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ВСТУП 

Мета викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами правових 

норм, теоретичних знань, здобуття вмінь, опрацювання та популяризація 

законодавства у сфері реклами та зв’язків з громадськістю, а також демонстрація 

його практичного застосування. Крім того, додатковою метою є акцентування 

уваги на своєрідності розвитку та правового регулювання реклами й зв’язків з 

громадськістю як видів масової комунікації в країнах Західної Європи, США, 

України. 

  Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

 Здатність діяти на основі етичних міркувань та правових норм               

Програмові результати навчання, згідно з освітньо-професійною 

програмою:   

- Використовувати норми чинного законодавства України та міжнародного права 

для захисту прав людини 

- Дотримуватись правових норм діяльності, що законодавчо регулюють 

функціонування ЗМІ та роботу журналіста, діяльність у галузі реклами і зв'язків з 

громадськістю. 

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:  

– вивчення нормативної бази у сфері реклами та зв’язків з громадськістю;  

– засвоєння різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з 

найбільш важливих проблем державного регулювання рекламної діяльності, 

розвиток вміння критично обмірковувати проблемні питання, щоб мати про них 

свою аргументовану думку, а також розвиток правового мислення, що 

допоможе правильно орієнтуватися в матеріалі;  

– детальне вивчення конспектів лекцій та чинного законодавства, 

керівних роз’яснень пленуму Верховного суду України, підручників і 

навчальних посібників, додаткової літератури;  

– сприяння правильному вмінню аналізувати та тлумачити правові 

норми, положення постанов пленуму Верховного суду України, застосовувати 

їх до конкретних обставин тощо.  
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Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні знати:  

- історію зародження, становлення і розвитку таких сучасних масових 

комунікацій, як реклама і зв’язки з громадськістю; 

- основні тенденції правового регулювання рекламних і ПР-технологій; 

- основи державного регулювання реклами і зв’язків з громадськістю як 

комунікацій; 

- органи державного контролю у сфері реклами та зв’язків з 

громадськістю;  

- особливості правового регулювання адміністративних проступків у сфері 

реклами; 

- особливості укладення договору в сфері реклами та зв’язків з 

громадськістю; 

- поняття цивільно-правової відповідальності в рекламній діяльності; 

- сучасний стан розвитку реклами та зв’язків з громадськістю в Україні, 

його суттєві здобутки й недоліки, шляхи усунення останніх та виходу із кризових 

ситуацій, спираючись на науково-теоретичний та практичних досвід зарубіжних 

держав.  

вміти:  

 правильно застосовувати рекламне законодавство; 

 оформляти скарги, претензії, позовні вимоги відповідно до норм чинного 

законодавства у провадженнях у справах про порушення законодавства про 

рекламу; 

 аналізувати практичні казуси; 

 розв’язувати практичні завдання.  

Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, 

прослухавши такі навчальні дисципліни, як: основи правознавства; основи 

журналістики (вступ до спеціальності); історія журналістики та соціальних 

комунікацій.  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників Освітньо-

професійна 

програма, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів ESTS – 3 Освітньо-

професійна 

«Реклама та зв’язки 

з громадськістю» 

програма першого 

рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

за спеціальністю 

061 Журналістика 

галузі знань  

06 Журналістика 

  

Обов’язкова (базова) 

Кількість модулів – 2 Рік підготовки: 

Загальна кількість годин – 90  3-ій 3-ій 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 3  

самостійної роботи – 4 

Лекції  

20 6 

Практичні, семінарські  

22 2 

Самостійна робота 

48 82 

Вид контролю: екзамен  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної роботи становить:  

для денної форми навчання – 1/1,5  

для заочної форми навчання – 1/10.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 

«5» – відмінно. Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій 

формі і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС:  

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, 

міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейс-метод, 

презентації, метод проектної роботи. Діагностика (моніторинг і перевірка) 

результатів навчання здійснюється шляхом виконання студентами:  

1) тестових завдань;  

2) розв’язування задач; 

3) підготовкою наукових статей;  

4) презентацій та виступів на наукових заходах;  

5) підсумкового екзамену у тестовій формі.  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль I. Правові засади регулювання рекламної діяльності  та 

сфери зв’язків з громадськістю в Україні 

Тема 1. Нормативно-правові засади регулювання рекламної діяльності 

в Україні 

Історичний аспект формування рекламного законодавства в Україні. 

Поняття, мета рекламного законодавства. Принципи рекламного 

законодавства. 

Загальна характеристика законодавства України про рекламу. Закон 

України «Про рекламу». 

Правові засади рекламної діяльності, визначені міжнародними договорами. 

