами.  

Недобросовісна реклама – це реклама, яка вводить або може ввести в оману 

споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок 

неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, 

порушення вимог щодо часу, місця й способу розповсюдження (ст. 1 ЗУ "Про 

рекламу") [143]. ЗУ "Про захист прав споживачів" передбачає, що збитки, завдані 

недобросовісною рекламою відшкодовуються в повному обсязі (п. 8 ч. 7 ст. 15 ЗУ 

"Про захист прав споживачів") [133].  

Як слушно зазначає З. В. Кузнєцова, в ЗУ “Про рекламу” згадуються такі 

елементи недобросовісної реклами: неточність, недостовірність, двозначність, 

перебільшення та замовчування – усе це порушення вимог до змісту реклами, 

зокрема таких принципів рекламної діяльності, як точність і достовірність 

реклами. Ці принципи-вимоги є загальними, оскільки вони стосуються всіх видів 

реклами незалежно від виду рекламованої продукції й специфіки окремих 

способів її поширення. На відміну від них, вимоги щодо часу, місця й способу 

поширення реклами є спеціальними, оскільки стосуються окремих видів реклами 

й рекламної діяльності. Спеціальні вимоги залежать від кількох чинників: 

предмета реклами (продукції, діяльності, осіб); цільової аудиторії реклами; 

засобів поширення реклами та її виду. Залежно від того, порушує недобросовісна 

реклама загальні чи спеціальні вимоги до реклами, учена виділяє види 

недобросовісної реклами. По-перше, це недобросовісна реклама, що порушує 

загальні вимоги до неї. Цей вид недобросовісної реклами, своєю чергою, 

поділяється на три групи залежно від типу порушень законодавства. До першої 

групи віднесено недобросовісну рекламу, яка порушує вимоги законодавства щодо 
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інформування про якість продукції. Друга група включає недобросовісну рекламу, 

яка порушує вимоги законодавства щодо інформації про умови придбання товару. 

До третьої групи належить недобросовісна реклама, що порушує вимоги 

законодавства щодо характеристики рекламодавця (виробника товару) та його 

прав. По-друге, це недобросовісна реклама, яка порушує спеціальні вимоги, що 

стосуються реклами лікарських засобів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

тощо [78, c. 11].  

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 (ст. 1 

ЗУ "Про рекламу") [143].  

Використання порівняльної реклами регулюється ст. 7 ЗУ "Про захист від 

недобросовісної конкуренції", відповідно до цієї статті порівняльна реклама 

містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого 

суб'єкта господарювання. Не визнається неправомірним порівняння в рекламі, 

якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги підтверджені фактичними 

даними, є достовірними, об'єктивними, корисними для інформування споживачів. 

Стаття 15-1 ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції" встановлює 

заборону поширення інформації, що вводить в оману, зокрема в рекламі [132]. 

Незважаючи на наведені законодавчі положення щодо Інтернету і щодо 

реклами загалом, актуальність розвитку адміністративно-правового регулювання 

у сфері рекламних відносин у мережі Інтернет не викликає сумнівів. Як 

пересічний інтернет-користувач, автор помічає, що рівень порушень рекламного 

законодавства в мережі Інтернет щороку зростає. Разом із тим, надіслані нами 

звернення до Антимонопольного комітету України (далі – АКУ), Державної 

інспекції з питань захисту прав споживачів (далі – Держспоживінспекції), 

Державної служби статистики України (далі – Держстат України) надати публічну 

інформацію показали, що жодної офіційної статистики щодо правопорушень в 

мережі Інтернет не ведеться. На нашу думку, одним із чинників, що сприяє 
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неправомірній поведінці в Інтернет-мережі, є неефективність адміністративно-

правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет в Україні. 

Як зазначає Б. В. Воєводін, загальносвітова практика передбачає декілька 

рівнів регулювання рекламної діяльності. Вони діють одночасно й доповнюють 

один одного, формуючи відповідний механізм регулювання. Нижнім рівнем є 

саморегулювання [16, с. 9]. У деяких країнах, наприклад у Великій Британії, цей 

рівень відіграє особливо значну роль у механізмі адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності. Тобто за сприяння компаній, яким належить 

значна частина певного сектору економіки, створюється організація, що 

займається роз’ясненням норм права, видає рекомендації з ведення бізнесу, 

стежить за додержанням законодавства та іноді навіть застосовує заходи примусу 

до правопорушників. Позитивними аспектами цього рівня є те, що заснування, 

фінансування й підтримання організацій саморегулювання здійснюється 

рекламною індустрією, яка забезпечує їм незалежність від уряду й зацікавлених 

структур, вони швидше, ніж законодавець, реагують на зміни в рекламній 

діяльності шляхом надання консультацій рекомендаційного характеру з 

розповсюдження реклами, здійснення за власною ініціативою контролю після 

розповсюдження та розгляду скарг окремих споживачів реклами. Недоліки 

саморегулювання пов`язані з тим, що воно не в змозі виконати всі необхідні 

регуляторні функції, забезпечити стабільність відносин у сфері реклами та 

запобігти порушенню інтересів суб’єктів цих відносин. До того ж 

саморегулювання не здатне ефективно запобігти неналежній рекламі [37, с. 555]. 

За П. В. Діхтієвським, адміністративно-правовий механізм включає в себе 

засоби саморегуляції суспільних відносин, а також систему засобів їх зовнішнього 

регулювання, і важливе практичне завдання полягає в тому, щоб з урахуванням 

обставин місця та часу виявити співвідношення певних засобів у правовому 

механізмі [33, с. 124]. 

Можна погодитися з Л. В. Мамчур, що "сьогодні теорія самоконтролю є 

базовою для регулювання реклами в тих країнах, де існують вікові традиції 

рекламування та високий рівень суспільної стабільності й добробуту. Перевагою 
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такого типу регулювання є його висока мобільність та гнучкість, що забезпечує 

швидке пристосування до нових потреб рекламного світу. Для того, щоб гнучкість 

не перетворювалася в "гумовість", законодавчо закріплені найголовніші вимоги 

до реклами, що дає можливість оперативно карати порушників за допомогою 

заходів державного примусу" [90, с. 14]. За О. М. Чечелєм, в Україні 

продовжуються трансформаційні процеси, спрямовані на розвиток ринкової 

економічної системи, що зумовлює необхідність активного регулювання з боку 

держави. А в країнах із трансформаційною економікою необхідність державного 

регулювання вища, оскільки самоорганізація (а ринок становить класичний зразок 

самоорганізації) властива досить стійким системам і малоефективна в період 

переходу від однієї системи до іншої, ураховуючи, що трансформаційні процеси 

ускладнюються загостренням соціальних проблем, які потрібно пом’якшити [196, 

c. 104]. 

У контексті сказаного потрібно підкреслити, що, з огляду на особливості 

нашої ментальності, бурхливий, але хаотичний розвиток ринку, недосконалість 

законодавства та брак відповідної правозастосовної практики, наразі 

саморегулювання ринку Інтернет-реклами в Україні може бути лише допоміжним 

рівнем правового регулювання, однак не основним. Насамперед актуальним є 

питання запровадження реально діючого державного механізму правового 

регулювання, метою якого було б забезпечення невідворотної відповідальності за 

порушення законодавства про рекламу в українському сегменті мережі Інтернет. 

У процесі проведення цього дисертаційного дослідження було здійснено 

аналіз контенту ТОП-20 найпопулярніших сайтів станом на січень 2016 року за 

версією компанії TSN [146]. Потрібно зазначати, що всі проаналізовані сайти 

вживають заходи для протидії незаконній рекламі на них. Очевидно, що власники 

кожного сайту з ТОП-20 витратили значну кількість майнових і трудових 

ресурсів, щоб заслужити довіру інтернет-користувачів, і, зрозуміло, що вони 

докладають максимум зусиль, аби мільйони відвідувачів продовжували щодня 

заходити на їхній сайт. Саме тому кожен з аналізованих сайтів має власний 

механізм протидії незаконному контенту. Однак на двох із двадцяти аналізованих 
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сайтах на час проведення аналізу розміщувалася реклама, що порушувала норми 

вітчизняного законодавства (див. Додаток А). Показник порушення рекламного 

законодавства найпопулярнішими та відносно "дисциплінованими" сайтами 

УАНЕТУ в 10% є красномовним показником актуальності питання вдосконалення 

правового захисту прав учасників ринку, третіх осіб та споживачів реклами в 

українському сегменті мережі Інтернет. 

Як констатує Т. А. Шмавганець, українське законодавство не містить 

спеціальних законів, покликаних врегулювати відносини реклами в інтернет-

мережі. Загалом Інтернет є однією з найбільш неврегульованих сфер суспільних 

відносин. Унаслідок цієї прогалини, виникають такі порушення законодавства 

України, як поширення недобросовісної реклами, використання об'єктів 

авторського права, реклама містить елементи жорстокості й насильства та ін. З 

огляду на те, що Інтернет став невід'ємною частиною життя суспільства, державі 

необхідно якісно з правових позицій урегулювати цю проблему [202]. 

Встановлено, що ефективність адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет визначається адміністративними нормами, що 

організовують та забезпечують функціонування органів публічної адміністрації; 

та господарсько-правовими нормами, які регулюють вимоги до здійснення 

рекламної діяльності, у тому числі в мережі Інтернет, виконання яких мають 

контролювати відповідні уповноважені суб’єкти. Це дає підстави говорити про 

можливість виділення окремого інституту в межах адміністративно-

господарського права, який об’єднав би усі норми адміністративного права, 

спрямовані на регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет.  

Актуальним напрямом розвитку адміністративно-правового регулювання 

ринку інтернет-реклами вважаємо запровадження ефективного механізму 

адміністративного захисту порушених прав. Це пов’язано з тим, що судовий 

спосіб захисту прав і самозахист у цій сфері не можуть бути ефективними. Адже 

специфіка інтернет-відносин полягає в тому, що потерпіла особа, по-перше, 

зазвичай не знайома з порушником, тобто неможливо зрозуміти, до кого саме 

звертатися як до відповідача. По-друге, чинне законодавство не врегульовує 
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механізму подання та використання як доказів інформації, що розміщується на 

сайті в електронному вигляді, це значно ускладнює виконання обов’язку 

доказування позивачем, чиї права порушені незаконною інтернет-рекламою. 

