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правова норма, правовідносини та їх зміст, відповідальність та умо-
ви її застосування в різних галузях права і т.д.

Досить часто на семінарах при підготовці доповідей або у
своїх відповідях студенти намагаються представити різні ситуації
«в цифрах». У рамках правової дисципліни необхідно скоригува-
ти підхід студентів і спрямувати їх роботу в бік аналізу докумен-
тів з точки зору права. Необхідно запропонувати студентам про-
аналізувати значення відповідного документа як нормативного
документу або відсутність нормативного змісту. Передбачається
встановити зв’язок між відповідним документом та нормами ін-
ших нормативних актів.

Таким чином, перед вищим навчальним закладом стоїть за-
вдання підготовки спеціалістів з високим рівнем професійних
знань, суспільної зрілості і правової культури. Процес реформу-
вання вищої освіти повинен передбачити модель професійної
підготовки, орієнтованої на ширший спектр можливостей, які пе-
редбачають вивчення гуманітарних дисциплін, отримання право-
вої грамотності майбутніх спеціалістів-економістів, залучення їх
до досягнень світової, вітчизняної та національної культури.
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«Реклама — величніше мистецтво ХХ століття»
Маршалл Маклюен

Рекламна діяльність — це один із видів господарської діяльності,
який активно розвивається у наш час в Україні. Реклама, як резуль-
тат рекламної діяльності, є невід’ємною частиною сучасного життя
кожного із нас. Утім, якість реклами, яку ми спостерігаємо на теле-
баченні, радіо та біл-бордах, потребує вдосконалення. Звичайно,
слід покращувати якість реклами використовуючи різні способи,
зокрема вдосконалення правового регулювання рекламної діяльнос-
ті шляхом внесення змін до Закону України «Про рекламу». Однак,
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процес вдосконалення якості реклами, яка впливає на нашу свідо-
мість, спонукаючи придбати той чи інший товар, слід розпочати са-
ме із покращення підготовки фахівців, які незабаром будуть працю-
вати у сфері рекламної діяльності. Водночас, це стосуються як
юристів, так і економістів.

Сьогодні словосполучення «Рекламне право» не притаманне
українському суспільству. Протягом останніх декількох років по-
няття «реклама» переважно досліджувалось в економічному, соціо-
логічному та політичному аспектах. Лише протягом останніх 10 ро-
ків поняттям «реклама» зацікавились й учені-правники, зокрема Ю.
О. Громенко, Ю. І. Зоріна, З. В. Кузнєцова, О. Г. Курчин, Л. В. Ма-
мчур, М. С. Потапенко, А. В. Стрельников, А. І. Черемнова, О.Р.
Шишка. Водночас, до теперішнього часу, на полицях українських
бібліотек і книгарень відсутні монографічні видання, науково-
методичні матеріали та підручники, які присвячені дослідженню
норм рекламного або ж маркетингового права.

Проблеми рекламного права досліджувались у роботах росій-
ських юристів С. В. Алексєєва [1], В. М. Баранова [2], М. В. Ба-
ранової [3], С. Г. Богацької [4] та Ю. В. Черячукіна [5]. У більшо-
сті зарубіжних країн уже сформований досвід викладання такої
навчальної дисципліни, як «Рекламне право» або ж «Маркетин-
гове право».

Саме тому доцільно запозичити позитивний досвід зарубіж-
них країн у сфері викладання такої навчальної дисципліни, як
«Рекламне право», особливо для юристів у непрофільних еконо-
мічних вузах, зокрема економічних.

Ми переконані у тому, що зміст навчальної дисципліни «Рек-
ламне право» має включати у себе, наприклад, такі теми: поняття
рекламного права та рекламного законодавства; основні ознаки
реклами; вимоги до реклами, закріплені чинним законодавством
України; особливості правового регулювання здійснення полі-
тичної та соціальної реклами; загальні засади боротьби із недоб-
росовісною рекламою; органи, що здійснюють контроль за рек-
ламною діяльністю в Україні; відповідальність за порушення
законодавства у сфері рекламної діяльності в Україні.

Враховуючи викладене, неможливо недооцінювати актуаль-
ність запровадження викладання навчальної дисципліни «Рекла-
мне право» студентам юридичних факультетів у вищих навчаль-
них закладах економічного спрямування. В той же час,
неможливо не враховувати доцільність вивчення такої навчальної
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дисципліни і студентами-економістами, особливо спеціальності
«Маркетинг».

Доходимо висновку, що запровадження навчальної дисциплі-
ни «Рекламне право» для студентів-юристів, які навчаються у не-
профільних навчальних закладах, зокрема економічних, збіль-
шить їх конкурентоздатність на ринку праці. Як наслідок, це буде
сприяти їх швидкому та вдалому працевлаштуванню після отри-
мання диплому, оскільки саме це питання є досить актуальним
для молоді у наш час.
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Стан будівельної галузі економіки будь-якої країни світу на сьо-
годні виступає одним із ключових індикаторів її соціально-
економічного розвитку. При цьому капітальне будівництво за своєю
природою є складним і багатогранним процесом, до якого залуча-
ються значні фінансові, технологічні, трудові та адміністративні ре-
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