Міжнародно-правове регулювання рекламної діяльності. 

Особливості нормативно-правової бази у сфері зв’язків з громадськістю. 

 

Тема 2. Державно-правове регулювання окремих видів рекламної 

діяльності в Україні 

Захист суспільної моралі в рекламному законодавстві. Поняття суспільної 

моралі. 

Поняття, мета та завдання соціальної реклами. Правові проблеми соціальної 

реклами та її відмежування від інших видів рекламної діяльності. Принципи 

ефективності соціальної реклами. Правове регулювання некомерційної реклами у 

зарубіжних країнах. 

Політична реклама та її нормативне врегулювання. 

 

Тема 3. Державний контроль у сфері реклами та зв’язків з 

громадськістю 

Державний контроль рекламної діяльності як складова адміністративно-

правового регулювання. Мета державного контролю рекламної діяльності. 

Завдання державного контролю рекламної діяльності. Основні ознаки державного 

контролю рекламної діяльності. 
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Суб’єкти управління та об’єкти державного управління реклами. 

Система державних організацій, уповноважених здійснювати державне 

регулювання рекламною діяльністю. 

Предмет державного контролю рекламної діяльності рекламодавця, 

виробника реклами та розповсюджувача реклами. 

 Методи державного контролю рекламної діяльності в Україні. Методи 

державного контролю рекламної діяльності на інформаційній, аналітичній та 

регулятивній стадії. 

Форми державного контролю рекламної діяльності в Україні. Форми 

попереднього та поточного контролю. 

 Державне регулювання  реклами у країнах ЄС. 

 

Тема 4. Правове регулювання адміністративних проступків у сфері реклами. 

Поняття та зміст об’єкта проступків у сфері рекламної діяльності. 

Реклама та рекламна діяльність як предмет адміністративного проступку. 

Характеристика об`єктивної сторони проступків у сфері рекламної 

діяльності. 

Поняття та загальна характеристика суб`єкта адміністративного проступку у 

сфері рекламної діяльності. 

Характеристика суб`єктивної сторони проступків у сфері рекламної 

діяльності. 

 

Змістовий модуль IІ. Відповідальність за порушення законодавства про 

рекламу та зв’язків з громадськістю 

Тема 5. Правові засади адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства про рекламу. Загальна характеристика адміністративного 

провадження у справах про порушення законодавства про рекламу. 

Місце і роль адміністративної відповідальності у адміністративно-

правовому регулюванні рекламної діяльності. 

Правові засади адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства про рекламу. 
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Поняття та стадії провадження у справах про порушення законодавства 

про рекламу.  

Адміністративно-процесуальний статус суб`єктів провадження у справах 

про порушення законодавства про рекламу. 

Система стягнень, що застосовуються до учасників рекламної діяльності. 

Види стягнень, що застосовуються до учасників рекламної діяльності. 

 

Тема 6. Інтелектуальна власність і реклама 

Законодавство про інтелектуальну власність. 

Реклама як об’єкт права інтелектуальної власності. 

Вимоги законодавства, що регулює інтелектуальну власність щодо 

рекламного продукту. 

Захист права інтелектуальної власності у в сфері реклами та зв’язків з 

громадськістю. 

 

Тема 7. Цивільно-правовий договір як регулятор рекламних відносин. 

Цивільні правовідносини в сфері реклами. 

Загальні положення про цивільно-правовий договір в сфері рекламних 

договорів. Характеристика договорів у сфері реклами. 

Місце договору на створення та розповсюдження реклами в системі 

договірного права.  

Поняття та елементи договору на створення та розповсюдження реклами. 

Характеристика договору на створення та розповсюдження реклами. 

Правове становище сторін в договорі на створення та розповсюдження 

реклами.  Сторони договору на створення та розповсюдження реклами. Види 

договору реклами. 

Порядок укладення договору на створення та розповсюдження реклами.  

Форма договору на створення та розповсюдження реклами 

Виконання договору на створення та розповсюдження реклами 
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Тема 8. Цивільно-правова відповідальність за порушення у 

рекламних відносинах 

Поняття та структурні елементи деліктних зобов’язань за порушення у 

рекламних відносинах. 

Поняття підстав для відповідальності за завдану майнову та немайнову 

(моральну) шкоду. Загальні підстави деліктної відповідальності. 

 Протиправна поведінка як підстава деліктної відповідальності. 

Шкода як підстава деліктної відповідальності. 

Причинно-наслідковий зв'язок як підстава деліктної відповідальності. 

Вина як підстава деліктної відповідальності. 

Відповідальність без вини. 