Як зазначає Л. В. Мамчур, використання особою самозахисту в рекламних 

відносинах обмежується особливістю самих відносин. Наявність суттєвого 

розриву в часі між створенням і розміщенням (розповсюдженням) реклами як 

потенційної загрози суб’єктивним правам та інтересам, та інформаційний 

характер порушень у рекламі звужує можливість застосування самозахисту для 

безпосередніх учасників рекламних відносин (оскільки самозахист повинен 

здійснюватися одночасно із загрозою або заподіянням порушення) [90, c. 132]. 

Для вдосконалення адміністративно-правового захисту прав учасників 

ринку, третіх осіб та споживачів реклами в національному сегменті мережі 

Інтернет необхідним є перегляд системи державного управління в цій сфері. Ми 

переконані, що існуюча українська система не забезпечує реалізації всіх 

необхідних функцій державного управління рекламною діяльністю в мережі 

Інтернет. У теорії адміністративного права виділяють такі функції державного 

управління: прогнозування, планування, організація, регулювання, координація, 

облік (статистика), контроль.  

Названі функції є одночасно стадіями державного управління [71, c. 523], 

тобто для здійснення контролю державним органом має бути спершу проведено 

прогнозування, планування, організація, регулювання, координація та облік. 

Однак у сфері державного управління рекламною діяльністю в мережі Інтернет, 

це правило не працює. Прогнозування, планування, організація та регулювання в 

цій сфері не здійснюється взагалі. Такий висновок робимо на основі аналізу 

інформації, наданої державними органами у відповідь на наші звернення, що були 

надіслані на підставі ЗУ "Про доступ до публічної інформації" та "Про звернення 

громадян". Отримати за запитом від Держстатистики України, а також від органів, 

які згідно з законом повинні здійснювати публічне адміністрування у сфері 

рекламної діяльності в мережі Інтернет, статистичні дані нам не вдалося, з чого 
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можна зробити висновок, що функція обліку теж не здійснюється. Таким чном, 

забезпечується реалізація лише функцій координації та контролю.  

Як відомо, координація – це забезпечення узгодженості дій у роботі 

суб’єктів управління всіх ланок, встановлення нових, збереження та 

вдосконалення існуючих зв’язків між ними [71, c. 523]. Реалізація цієї функції у 

сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет здійснюється завдяки існуванню 

вертикалі виконавчої влади. 

Щодо функції контролю, вважаємо за доцільне зазначити кілька думок. 

Основною метою функції контролю є виявлення недоліків і своєчасне 

виправлення їх шляхом корегування дій органами державного управління. Хоча 

заходи контролю здійснюються за допомогою різних планових та позапланових 

перевірок, ревізій, обстежень, контроль є комплексною функцією і не зводиться 

лише до процесу перевірки. За Т. М. Кравцовою та Г. В. Калініченко, контроль 

можна поділити на такі стадії: 1) перевірка відповідності фактично вчинюваних 

дій визначеним на стадії планування, виявлення недоліків; 2) оцінка недоліків із 

погляду можливості впливу їх на подальшу діяльність органів державного 

управління; 3) розроблення пропозицій, рекомендацій та заходів для виправлення 

виявлених недоліків [71, c. 526 - 527]. Саме функція контролю є єдиною, що 

згадується в законодавстві України про рекламу, а про реальне здійснення її 

свідчить аналіз матеріалів справ з притягнення осіб до адміністративної 

відповідальності за порушення законодавства про рекламу в мережі Інтернет.  

Сприяти реалізації функцій державного управління, на нашу думку, може 

інформаційний моніторинг. Він полягає в комплексі організаційно-правових та 

технологічних заходів: спостереження в інформаційній сфері, аналізу отриманих 

результатів і внесення коригувальних дій, спрямованих на усунення загрозливих 

показників. За О. В. Синєоким, обов’язковим елементом його є оцінювання та 

прогнозування стану соціального сприйняття у визначений проміжок часу, тобто 

оприлюднення результатів втручання й правового реагування щодо виявлених 

порушень закону в інформаційній сфері. Тобто насамперед починати таке 

дослідження треба зі статистичного спостереження, а саме – зі збирання 
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інформації [160, с. 139]. Здійснення інформаційного моніторингу забезпечить 

реалізацію функції обліку й полегшить виконання функцій прогнозування та 

контролю. 

Сучасна система правового регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет потребує вдосконалення. Видається, що органи державної влади часто 

ігнорують свої повноваження, не вчинюють дій з припинення правопорушень, 

посилаючись на відсутність матеріально-технічного забезпечення, розроблених 

методик тощо. Практика притягнення до адміністративної відповідальності за 

порушення рекламного законодавства в мережі Інтернет виявляється в 

поодиноких випадках, часто вповноважені органи не мають усталених підходів до 

винесення своїх рішень та іноді порушують установлену законом процедуру, що 

призводить до скасування накладених стягнень. Показовим є приклад, описаний у 

постанові Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 травня 2009 року 

в справі № 2а-516/09/2670. Так, у 2008 році було накладено штраф на 

"Комерційний банк "Дельта" за розміщення недобросовісної реклами споживчого 

кредиту. Як пояснив представник Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики, який і наклав штраф, на сайті 

Асоціації українських банків за поданням ТОВ "Комерційний банк "Дельта" була 

розміщена реклама цього банку з пропозицією в період з 5 лютого по 31 березня 

2008 року отримати кредит на побутову техніку з відсотковою ставкою 0, 01 % 

річних. Разом із тим у вересні 2008 року рекламодавець збільшив відсоткову 

ставку до 30 %, тобто в три тисячі разів. Натомість у рекламі замовчувалася 

можливість збільшення відсоткової ставки. У судовому засіданні ТОВ 

"Комерційний банк "Дельта" наполягало на тому, що банк не є замовником 

(рекламодавцем) реклами, яка становить предмет правопорушення. 

Незважаючи на очевидність надання неповної інформації в рекламі, 

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав накладення штрафу 

незаконним. Суд виходив із того, що спірне рішення про накладання на банк 

штрафу за порушення законодавства про рекламу не містить будь-якого 

посилання на правові норми, порушення яких призвело до недобросовісності 
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реклами. Поза іншим, суд узяв до уваги, що посадові особи 

Держспоживстандарту під час розгляду справи не перевірили відповідність 

реклами вимогам законодавства до змісту та достовірності реклами, порядку її 

виготовлення та розповсюдження; не отримали документів, усних чи письмових 

пояснень від представника банку, відео- та звукозаписів та іншої інформації, яка 

стосується порушень законодавства про рекламу, а також не підготували 

попередніх висновків і не внесли їх на розгляд Голові Держспоживстандарту 

[118]. 

Як бачимо, незважаючи на очевидне порушення прав споживачів у рекламі, 

рішення Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики було скасовано на основі формальних підстав, а винна 

поведінка правопорушника залишилася без об’єктивної реакції держави. До 

такого стану призвело не бажання суду заохотити незаконну поведінку 

рекламодавців, а те, що орган державної влади порушив процедуру реалізації 

своїх повноважень. 

Нагальною в Україні є проблема незаконного використання в інтернет-

рекламі зображень публічних осіб, які не давали на це згоди. Очевидно, що такі 

дії вчинюються з метою підвищення довіри до рекламного продукту. Описане 

діяння містить ознаки шахрайства (замаху на шахрайство) і має розслідуватися 

вповноваженими співробітниками поліції (кіберполіції). Звісно, публічна особа, 

зображення або ім’я якої було незаконно використане, може звернутися до суду за 

захистом честі, гідності, ділової репутації тощо. Однак проблема полягає в тому, 

що часто навіть поліція не має технічної можливості з’ясувати особу "шахраїв". 

Видається доцільним надати право кожній особі, честь, гідність, репутація 

якої порушуються через розміщену на сайті інформацію, вимагати від інтернет-

провайдера блокування доступу до сайту, що містить таку інформацію по всій 

території України. У разі, якщо інтернет-провайдер відмовиться заблокувати 

доступ до сайту на вимогу особи, зображення або ім’я якої розміщується на сайті, 

цій особі має гарантуватися право на звернення до суду, щоб у позовному 

провадженні довести порушення свого права й зобов’язати провайдера 
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заблокувати доступ до сайту. Реалізація описаного не вимагає внесення змін до 

вітчизняного законодавства, але передбачає зміну підходу до застосування 

правових норм. Особа, яка звернеться до суду з вимогою зобов’язати провайдера 

заблокувати доступ до інтернет-сайту, на якому незаконно розміщується її 

зображення, зіткнеться з численними труднощами. Причини цих труднощів 

будуть пов’язані з відсутністю прямої вказівки в законодавстві на право особи 

звертатися до суду для зобов’язання провайдера заблокувати доступ до Інтернет-

сайту, а також з відсутністю відповідної судової практики. Водночас, якщо особі 

вдасться пройти всі судові інстанції й отримати рішення Верховного суду України 

або хоча б Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, яким підтверджуватиметься право особи на такі вимоги, то буде 

сформовано важливий прецедент, і в подальшому процес захисту своїх прав 

особами, зображення яких незаконно розміщується в мережі Інтернет, стане 

простішим. 

Однією з проблем рекламної діяльності в мережі Інтернет є 

розповсюдження реклами порнографічного характеру. Не викликає жодних 

сумнівів, що така реклама є неетичною та незаконною. На думку О. А. Філатової 

у боротьбі з рекламою порнографічного характеру ефективні такі заходи: 

а) винести сайти з рекламою, що містять порнографічний характер, в 

окремий визначений домен, що дасть змогу заборонити доступ до таких сайтів на 

окремих комп’ютерах; 

б) законодавчо зобов’язати реєструвати такі сайти саме в цьому домені; 

в) заборонити рекламу цих матеріалів та пов’язаних з ними послуг на 

сайтах, у каталогах та пошукових системах, а також заборонити посилання на такі 

сайти, зареєстровані за кордоном [190, c. 13]. У контексті сказаного потрібно 

зауважити, що оскільки розповсюдження такої реклами вже суперечить 

законодавству, то внесення змін задля встановлення більш жорстких правил 

поширення порнографічних матеріалів у подоланні проблеми не допоможе. 

Прийняті правові приписи ігноруватимуться так само, як ігноруються ті, що чинні 

нині. Подолання описаної проблеми вбачається через системну роботу органів 
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публічної адміністрації, спрямовану на виявлення реклами порнографічного 

характеру, розшуку розповсюджувачів такої реклами, блокування інтернет-

провайдерами сайтів, на яких розповсюджується реклама порнографічного 

характеру. 

Потрібно констатувати, що простір УАНЕТУ рясніє незаконною рекламою: 

порнографічні зображення, відомості, які явно не відповідають дійсності, 

використання імен та фотографій зірок шоу-бізнесу й телеведучих без їхньої 

згоди – усе це неповний перелік порушень законодавства про рекламу в мережі 

Інтернет. Зазначені порушення стосуються змісту рекламних повідомлень. 

Відповідне законодавство хоча й ігнорується, але існує. Що стосується форм 

розповсюдження реклами в Інтернеті, то з цим в Україні майже правовий вакуум. 

Адже вітчизняна система права практично не врегульовує особливостей 

поширення спаму, банерної реклами, так само, як і інших видів онлайн-реклами. 

Правове регулювання поширення спаму в Україні можна назвати 

мінімальним. Законодавство про рекламу взагалі не містить жодних положень 

стосовно цих електронних листів, поодинокі норми вміщуються лише у 

вітчизняному телекомунікаційному законодавстві. Зокрема п. 3 Постанови КМУ 

"Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг" від 

11 квітня 2012 р. № 295 встановлює, що спам – це електронні, текстові та / або 

мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) споживача 

умисно масово надсилаються на його адресу електронної пошти, крім 

повідомлень оператора, провайдера щодо надання послуг. У п. 35 постанови КМУ 

закріплено право споживачів на припинення оператором, провайдером надання 

послуг, які вони не замовляли, зокрема розсилання електронних текстових, 

мультимедійних та голосових повідомлень, спаму [131]. 

На практиці послуга з блокування спаму хоч і надається провайдерами 

телекомунікаційних послуг, однак за додаткову плату (зокрема станом на лютий 

2015 року ціна такої послуги в провайдера Lanet становила 15 грн. на місяць). На 

нашу думку, існуючий стан речей не сприяє ні ефективному захисту прав 

споживачів, ні відповідальності виробників та розповсюджувачів спаму. Адже 
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право споживача на достовірну інформацію, на захист від недобросовісної 

реклами поставлено в залежність від внесення ним грошової плати. Крім того, 

блокування рекламного повідомлення на комп’ютері  одного споживача жодним 

чином не перешкоджає подальшому розповсюдженню незаконної реклами.  

Телекомунікаційне законодавство України не враховує "рекламного" 

характеру спаму, водночас законодавство про рекламу взагалі не містить жодних 

норм щодо розсилання електронних рекламних листів. Тому, можна констатувати 

бездіяльність вітчизняного законодавця у вирішенні питання про правове 

регулювання спаму, хоча на необхідності цього не раз акцентували увагу 

науковці. Так, на думку О. О. Кіпи, посилання електронних комерційних листів 

всупереч волі одержувача, вираженої в конкретних діях, має бути юридично 

заборонено, оскільки є очевидною байдужість спамера до прав іншої людини. 

Навіть якщо розсилка здійснюється не всупереч волі користувача, тобто без 

явного вираження невдоволення (наприклад, у перший раз), масова розсилка, яка 

уповільнює інтернет-трафік, забирає робочий час або призводить до інших 

негативних наслідків, також є протизаконною. Спамер повинен нести 

відповідальність за обсяги інформації, що розсилається, і за шкоду, заподіяну 

його спамом. Отже, небажаними є як розсилка всупереч явно вираженої волі, так і 

будь-яка розсилка, яка веде чи здатна привести до значних наслідків [58, c. 348]. 

М. О. Фролкова стверджує, що в разі порушення прав особи без відновлення 

їх, а також юридичної відповідальності з боку правопорушника правові гарантії 

механізму захисту прав людини не можуть уважатися такими, що повністю 

здійснилися [192, c. 319]. Оскільки вітчизняне законодавство не передбачає 

юридичної відповідальності за поширення електронних рекламних листів, можна 

зробити висновок про відсутність в Україні ефективного механізму захисту прав 

інтернет-користувачів від спаму. 

Аналізуючи правове регулювання банерної реклами, вважаємо за необхідне 

констатувати, що термін "банер" станом на лютий 2015 року використовується в 

законодавстві України 26 разів у нормативних актах (порівняно з терміном 
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"спам", який згадується в 7 актах).1 Однак наведений факт не свідчить про якісне 

правове регулювання банерної реклами в мережі. Щоб довести це, необхідно 

проаналізувати термін "банер". У перекладі з англійської "banner" означає прапор 

або транспарант. Термін "банер" введено в ужиток ще до появи онлайн-реклами, і 

досі в професійному середовищі він використовується як будь-яке (зокрема 

надруковане на папері або тканині) графічне зображення рекламного характеру. 

Споживачі переважно асоціюють термін "банер" з рекламою в Інтернеті. У 

вітчизняному законодавстві термін "банер" використовується широко. Такий 

висновок можна зробити з аналізу відповідних правових норм: 

- "стаття "Поліграфічні послуги" включає видатки на виготовлення 

оголошень, плакатів, банерів, запрошень, анкет, буклетів, брошур, книг, 

посібників, збірок, дипломів, грамот, подяк тощо з урахуванням кількості осіб, 

залучених до реалізації проекту" (Наказ Міністерства молоді та спорту України 

від 15.10.2013 № 619 Про затвердження Порядку подання документів на розгляд 

Експертної ради при Міністерстві молоді та спорту України з висунення 

претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді) 

[120]; 

- "логотип буде використаний в оформленні документації, виданні 

поліграфічної та інформаційної продукції (афіші, буклети, програми, банери 

тощо), оформленні мистецьких заходів (концертів, вистав, виставок, конференцій 

тощо) під час святкування зазначеного ювілею в Україні та за її межами" (Наказ 

Міністерства культури України від 12.03.2013 № 171 Про затвердження Порядку 

проведення Всеукраїнського відкритого конкурсу на кращий ескіз логотипа з 

відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) [130130]; 

- "виготовлення та розміщення рекламно-інформаційних матеріалів 

(бігборди, сітілайти, відеоборди, банери, бейджі, буклети), трансляцію теле-, 

відео- і радіопрограм рекламно-інформаційного характеру щодо проведення 

Чемпіонату" (Постанова КМУ від 09 червня 2011 № 608 Про затвердження 

                                                             
1 Дані з офіційного веб-порталу Верховної Ради України 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0491-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0491-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0491-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0491-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0491-13
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/608-2011-0%BF
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Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 2012 рік 

для підготовки та проведення в Україні Міжнародного чемпіонату із 

стратегічного менеджменту) [129]. 

Хоч законодавство України й оперує терміном "банер", однак правове 

регулювання онлайн-банерної реклами в Україні не здійснюється. Банерна 

реклама часто унеможливлює перегляд інформації на сайті, чим порушується 

право Інтернет-користувача на доступ до інформації. Крім того, веб-дизайнери в 

розробленні відповідних рекламних банерів не завжди враховують положення 

чинного законодавства й часто використовують засоби і технології, які діють на 

підсвідомість споживачів реклами. 

Аудіо- та відеореклама є "наймолодшими" різновидами Інтернет-реклами. 

Раніше вона асоціювалася лише з телебаченням та радіомовленням, де вже був 

напрацьований відповідний досвід правового регулювання, однак у цій сфері 

юридична практика України не застосовує аналогії. Відповідно до ч. 6 ст. 8 закону 

"Про рекламу" гучність звуку реклами, що транслюється на телебаченні й радіо, 

не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми, передачі. Фактично 

діяння, проти якого спрямована ч. 6 ст. 8 ЗУ "Про рекламу" активно й, головне, 

цілком законно здійснюється в мережі Інтернет. 

На основі висвітленого в цьому підрозділі можна зробити такі висновки: 

1) для позначення адресного простору України в мережі Інтернет існують 

два домени – .UA, який було створено у 2003 році та . УКР, який виник лише у 

2013 році. Однак у ЗУ "Про телекомунікації" згадується лише про один домен – 

.UA, що є прогалиною. У зв’язку з такою ситуацією необхідно внести зміни до ЗУ 

"Про телекомунікації", а саме: 

- в абз. 12 ст. 1 слова “домен.UA – домен верхнього рівня ієрархічного 

адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн 

відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору 

українського сегмента мережі Інтернет" замінити на "домени .UA та .УКР – 

домени верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/608-2011-0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/608-2011-0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/608-2011-0%BF
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створені на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, 

для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет"; 

- у ч. 1 ст. 56 слова "домену.UA" замінити на "доменів .UA та .УКР"; 

- у ч. 2 ст. 56 слова "домені.UA" замінити на "доменах .UA та .УКР"; 

- у ч. 3 ст. 56 слова "домені.UA" замінити на "доменах .UA та .УКР". 

2) у законодавстві України немає однозначної відповіді щодо того, коли 

саме реклама в мережі Інтернет повинна відповідати ЗУ "Про рекламу". Тому 

необхідно закріпити в ст. 15-1 закону "Про рекламу" положення, що реклама, яка 

розміщується в мережі Інтернет, має відповідати вимогам ЗУ "Про рекламу" у 

випадках, коли: а) реклама розміщується в українському сегменті мережі Інтернет 

(ресурси доменів .UA та .УКР); б) споживачі реклами знаходяться на території 

України.  

 

3.2. Напрями вдосконалення організаційного забезпечення та 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет в Україні 

 

Як було зазначено вище, метою адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет є забезпечення стабільності рекламних 

правовідносин у мережі Інтернет, а також захист прав та інтересів споживачів 

(інтернет-користувачів) та підприємців – конкурентів рекламодавця. Досягти цієї 

мети набагато простіше в дисциплінованому громадянському суспільстві, що 

володіє розвиненою правовою культурою та правосвідомістю, позитивно 

сприймає і просуває ідею справедливості у сфері рекламної діяльності в мережі 

Інтернет.  

Ми цілком переконані, що внесення змін до законодавства є важливим 

кроком, однак його замало для досягнення поставленої мети. Регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет має здійснюватися за допомогою 

розгалуженої системи, і законодавство в цій системі – одна ланка з багатьох. 