Суб’єкт, об’єкт та зміст недоговірного зобов’язання.  

Значення має вина заподіювача шкоди у деліктних зобов’язання. Склад 

цивільного правопорушення і його елементи. 

Форми протиправної поведінки і юридичних обов’язків.  

Випадки відшкодування моральної шкоди незалежно від вини особи, яка її 

завдала. 

Казус (випадок) як підстава звільнення від деліктної відповідальності. 

Непереборна сила як підстава звільнення від деліктної відповідальності . 

Умисел потерпілого як підстава звільнення від деліктної відповідальності . 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

 

Назви розділів і тем  

 

Кількість годин  

Денна форма  Заочна форма 

В
сь

о
го

 у тому числі 

В
сь

о
го

 у тому числі 

л п с с.р. л п с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль І. Правові засади регулювання рекламної діяльності  та 

сфери зв’язків з громадськістю в Україні 

Тема 1. Нормативно-правові 

засади регулювання рекламної 

діяльності в Україні  

10 2  2 6 10 2   8 

Тема 2. Державно-правове 

регулювання окремих видів 

рекламної діяльності в Україні 

10 2  2 6 10    10 

Тема 3. Державний контроль у 

сфері реклами та зв’язків з 

громадськістю  

10 2  2 6 10    10 

Тема 4. Правове регулювання 

адміністративних проступків у 

сфері реклами 

10 2  2 6 10    10 

Разом за змістовим модулем 1 40 8  8 24 40 2   38 

Змістовий модуль ІІ. Відповідальність за порушення законодавства про 

рекламу та зв’язків з громадськістю  

Тема 5. Правові засади 

адміністративної 

відповідальності за порушення 

законодавства про рекламу. 

10 2  2 6 12    12 
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Загальна характеристика 

адміністративного провадження 

у справах про порушення 

законодавства про рекламу  

Тема 6. Інтелектуальна 

власність і реклама 

10 4  4 6 14 2   12 

Тема 7. Цивільно-правовий 

договір як регулятор рекламних 

відносин 

10 4  4 6 14 2  2 10 

Тема 8. Цивільно-правова 

відповідальність за порушення 

у рекламних відносинах  

10 2  4 6 10    10 

Разом за змістовим модулем 2 50 12  14 24 50 4  2 44 

Екзамен  

Всього годин 90 20  22 48 90 6  2 82 
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современного общества / Л.Д.Подгорная // Вестник Российского университета 

дружбы народов. – Серия: Политология. – 2006. – № 8. – С. 85–94 [Электронный 

31. ресурс.]. – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81497. 

32. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. – СПб.: Питер, 2007. 

33. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии XX века. — М., К.: Рефл-

бук, 2000. 

34. Райс Э., Райс Л. Расцвет пиара и упадок рекламы. – М.: Ермак, 2004. 
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35. Рекламная деятельность: уч. пособие / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. 

Баженов, В. Г.Шахурин. – М.: Дашков и К., 2003. – 264 с. 

36. Светлакова Наталья. Реклама, которая вас убивает. – М.: Вече, 2007. – 
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Інтернет-ресурси:  

Назва ресурсу або організації 
Мова 

ресурсу 
Електронна адреса 

Веб-сайти наукових установ 

Міжнародна асоціація юридичних 

наук (МАЮН)/ International 

Association of Legal Science 

Англ., 

фр. 
http://aisj-ials.org 

Законодавство України  Укр. 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/

main 

Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України 

Укр., рос., 

англ. 

http://www.mon.gov.ua/index.php

/ua/ 

Правові системи країн світу: 

дослідниціка группа  JuriGlobe  

(Університет Оттави) 

Рос., англ., 

фр., ісп., 

кит., араб. 

http://www.juriglobe.ca 

Офіційний сайт наукової 

діяльності Національної академії 

ім. Я. Мудрого 

Укр. 
http://nulau.org.ua/index.php?r=bi

blio 

Національна бібліотека України 

імені В.І. Вернадського 

Укр., рос., 

англ. 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

Харківська державна наукова 

бібліотека 
Укр. http://korolenko.kharkov.com/ 

Національна парламентська 

бібліотека України 

Укр., рос., 

англ. 
http://www.nplu.kiev.ua/ 

Наукова бібліотека ім.М. 

Максимовича Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Укр., рос., 

англ. 
http://lib-gw.univ.kiev.ua/ 

Наукова бібліотека Національного 

університету «Одеська юридична 

академія» 

Рос. 

http://onua.edu.ua/index.php?optio

n=com_content&view=article&id

=182&Itemid=32&lang=ru 

 