Видається доцільним виділити щонайменше три напрями вдосконалення 
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адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет в 

Україні. Перший напрям – удосконалення вітчизняного законодавства. Другий 

напрям – це підвищення ефективності функціонування органів публічної 

адміністрації. Третім напрямом має бути розвиток правової культури й 

правосвідомості осіб, які здійснюють рекламну діяльність у мережі Інтернет. 

Звісно, такий поділ є умовним, по суті наведені напрями взаємопов’язані та 

взаємодоповнюють один одного. 

Напрями вдосконалення законодавства України про рекламу мають 

визначатися з огляду на забезпечення прав людини з урахуванням міжнародного 

досвіду, насамперед позитивного зарубіжного досвіду країн Європейського 

Союзу.  

Удосконалення адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет в Україні має здійснюватися з урахуванням 

принципів, наведених у підрозділі 1. 3. цього дослідження. Тобто необхідним є 

втілення таких основоположних ідей:  

- мінімально достатнє правове регулювання суспільних відносин у сфері 

реклами; 

-  забезпечення вільного доступу до здійснення законної рекламної 

діяльності в мережі Інтернет; 

-  обов’язкова попередня згода на отримання рекламних повідомлень 

електронною поштою;  

- чітке визначення меж дії законодавства України про рекламу в мережі 

Інтернет;  

- невідворотність відповідальності за порушення в мережі Інтернет 

законодавства України про рекламу;  

- поширення на відеорекламу в мережі Інтернет аналогічних вимог, які 

передбачені законодавством для реклами на телебаченні; 

-  запобігання втручанню в приватне життя особи. 

Важливість державного впливу на процеси перетворень підкреслює 

Ю. П. Битяк, зазначаючи, що в кризовій економічній ситуації значення 
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державного втручання підвищується. Лише держава в особі її органів влади може: 

здійснювати економічну й соціальну політику з метою забезпечення інтересів усіх 

верств населення; пом’якшувати стихійні процеси ринкової саморегуляції з метою 

запобігання хаосу в економіці; стимулювати ринкову економіку, забезпечувати 

ефективність її функціонування з одночасним обмеженням і попередженням 

негативних наслідків економічної влади власників, особливо монополістів; 

гарантувати захист національних інтересів і внутрішнього ринку від зовнішньої 

економічної й політичної експансії [2, c. 54]. З. В. Кузнєцова, вказує на те, що 

неконтрольоване здійснення рекламної діяльності має завдати чималої шкоди 

інтересам суспільства, правам і свободам окремих громадян. У зв’язку з цим 

виникає необхідність державного управління у сфері рекламної діяльності, яке 

здійснюється переважно засобами регулювання [79, с. 10]. 

Думається, що першим кроком в удосконаленні адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет в Україні має бути зміна в 

організації функціонування публічної адміністрації.  

А. С. Шаблієнко зазначає, що в адміністративно-правовому аспекті Україна 

має два шляхи визначення напряму подальшого розвитку інтернет-галузі. Перший 

дозволить керуватися наявною нормативно-правовою базою та системою органів 

державної влади. Це потребує незначних змін до нормативно-правових актів, які 

вже існують на сьогодні. Проте такий шлях передбачає ризик невстигання за 

розвитком технологій, оскільки постійний моніторинг практики, підготовка 

постійних змін до нормативно-правової бази з відповідним дотриманням 

процедур не будуть давати змоги швидко реагувати на потреби користувачів 

мережі Інтернет. А це відповідно передбачає ризик невдалого захисту прав як 

замовників, так і постачальників послуг у мережі Інтернет, а також утрачених 

можливостей держави щодо отримування доходу від цієї галузі. Другий шлях 

передбачає створення єдиного органу державної влади, який зосередить усі 

функції із забезпечення державної політики в цій сфері [197, c. 59]. На нашу 

думку, можна виділити ще третій шлях. Він полягає в удосконаленні існуючої 
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системи органів публічної адміністрації без створення нових органів. Саме цей 

шлях видається оптимальним. 

Основним органом, що здійснює контроль за дотриманням законодавства 

України про рекламу, вважаємо Державну службу України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів. По-перше, матеріали єдиного 

державного реєстру судових рішень доводять, що переважно саме цей орган 

притягує до відповідальності осіб, які порушують законодавство України про 

рекламу. По-друге, аналіз норм ЗУ "Про рекламу" дозволяє дійти до висновку, що 

в більшості випадків під час порушення нормативних вимог до здійснення 

рекламної діяльності завдається шкода споживачам. Тож споживачі є вразливою 

категорією осіб, які першочергово потерпають від порушення законодавства 

України про рекламу. Спрямовуємо також увагу на те, що в статті 26 ЗУ "Про 

рекламу" першим органом, який здійснює контроль за дотриманням 

законодавства про рекламу, згадується центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням 

законодавства про захист прав споживачів – нині Державна служба України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.  

Згідно зі Звітом про здійснення державного контролю у сфері реклами та 

антитютюнового законодавства у 2015 році, за 2015 рік Держпродспоживслужба 

розглянула на предмет законності понад 9100 рекламних носіїв, з них 7000 – 

обєктів зовнішньої реклами, 800 – у друкованих засобах масової інформації, 500 

– на каналах телебачення та радіо та 300 на транспорті [44]. У 2016 році 

Держпродспоживслужбою досліджено понад 5300 рекламоносіїв, зокрема 4100 – 

обєктів зовнішньої реклами, 400 – об’єктів внутрішньої реклами; 300 – у 

друкованих засобах масової інформації, 200 – на каналах телебачення та радіо та 

300 на транспорті [51]. Показово, що у звітних документах нічого не сказано про 

реалізацію контрольних повноважень за дотриманням законодавства України про 

рекламу в мережі Інтернет. Думається, що відсутність у звітних документах 

відповідної інформації зумовлена тим фактом, що орган публічної адміністрації 
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ігнорує численні порушення законодавства України про рекламу в мережі 

Інтернет та не реалізує своїх повноважень у цій сфері. Така ситуація видається 

неприпустимою. 

Відповідно до даних з офіційного сайту2, у складі Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів діє 

департамент захисту споживачів. Очевидно, цей департамент утворений на основі 

Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, що увійшла до 

складу Держпродспоживслужби у 2015 році. Ефективність цього департаменту 

значно збільшиться, якщо в його складі буде створено відділ з контролю за 

рекламною діяльністю в мережі Інтернет. Важливим напрямом роботи відділу з 

контролю за рекламною діяльністю в мережі Інтернет департаменту захисту 

споживачів Держпродспоживслужби має бути моніторинг інтернет-ресурсів. Не 

менше одного разу на тиждень має здійснюватися перевірка найпопулярніших 

сайтів українського сегменту мережі Інтернет – рейтинг сайтів за популярністю 

оновлюється щороку і є у відкритому доступі.  

У разі виявлення можливих порушень законодавства, але відсутності 

повноважень Держпродспоживслужби (наприклад, у разі порушення в рекламі 

вимог законодавства про захист економічної конкуренції або законодавства про 

зайнятість населення) має бути забезпечено передання інформації та отриманих у 

результаті контрольної діяльності матеріалів тим суб’єктам публічної 

адміністрації, що володіють необхідними повноваженнями (Антимонопольному 

комітету країни, Державній службі з питань праці тощо). 

Ефективність адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності 

в мережі Інтернет значно підвищилася б, якби відділи контролю за рекламною 

діяльність в мережі Інтернет були створені в усіх органах, які, відповідно до 

чинного вітчизняного законодавства, здійснюють контроль за дотриманням 

законодавства України про рекламу.  

                                                             
2 Дані з офіційного сайту http://www.consumer.gov.ua 
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Органи публічної адміністрації можуть і повинні брати участь у розвитку 

правової культури та правової свідомості підприємців, які здійснюють рекламну 

діяльність у мережі Інтернет. Зазначене може бути реалізоване у двох напрямах.  

По-перше, доцільно надати право фізичним і юридичним особам звертатися 

до органів публічної адміністрації задля отримання індивідуальних письмових 

консультацій у сфері рекламної діяльності. Ураховуючи небезпеку зловживання 

таким правом, можна встановити державне мито (збір) за такі консультації. 

Обґрунтованою видається сума від одного до десяти неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян.  

По-друге, важливо здійснити кроки задля забезпечення консолідації ринку 

реклами. Необхідно донести суспільству, що інтереси осіб, які здійснюють 

рекламну діяльність в мережі Інтернет, та органів, що реалізують контрольні 

повноваження в цій сфері, не є антагоністичними. Реалізація описаного завдання 

вбачається через проведення просвітницьких заходів. Щонайменше доцільно 

організувати щорічну професійно-практичну конференцію, спікерами на якій 

будуть представники органів публічної адміністрації, які озвучуватимуть доповіді 

присвячені регулюванню рекламної діяльності в мережі Інтернет. Рекламодавці 

також матимуть змогу підготувати виступ та взяти слово. Індивідуальне 

запрошення має бути надіслано представникам Топ – 100 сайтів українського 

сегменту мережі Інтернет. Організатором такої конференції має бути Кабінет 

Міністрів України. За результатами проведеного заходу видаватиметься звід 

рекомендацій щодо здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет, які хоч і 

не будуть нормативно-правовим актом, однак однозначно виступатимуть 

каталізатором підвищення правової культури в Україні. У ході професійно-

практичної конференції здійснюватиметься просвітницька діяльність, 

відбуватиметься подолання правової безграмотності та правового нігілізму, однак 

не це стане основною її цінністю. Найважливіше те, що зав’язуватимуться 

контакти між підприємцями та органами публічної адміністрації, що сприятиме 

обміну інформацією та думками в принципових питаннях. Завдяки таким 

неформальним зустрічам зросте довіра суб’єктів підприємницької діяльності до 
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контролюючих органів, покращиться інвестиційний клімат у державі. Водночас і 

це ще не все. Пропоновані напрями розвитку правової культури та правової 

свідомості матимуть ще один важливий ефект – підвищення професійно-

практичних компетентностей державних службовців. По-перше, у ході підготовки 

виступу особами здійснюватиметься пошук та переосмислення актуальних питань 

у сфері правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет. По-друге, 

під час зустрічей будуть виявлені існуючі проблеми та, цілком можливо, озвучені 

шляхи їх розв`язання.  

Прогнозується, що зустрічі представників індустрії інтернет-реклами 

сприятимуть не просто обміну контактами, а зародженню ділових зв’язків. 

Щонайменше це сприятиме розвитку галузі, водночас реальною є перспектива 

визрівання й реалізації ідеї створення саморегулівної організації у сфері 

рекламної діяльності в мережі Інтернет. Це, своєю чергою, сприятиме й розвитку 

правової культури підприємців відповідної галузі та зменшенню навантаження на 

органи, що здійснюють публічне адміністрування сфери Інтернет-реклами. 

Оскільки пропонована професійно-практична конференція матиме 

загальний характер і буде присвячена різним правовим питанням здійснення 

рекламної діяльності в мережі Інтернет, то окрема увага має бути приділена 

висвітленню питань, пов’язаних із захистом економічної конкуренції та способів 

захисту своїх прав підприємцями, у разі їх порушення незаконною рекламою в 

мережі Інтернет. 

Необхідним є здійснення дій задля підвищення правової культури та 

освіченості не лише підприємців, а й споживачів реклами. Очевидно, що 

проведення професійно-практичної конференції серед рекламодавців, виробників 

і розповсюджувачів реклами в мережі Інтернет жодним чином не матиме впливу 

на вміння споживачів реклами захистити свої права в разі їх порушення та на 

зацікавленість у сприянні припинення порушень законодавства України про 

рекламу в мережі Інтернет. У зв’язку з цим вбачається необхідність у проведенні 

Держпродспоживслужбою інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення 

обізнаності споживачів інтернет-реклами щодо прикладів порушень їх прав та 
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способів захисту цих прав. У пропонованій інформаційній кампанії має 

наголошуватися на важливості активної позиції споживачів задля утвердження 

справедливості й побудови розвиненого громадянського суспільства. Оголошення 

щодо пропонованої просвітницької кампанії мають, зокрема, поширюватися за 

допомогою мережі Інтернет. Видається, що це буде достатньо ефективним та 

допоможе зекономити бюджетні кошти держави. 

Розглядаючи перспективи вдосконалення діяльності органів публічної 

адміністрації у сфері адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет, необхідно приділити увагу питанню 

відповідальності осіб за порушення законодавства України про рекламу. По суті, 

ЗУ "Про рекламу" встановлює лише один вид адміністративних стягнень – штраф. 

Така ситуація видається невиправданою. По-перше, сплата штрафу не сприяє 

виникненню в рекламодавця, розповсюджувача чи виробника реклами 

зацікавленості у виправленні ситуації та мінімізації негативних наслідків від 

вчиненого правопорушення. Основна емоція, яка виникає в суб’єкта 

підприємницької діяльності, на якого наклали штраф, – це роздратування від 

необхідності понесення незапланованих витрат. Відповідні витрати можуть 

стосуватися виконання постанови про притягнення до відповідальності або 

оскарження цієї постанови, що також потребує часового та фінансового ресурсу. 

Тобто переосмислення підприємцем своєї поведінки не відбувається.  

Спрямовуємо увагу на те, що функція наповнення державного бюджету в 

Україні покладається на Державну фіскальну службу. Органи публічної 

адміністрації, що здійснюють контроль за додержанням законодавства України 

про рекламу, мають виконувати інші завдання. Важливим напрямом діяльності 

цих органів має бути превентивна діяльність. Необхідно не просто забезпечувати 

покарання за вчинені правопорушення, а й мінімізувати кількість порушень 

законодавства, сприяти тому, щоб у подальшому вони не вчинювалися. 

Видається, що штраф – це не найкращий вид адміністративного стягнення задля 

забезпечення превенції правопорушень, особливо, якщо він накладається на 

особу, яка вчинила правопорушення вперше. Перспективним видом стягнення у 
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сфері адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет видається письмове попередження. Порушник, до якого застосовується 

попередження, має надати письмове пояснення, у якому він визнає свою вину та 

зазначить, як саме буде мінімізувати негативні наслідки, від учиненого діяння. 

Зокрема, має бути вказано, що порушник зобов’язується внести зміни до 

інформації, яка поширюється в рекламній кампанії або припинити поширення 

незаконної реклами, з обов’язковим зазначенням термінів, у які ці дії будуть 

учинені. Звісно, порушник може не погодитися з винесеним попередженням й 

оскаржити його в судовому та / або адміністративному порядку. У разі, якщо 

аналогічне правопорушення вчинюється повторно або особа не виконала своїх 

зобов’язань щодо мінімізації негативних наслідків рекламного правопорушення, 

лише тоді має накладатися штраф, який передбачений у ЗУ "Про рекламу". 

Продовжуючи питання адміністративних стягнень за порушення 

законодавства України про рекламу в мережі Інтернет, наголошуємо, що, на нашу 

думку, є неприйнятним встановлення та застосування такої санкції, як 

позбавлення права на зайняття рекламною діяльністю. По-перше, такий вид 

стягнень видається неконституційним. Адже Основний закон України гарантує 

право кожному на зайняття підприємницькою діяльністю. Оскільки здійснення 

рекламної діяльності не вимагає одержання спеціальних дозволів, ліцензій тощо, 

то позбавлення права на зайняття цим видом діяльності має розглядатися як 

порушення ст. 42 Конституції України. По-друге, застосування такого виду 

стягнення видається неефективним, адже винний у скоєнні правопорушень 

суб’єкт може створити будь-яку юридичну особу й продовжувати займатися тим 

же видом діяльності від імені новоствореного товариства. 

Розглядаючи напрями вдосконалення законодавства України спрямовуємо 

увагу на позицію Т. А. Шмавганець. Дослідниця зауважує, що Податковим 

кодексом України не передбачена процедура збору податків за рекламу саме в 

мережі Інтернет, у зв’язку з чим вона вбачає необхідність у внесенні змін до 

національного законодавства, що передбачали б збір обов’язкових платежів 

залежно від популярності сайту, виду та тривалості реклами, у випадку оплатного 
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розповсюдження реклами [202]. Останню наведену пропозицію, сприймаємо 

критично. У розвинених країнах такої практики немає. Вбачається небезпека в 

тому, що на міжнародних сайтах, ураховуючи, що за перегляд інформації лише 

українськими Інтернет-користувачами адміністратор сайту повинен буде 

сплачувати обов`язкові платежі, останньому може бути вигідно заблокувати 

доступ до свого сайту нашим громадянам. Тому запровадження обов’язкових 

платежів за розповсюдження реклами в мережі Інтернет може сприяти 

порушенню міжнародного й конституційного права українських громадян на 

доступ до інформації. 

Потребує аналізу питання про припинення порушень рекламного 

законодавства в мережі Інтернет. Розглянемо ситуацію, коли не зрозуміло, хто 

саме є рекламодавцем і виробником реклами, і контакти з цими особами 

неможливі. Фактично в цьому разі є два суб’єкта, вплив на яких зможе припинити 

поширення незаконної реклами в мережі Інтернет. Першим суб’єктом є 

адміністратор сайту, знайти якого технічно легше, ніж рекламодавця. Часто 

адміністратор інтернет-сайту є одночасно розповсюджувачем реклами, іноді 

навіть і рекламодавцем. Винятком є ті випадки, якщо архітектура сайту 

уможливлює розміщувати інформацію без участі адміністратора (наприклад, у 

коментарях, відгуках тощо). Звернення до адміністратора сайту з вимогою 

припинити розповсюдження на його сайті незаконної реклами, ймовірно, може 

принести позитивний результат. Притягнення до відповідальності адміністратора 

сайту за порушення законодавства про рекламу можливо лише в разі доведення 

його вини. У разі, якщо навіть після звернення до адміністратора сайту, не 

вдається припинити поширення незаконної реклами в мережі Інтернет, вбачається 

доцільним звернення до Інтернет-провайдерів. В Україні вже існує досвід 

блокування Інтернет-сайтів (наприклад, заборона Інтернет-провайдерам 

здійснювати надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів 

сервісів "Mail.ru" та соціально-орієнтованих ресурсів "ВКонтакте" та 

"Одноклассники", згідно з Указом Президента України №133/2017). Видається 

перспективним звернення до суду задля заборони Інтернет-провайдерам надання 
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доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів, на яких порушується 

законодавство України про рекламу. Звісно, позивачами в таких справах мають 

бути органи публічної адміністрації. 

Розглянемо перспективи реформування законодавства України про рекламу 

задля вдосконалення адміністративно-правового регулювання рекламної 

діяльності в мережі Інтернет. Як слушно зауважує О. А. Філатова, з огляду на 

специфічні особливості, породжені технічними можливостями мережі Інтернет 

(відсутність часових, територіальних обмежень та обмежень за віком покупця), 

реклама в Інтернеті становить собою особливий вид реклами, що відрізняється від 

інших видів. На цій основі О. А. Філатова пропонує включити до законодавства 

про рекламу окрему статтю "Особливості реклами в Інтернеті" [190, c. 10 – 11]. 

Наведена пропозиція сприймається нами схвально.  

Ураховуючи результати виконаного дослідження, вважаємо, що 

реформування законодавства України про рекламу має передбачати закріплення в 

ЗУ "Про рекламу" низки правових норм: 

 гучність звуку реклами, що транслюється в мережі Інтернет, на 

телебаченні й радіо, не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми, 

передачі або відео; 

 дія цього закону розповсюджується на рекламу в Інтернеті у випадках, 

коли реклама розміщується в українському сегменті мережі Інтернет (ресурси 

доменів .UA та .УКР); споживачі реклами знаходяться на території України; 

 якщо відеопередача в мережі Інтернет переривається рекламою, то 

тривалість відеореклами в мережі Інтернет не може перевищувати 15 відсотків 

тривалості відеопередачі, яка переривається рекламою; 

 трансляція концертно-видовищних програм, передач у мережі Інтернет 

може перериватися рекламою за умови, що між рекламними вставками програма, 

передача триває не менше 20 хвилин;  

 реклама під час трансляції в мережі Інтернет спортивних програм, передач 

розміщується в перервах між їх частинами;  
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 трансляція в мережі Інтернет програм, передач для дітей (за умови їх 

тривалості до 30 хвилин) не може перериватися рекламою;  

 трансляція в мережі Інтернет програм, передач для дітей (за умови їх 

тривалості понад 30 хвилин) і програм, передач новин може перериватися 

рекламою не частіше одного разу кожні 30 хвилин;  

 трансляція кіно- і телефільмів може перериватися рекламою не частіше 

одного разу протягом кожних 30 хвилин мовлення. Трансляція інших фільмів, у 

тому числі окремих серій, серіалів, документальних фільмів тощо, може 

перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 20 хвилин мовлення;  

 показ відеореклами в Інтернеті можливий лише за попередньою згодою 

Інтернет-користувача, у споживача реклами має бути право на будь-якій секунді 

після початку трансляції ролика відмовитися від перегляду відеореклами; 

 банерна реклама, яка заважає або обмежує перегляд інформації на 

інтернетісторінці, є забороненою. В Інтернет-користувача має бути можливість 

відмовитися від перегляду будь-якого банера та прибрати його з веб-сторінки; 

 відсилання електронних рекламних повідомлень можливе лише після 

отримання попередньої згоди споживача. Якщо розповсюджувач реклами не 

зможе довести надання такої згоди, то така згода вважається не наданою; 

 особа, від імені якої надсилається рекламне повідомлення, має чітко 

ідентифікуватися. 

Проект закону, який включає наші пропозиції з удосконалення 

законодавства України щодо рекламної діяльності в мережі Інтернет, вміщується 

в Додатку Б цієї роботи. 

За А. І. Черемновою, для правового регулювання онлайн-реклами необхідно 

передбачити в ЗУ “Про рекламу”, що реклама з використанням телефонного, 

телексного й факсимільного зв'язку та поштова реклама допускаються для тих 

товарів і послуг, відносно яких у законодавстві немає заборон на рекламу, а також 

із дотриманням законодавства про захист прав споживачів. Реклама з 

використанням телефонного, телексного або факсимільного зв'язку та поштова 
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реклама можливі тільки тоді, коли споживачі реклами вже є замовниками 

(споживачами) рекламодавця або висловили свій інтерес в одержанні рекламної 

інформації від рекламодавця [195, c. 9]. Наведена позиція відповідає підходу, 

запровадженому в законодавстві Європейського Союзу, і має знайти свій вияв у 

вітчизняній системі права. Пропозиція обов’язкової попередньої згоди адресата на 

отримання електронних рекламних повідомлень знайшла свій вияв у 

пропонованому нами проекті Закону України "Про внесення змін до законодавчих 

актів України з метою регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет" (див. 

Додаток Б). 

Водночас видається, що саме лише встановлення на законодавчому рівні 

заборони на надсилання спам-листів не матиме достатнього впливу на поведінку 

недобросовісних розповсюджувачів електронних комерційних повідомлень. Без 

встановлення санкції за це правопорушення правова норма фактично буде 

"безсильною". Саме тому встановлення адміністративної відповідальності за 

поширення спаму є на часі. Зазначене може бути реалізоване шляхом внесення до 

КУпАП норми 145-1, згідно з якою встановлюватиметься  штраф у розмірі 50 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян за поширення масових (більше 10 

повідомлень однакового змісту за день) електронних повідомлень, якщо 

отримувач не давав згоди на їх одержання. Повноваження з притягнення спамерів 

до відповідальності мають бути покладені на Держпродспоживслужбу. 

На основі висвітленого в цьому підрозділі можна зробити такі висновки: 

1) доцільно виділити три напрями вдосконалення адміністративно-

правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет в Україні. 

Першим напрямом є вдосконалення вітчизняного законодавства. Другий напрям – 

це підвищення ефективності функціонування органів публічної адміністрації. 

Третім напрямом має бути розвиток правової культури й правосвідомості осіб, які 

здійснюють рекламну діяльність у мережі Інтернет; 

2) ефективність виконання органами публічної адміністрації контрольних 

повноважень у сфері рекламної діяльності в мережі Інтернет суттєво зросте, якщо 

у складі відповідних повноважних органів створити відділи з контролю за 



188 
 

 
 

рекламною діяльністю в мережі Інтернет. Не менше одного разу на тиждень ці 

відділи мають здійснювати перевірку найпопулярніших сайтів українського 

сегменту мережі Інтернет (рейтинг сайтів за популярністю оновлюється щороку і 

є у відкритому доступі). У разі виявлення можливих порушень законодавства, але 

відсутності повноважень у відповідного органу публічної адміністрації має бути 

забезпечено передання інформації та отриманих у результаті контрольної 

діяльності матеріалів, тим суб’єктам публічної адміністрації, що володіють 

необхідними повноваженнями; 

3) органи публічної адміністрації мають брати участь у розвитку правової 

культури та правової свідомості підприємців, які здійснюють рекламну діяльність 

у мережі Інтернет. Зазначене може бути реалізоване у двох напрямах. По-перше, 

варто надати право фізичним і юридичним особам звертатися до органів 

публічної адміністрації задля отримання індивідуальних письмових консультацій 

у сфері рекламної діяльності. По-друге, доцільно започаткувати проведення 

щорічної професійно-практичної конференції, спікерами на якій будуть 

представники органів публічної адміністрації, які озвучуватимуть доповіді про 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет;  

4) перспективним видом стягнення у сфері адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет є письмове попередження. 

Порушник, до якого застосовується попередження, має надати письмове 

пояснення, у якому він визнає свою вину та зазначить, як саме буде мінімізувати 

негативні наслідки від учиненого діяння. Зокрема, порушник має вказати, що 

зобов’язується внести зміни до інформації, яка поширюється в рекламній кампанії 

або припинити поширення незаконної реклами, з обов’язковим зазначенням 

термінів, у які ці дії будуть учинені; 

 

Висновки до розділу 3 
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Дослідження стану й шляхів удосконалення адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в українському сегменті мережі Інтернет дало 

змогу зробити відповідні висновки: 

1. З’ясовано, що для позначення адресного простору України в мережі 

Інтернет існують два домени – .UA, який було створено у 2003 році та . УКР, який 

виник у 2013 році. Однак у законі "Про телекомунікації" згадується лише про 

один домен – .UA, що є прогалиною. У зв’язку з такою ситуацією необхідно 

внести зміни до ЗУ "Про телекомунікації", а саме: 

- в абз. 12 ст. 1 слова “домен.UA – домен верхнього рівня ієрархічного 

адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн 

відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору 

українського сегмента мережі Інтернет" замінити на "домени .UA та .УКР – 

домени верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, 

створені на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, 

для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет"; 

- у ч. 1 ст. 56 слова "домену.UA" замінити на "доменів .UA та .УКР"; 

- у ч. 2 ст. 56 слова "домені.UA" замінити на "доменах .UA та .УКР"; 

- у ч. 3 ст. 56 слова "домені.UA" замінити на "доменах .UA та .УКР". 

2. У законодавстві України немає однозначної відповіді щодо того, коли 

саме реклама в мережі Інтернет повинна відповідати ЗУ "Про рекламу". У зв`язку 

з цим доцільно закріпити у ст. 15-1 ЗУ "Про рекламу" положення, що реклама, яка 

розміщується в мережі Інтернет, має відповідати вимогам закону "Про рекламу" у 

випадках, коли: а) реклама розміщується в українському сегменті мережі Інтернет 

(ресурси доменів .UA та .УКР); б) споживачі реклами знаходяться на території 

України.  

3. Виділено три напрями вдосконалення адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет в Україні. Перший напрям – 

удосконалення вітчизняного законодавства. Другий напрям – це підвищення 

ефективності функціонування органів публічної адміністрації. Третім напрямом 
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має бути розвиток правової культури й правосвідомості осіб, які здійснюють 

рекламну діяльність у мережі Інтернет. 

4. Обґрунтовано, що ефективність виконання органами публічної 

адміністрації контрольних повноважень у сфері рекламної діяльності в мережі 

Інтернет суттєво зросте, якщо у складі відповідних повноважних органів створити 

відділи з контролю за рекламною діяльністю в мережі Інтернет. На менше одного 

разу на тиждень ці відділи мають здійснювати перевірку найпопулярніших сайтів 

українського сегменту мережі Інтернет. 

5. Встановлено, що органи публічної адміністрації мають брати участь у 

розвитку правової культури та правової свідомості підприємців, які здійснюють 

рекламну діяльність у мережі Інтернет. Зазначене може бути реалізоване у двох 

напрямах. По-перше, доцільно надати право фізичним і юридичним особам 

звертатися до органів публічної адміністрації задля отримання індивідуальних 

письмових консультацій у сфері рекламної діяльності. По-друге, доцільно 

започаткувати проведення щорічної професійно-практичної конференції, 

спікерами на якій будуть представники органів публічної адміністрації, які 

озвучуватимуть доповіді про регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет. 

6. Доведено, що необхідним є регулярне проведення 

Держпродспоживслужбою інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення 

обізнаності споживачів інтернет-реклами про порушення їхніх прав та способів 

захисту цих прав.  

7. Акцентовано, що перспективним видом стягнення у сфері 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет є 

письмове попередження. Порушник, до якого застосовується попередження, має 

надати письмове пояснення, у якому він визнає свою вину та зазначить, як саме 

буде мінімізувати негативні наслідки від учиненого діяння. Зокрема, порушник 

має вказати, що зобов’язується внести зміни до інформації, яку поширює в 

рекламній кампанії, або припинити поширення незаконної реклами, з 

обов’язковим зазначенням термінів, у які ці дії будуть учинені. 
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8. Обґрунтовано, що вдосконалення законодавства України у сфері 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет 

має здійснюватися шляхом прийняття Закону України "Про внесення змін до 

законодавчих актів України з метою регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет", який включатиме низку нормативних приписів: 

 гучність звуку реклами, що транслюється в мережі Інтернет, на 

телебаченні й радіо, не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми, 

передачі або відео; 

 дія цього закону розповсюджується на рекламу в Інтернеті у випадках, 

коли реклама розміщується в українському сегменті мережі Інтернет (ресурси 

доменів .UA та .УКР); споживачі реклами знаходяться на території України; 

 якщо відеопередача в мережі Інтернет переривається рекламою, то 

тривалість відеореклами в мережі Інтернет не може перевищувати 15 відсотків 

тривалості відеопередачі, яка переривається рекламою; 

 трансляція концертно-видовищних програм, передач у мережі Інтернет 

може перериватися рекламою за умови, що між рекламними вставками програма, 

передача триває не менше 20 хвилин; 

 реклама під час трансляції в мережі Інтернет спортивних програм, передач 

розміщується в перервах між їх частинами;  

 трансляція в мережі Інтернет програм, передач для дітей (за умови їх 

тривалості до 30 хвилин) не може перериватися рекламою; 

 трансляція в мережі Інтернет програм, передач для дітей (за умови їх 

тривалості понад 30 хвилин) та програм, передач новин може перериватися 

рекламою не частіше одного разу кожні 30 хвилин; 

 трансляція кіно- і телефільмів може перериватися рекламою не частіше 

одного разу протягом кожних 30 хвилин мовлення. Трансляція інших фільмів, у 

тому числі окремих серій, серіалів, документальних фільмів тощо, може 

перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 20 хвилин мовлення;  
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 показ відеореклами в Інтернеті можливий лише за попередньою згодою 

інтернет-користувача, у споживача реклами має бути право на будь-якій секунді 

після початку трансляції ролика відмовитися від перегляду відео-реклами; 

 банерна реклама, яка заважає або обмежує перегляд інформації на 

інтернет-сторінці, є забороненою. В інтернет-користувача має бути можливість 

відмовитися від перегляду будь-якого банера та прибрати його з веб-сторінки; 

 відсилання електронних рекламних повідомлень можливе лише після 

отримання попередньої згоди споживача. Якщо розповсюджувач реклами не 

зможе довести надання такої згоди, то така згода вважається не наданою; 

 особа, від імені якої надсилається рекламне повідомлення, має чітко 

ідентифікуватися. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації запропоновано теоретичне узагальнення та практичне 

розв’язання наукової проблеми, що полягає в розкритті змісту й специфіки 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет і 

формулюванні пропозицій, спрямованих на його вдосконалення. Відповідно до 

поставленої мети та сформульованих завдань на основі проведеного дослідження 

було зроблено висновки. 

1. Визначено, що стан розроблення питання про адміністративно-правове 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет характеризується такими 

показниками: а) поодинокі розвідки регулювання рекламної діяльності в Інтернеті 

здійснювалися здебільшого в теоретико-правовому, цивільно-правовому чи 

господарсько-правовому контекстах; б) адміністративно-правові питання, 

пов’язані з інтернет-рекламою, досліджувалися в роботах, присвячених 

регулюванню реклами загалом. Питання, пов’язані з правовим регулюванням 

рекламної діяльності в мережі Інтернет, в українській науці почали розглядатися 

лише на початку ХХІ століття, адже раніше рекламна діяльність у вітчизняному 

сегменті Інтернету майже не здійснювалася. Щодо адміністративного впливу та 

ролі органів публічної влади в регулюванні рекламної діяльності в мережі 

Інтернет, відносин між органами влади та іншими учасниками рекламних 

правовідносин у мережі Інтернет, відносин, що виникають з приводу обігу 

рекламної інформації та інших питань адміністративно-правового регулювання в 

цій сфері, то вони залишаються малодослідженими. 

2. Наголошено, що характеристикою інтернет-реклами є відповідний засіб 

її поширення та місце розміщення – Інтернет. Запропоновано визначення: 

інтернет-реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій 

формі за допомогою електронних каналів зв’язку в мережі Інтернет і призначена 

сформувати / підтримати обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес до 

таких особи чи товару та / або спонукати інтернет-користувачів перейти на сайт 
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рекламодавця. Під рекламною діяльністю в мережі Інтернет необхідно розуміти 

процес поширення (розповсюдження, донесення до споживачів) рекламної 

інформації в мережі Інтернет.  

Класифікація інтернет-реклами має бути розгалуженою: 1) за спрямуванням 

на отримання прибутку: а) комерційна реклама, б) некомерційна реклама; 2) за 

способом донесення інформації: а) текстова реклама, б) відеореклама, в) 

аудіореклама, г) графічна реклама, ґ) інтерактивна реклама, д) комбінована 

реклама; 3) за критерієм сконцентрованості: а) реклама, що поширюється за 

допомогою електронної пошти, б) реклама, яка розповсюджується за допомогою 

пошукових систем; в) реклама, що розміщується за допомогою електронних 

дощок оголошень; г) реклама, що розповсюджується за допомогою соціальних 

мереж; ґ) реклама, яка розповсюджується за допомогою інформаційних веб-

сайтів; 4) за способом подавання рекламної інформації: а) відкрита реклама, б) 

прихована реклама; 5) за критерієм загальності / вибірковості спрямування на 

інтернет-користувачів: а) масова, б) селективна; 6) за територією охоплення: а) 

локальна, б) регіональна; в) загальнонаціональна; г) міжнародна; ґ) глобальна; 7) 

за відповідністю нормативним приписам: а) законна, б) незаконна. 

3. Сформульовано систему принципів адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет: принцип мінімально 

достатнього правового регулювання суспільних відносин у сфері реклами, 

принцип забезпечення вільного доступу до здійснення законної рекламної 

діяльності в мережі Інтернет, принцип невідворотності відповідальності за 

порушення в мережі Інтернет законодавства України про рекламу. 

4. Визначено, що адміністративно-правовий механізм регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет – це сукупність юридичних засобів, за 

допомогою яких забезпечується необхідне впорядкування суспільних відносини у 

сфері здійснення рекламної діяльності в мережі Інтернет. Елементами механізму 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет 

названо: 1) норми адміністративного права; 2) акти реалізації норм 

адміністративного права; 3) адміністративні правовідносини.  
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5. Встановлено, що правова регламентація рекламної діяльності 

починається з часів античності (здійснювалася ще в Стародавній Греції та Римі), 

загальні правила, які вдосконалювалися протягом усієї історії людства, 

стосуються й інтернет-реклами. 

Регулювання рекламної діяльності загалом та рекламної діяльності в мережі 

Інтернет здійснюється за рахунок норм різної правової природи, кожна група яких 

виконує специфічні завдання: норми конституційного права гарантують право на 

заняття господарською діяльністю й поширення інформації; норми цивільного 

права встановлюють майнові та особисті немайнові права в цій сфері; норми 

господарського права регламентують процес здійснення такої діяльності; норми 

інформаційного права встановлюють вимоги до інформації, яка розміщуються в 

рекламі. Що ж стосується норм адміністративного права, то їх завдання зводиться 

до регулювання діяльності суб’єктів публічної адміністрації, зокрема, визначення 

їх контрольних повноважень та встановлення складів адміністративних 

правопорушень у відповідній сфері. 

6. З’ясовано, що діяльність ЄС у сфері адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет здійснюється за такими 

напрями: встановлення загальних вимог до змісту інтернет-реклами; вироблення 

рекомендацій щодо публічного адміністрування ринку інтернет-реклами; 

розроблення правил розповсюдження рекламної інформації в мережі Інтернет; 

встановлення вимог до змісту реклами окремих видів товарів. Загальною вимогою 

ЄС до змісту інтернет-реклами є те, що комерційні повідомлення мають чітко 

ідентифікуватися як такі. Фізична чи юридична особа, від імені якої надсилається 

рекламне повідомлення, також має чітко ідентифікуватися.  

У національному законодавстві України немає положень, які б суперечили 

законодавству ЄС. Водночас існують положення, що не знайшли достатнього 

втілення в законодавстві України про рекламу. Зокрема, не встановлено правила, 

що особа, від імені якої надсилається рекламне повідомлення, має чітко 

ідентифікуватися. 
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7. Досліджено, що особливостями адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет у США є закріплення та застосування 

суб’єктами публічної адміністрації широких повноважень щодо надання 

рекомендацій виробникам та розповсюджувачам реклами в мережі Інтернет. 

Законодавство КНР про рекламу характеризується наявністю значної кількості 

оціночних понять. У зв’язку з цим склади адміністративних правопорушень у цій 

сфері не мають чітко визначеної об’єктивної сторони й критерії притягнення до 

відповідальності осіб не є конкретними та зрозумілими. У системі права 

Республіки Білорусь діють окремі норми, спрямовані на регулювання саме 

інтернет-реклами, передбачаються специфічні заходи впливу на порушника, 

зокрема «контрреклама», основним контролюючим органом є Міністерство 

торгівлі. Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет у Російській Федерації є детальнішим, ніж в Україні. У спеціальному 

законі «Про рекламу» вміщуються окремі норми, спрямовані на регулювання 

інтернет-реклами, у зв’язку з цим інститут адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства про рекламу в мережі Інтернет у Російській Федерації є 

більш розвиненим, ніж в Україні.  

На основі аналізу особливостей адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет у США, КНР, РФ та РБ наголошено на 

необхідності запровадження в національному законодавстві України позитивного 

зарубіжного досвіду: покладення на Держпродспоживслужбу України та АКУ 

повноважень з проведення навчальної діяльності для підприємців (з-поміж них – 

рекламодавців, виробників, розповсюджувачів реклами) та споживачів, а також 

надання відповідним органам публічної адміністрації повноважень з проведення 

індивідуальних письмових консультацій щодо особливостей застосування 

законодавства України про рекламу. Наголошено також на доцільності 

вдосконалення та деталізації правового регулювання рекламної діяльності в 

мережі Інтернет задля розвитку та підвищення ефективності адміністративної 

відповідальності порушників законодавства України про рекламу. 
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8. Визначено три основні проблеми адміністративно-правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет: 1) відсутність у 

законодавстві положень щодо меж дії в мережі Інтернет законодавства України 

про рекламу; 2) ігнорування суб’єктами публічної адміністрації численних 

порушень законодавства України про рекламу в мережі Інтернет; 3) відсутність 

норм, що встановлювали б специфічні вимоги до інтернет-реклами. Описані 

проблеми зумовлюють нездатність інституту адміністративної відповідальності 

ефективно виконувати завдання адміністративно-правового регулювання 

рекламної діяльності в мережі Інтернет – запобігання введенню в оману 

споживачів та захист прав конкурентів рекламодавця.  

Запропоновано закріпити в ст. 15-1 Закону України «Про рекламу» 

положення, що реклама, яка розміщується в мережі Інтернет, має відповідати 

вимогам Закону України «Про рекламу» у випадках, коли: а) реклама 

розміщується в українському сегменті мережі Інтернет (ресурси доменів .UA та 

.УКР); б) споживачі реклами знаходяться на території України.  

9. Виділено три напрями вдосконалення вітчизняного адміністративно-

правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет: удосконалення 

законодавства; підвищення ефективності функціонування органів публічної 

адміністрації; розвиток правової культури й правосвідомості осіб, які здійснюють 

рекламну діяльність у мережі Інтернет.  

Обґрунтовано необхідність запровадження такого виду стягнення, як 

письмове попередження. Порушник, до якого застосовується попередження, має 

надати письмове пояснення, у якому він визнає свою вину та зазначить, як саме 

буде мінімізувати негативні наслідки від учиненого діяння. Зокрема, має вказати, 

що зобов’язується внести зміни до інформації, яку поширює в рекламній кампанії, 

або припинити поширення незаконної реклами, з обов’язковим зазначенням 

термінів виконання цих дій. У разі, якщо аналогічне правопорушення вчинюється 

повторно або особа не виконала своїх зобов’язань щодо мінімізації негативних 

наслідків рекламного правопорушення, має накладатися штраф. 
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10. Наголошено, що вдосконалення законодавства України у сфері 

адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет 

має здійснюватися шляхом прийняття Закону України "Про внесення змін до 

законодавчих актів України з метою регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет", який включатиме низку нормативних правил: 

 гучність звуку реклами, що транслюється в мережі Інтернет, на 

телебаченні й радіо, не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми, 

передачі або відео; 

 дія цього закону розповсюджується на рекламу в Інтернеті у випадках, 

коли реклама розміщується в українському сегменті мережі Інтернет (ресурси 

доменів .UA та .УКР); споживачі реклами знаходяться на території України; 

 якщо відеопередача в мережі Інтернет переривається рекламою, то 

тривалість відеореклами в мережі Інтернет не може перевищувати 15 відсотків 

тривалості відеопередачі, яка переривається рекламою; 

 трансляція концертно-видовищних програм, передач у мережі Інтернет 

може перериватися рекламою за умови, що між рекламними вставками програма, 

передача триває не менше 20 хвилин; 

 реклама під час трансляції в мережі Інтернет спортивних програм, передач 

розміщується в перервах між їх частинами; 

 трансляція в мережі Інтернет програм, передач для дітей (за умови їх 

тривалості до 30 хвилин) не може перериватися рекламою;  

 трансляція в мережі Інтернет програм, передач для дітей (за умови їх 

тривалості понад 30 хвилин) та програм, передач новин може перериватися 

рекламою не частіше одного разу кожні 30 хвилин;  

 трансляція кіно- і телефільмів може перериватися рекламою не частіше 

одного разу протягом кожних 30 хвилин мовлення. Трансляція інших фільмів, у 

тому числі окремих серій, серіалів, документальних фільмів тощо, може 

перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 20 хвилин мовлення;  
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 показ відеореклами в Інтернеті можливий лише за попередньою згодою 

інтернет-користувача, у споживача реклами має бути право на будь-якій секунді 

після початку трансляції ролика відмовитися від перегляду відеореклами; 

 банерна реклама, яка заважає або обмежує перегляд інформації на 

інтернет-сторінці, є забороненою. В інтернет-користувача має бути можливість 

відмовитися від перегляду будь-якого банера та прибрати його з веб-сторінки; 

 відсилання електронних рекламних повідомлень можливе лише після 

отримання попередньої згоди споживача. Якщо розповсюджувач реклами не 

зможе довести надання такої згоди, то така згода вважається не наданою (текст 

пропонованого проекту закону наведений в Додатку Б). 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Аналіз контенту ТОП-20 популярних серед українських Інтернет-

користувачів сайтів станом на січень 2016 за версією TSN. 

№ (за 

попул

ярніс

тю) 

Назва сайту Дата і час 

проведеного 

аналізу 

Примітка щодо законності 

розміщуваного рекламного 

контенту 

1. Google.com.ua 08. 05.2016; 

09:26 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

2. Vk.com 08. 05.2016; 

09:59 

У соціальній мережі наявні 

групи з рекламою 

алкогольних напоїв без 

застереження про шкоду 

вживання алкоголю, 

наприклад: Коньяк разливной 

(доставка по Украине) 

(http://vk.com/cognac_ua); 

Молдавский Коньяк на 

разлив 

(http://vk.com/club119346178); 

GradusWin – ХОРОШИЕ 

ВИНА и КОНЬЯКИ 

(http://vk.com/graduswin) 

тощо 

3. Youtube.com 08. 05.2016; 

10:41 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

4. Mail.ru 08. 05.2016; 

11:22 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

5. Yandex.ua 08. 05.2016; 

11:40 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

6. Olx.ua 09 травня 

2016; 07:13 

На сайті є незаконний 

рекламний контент. Для 

прикладу за ключовим 

словом "гадання" було 

http://vk.com/cognac_ua
http://vk.com/club119346178
http://vk.com/graduswin


228 
 

 
 

знайдено 3 рекламних 

оголошення, у той час як 

згідно з абз.13 ч. 1 ст. 8 

закону "Про рекламу", 

розповсюджувати рекламу 

послуг з ворожіння та 

гадання заборонено 

7. Wikipedia.org 09 травня 

2016; 20:31 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

8. Facebook.com 09 травня 

2016; 20:31 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

9. Privatbank.ua 09 травня 

2016; 20:51 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

10. Rozetka.com.ua 09 травня 

2016; 21:00 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

11. http://ok.ru/ 09 травня 

2016; 21:20 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

12. Prom.ua 10 травня 

2016; 12:30 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

13. Sinoptik.ua/ 10 травня 

2016; 12:40 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

14. Kinogo.net 10 травня 

2016; 12:45 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

15. Ukr.net 10 травня 

2016; 12:55 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

16. Blogspot.com 10 травня 

2016; 12:59 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

17. Аliexpress.com 10 травня 

2016; 13:41 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

18. Ex.ua 10 травня 

2016; 14:13 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 

19. Kinopoisk.ru 10 травня Незаконного рекламного 
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2016; 14:23 контенту на сайті не 

виявлено 

20. i.ua 10 травня 

2016; 14:43 

Незаконного рекламного 

контенту на сайті не 

виявлено 
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Додаток Б 

Проект Закону України "Про внесення змін до законодавчих актів України з 

питань адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі 

Інтернет" 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до законодавчих актів України з питань правового 

регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

 

1. У Законі України "Про телекомунікації": 

1) абзац дванадцятий статті 1 викласти у такій редакції "домени .UA та 

.УКР – домени верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, 

створені на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, 

для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет"; 

2) у частині першій статті 56 слова "домену.UA" замінити словами 

"доменів .UA та .УКР"; 

3) у частині другій статті 56 слова "домені.UA" замінити словами "доменах 

.UA та .УКР"; 

4) у частині третій статті 56 слова "домені.UA" замінити словами "доменах 

.UA та .УКР". 

 

2. У Законі України "Про рекламу" 

1) частину шосту статті 8 викласти в такій редакції: "гучність звуку 

реклами, що транслюється в мережі Інтернет, на телебаченню і радіо, не повинна 

перевищувати гучність звуку поточної програми, передачі або відео"; 
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2) Розділ ІІ "Загальні вимоги до реклами" доповнити новою статтею 13-1 

такого змісту: 

"Стаття 13-1. Реклама в Інтернеті 

1. Дія цього закону розповсюджується на рекламу в Інтернеті у випадках, 

коли реклама розміщується в українському сегменті мережі Інтернет (ресурси 

доменів .UA та .УКР); споживачі реклами знаходяться на території України. 

2. Якщо відеопередача в мережі Інтернет переривається рекламою, то 

тривалість відеореклами в мережі Інтернет не може перевищувати 15 відсотків 

тривалості відео-передачі, яка переривається рекламою. 

3. Трансляція концертно-видовищних програм, передач в мережі Інтернет 

може перериватися рекламою за умови, що між рекламними вставками програма, 

передача триває не менше 20 хвилин.  

4. Реклама під час трансляції в мережі Інтернет спортивних програм, 

передач розміщується в перервах між їх частинами.  

5. Трансляція в мережі Інтернет програм, передач для дітей (за умови їх 

тривалості до 30 хвилин) не може перериватися рекламою.  

6. Трансляція в мережі Інтернет програм, передач для дітей (за умови їх 

тривалості понад 30 хвилин) та програм, передач новин може перериватися 

рекламою не частіше одного разу кожні 30 хвилин.  

7. Трансляція кіно- і телефільмів може перериватися рекламою не частіше 

одного разу протягом кожних 30 хвилин мовлення. Трансляція інших фільмів, у 

тому числі окремих серій, серіалів, документальних фільмів тощо, може 

перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 20 хвилин мовлення.  

8. Показ відеореклами в Інтернеті можливий лише за попередньою згодою 

Інтернет-користувача, у споживача реклами має бути право на будь-якій секунді 

після початку трансляції ролика відмовитися від перегляду відео-реклами. 

9. Банерна реклама, яка заважає або обмежує перегляд інформації на 

інтернет–сторінці, є забороненою. В інтернет-користувача має бути можливість 

відмовитися від перегляду будь-якого банера та прибрати його з веб-сторінки. 
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10. Відсилання електронних рекламних повідомлень можливе лише після 

отримання попередньої згоди споживача. Якщо розповсюджувач реклами не 

зможе довести надання такої згоди, то така згода вважається не наданою. 

11. Особа, від імені якої надсилається рекламне повідомлення, має чітко 

ідентифікуватися." 

3. У Положенні про Державну архітектурно-будівельну інспекцію 

України 

1) пункт четвертий доповнити новим підпунктом 20-1 такого змісту: 

"здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо 

спорудження житлового будинку". 

 

 

Голова Верховної Ради України     А. ПАРУБІЙ  
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Додаток В 
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Відомості про апробацію результатів дисертації: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективы развития 

частного права в странах Восточной Европы и СНГ» (м. Таллін, 30 березня 2015 

року, форма участі: заочна). 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові читання – 

2015» (м. Житомир, 25 лютого 2015 року, форма участі: очна, виступ з 

доповіддю). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання 

суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (м. Запоріжжя, 

22–23 липня 2016 року, форма участі: очна, виступ з доповіддю). 

4. І Міжнародна науково-практична конференція « Історія вітчизняного та 
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квітня 2017 року, форма участі: очна, виступ з доповіддю). 
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