Ви витратите на багато більше,
якщо вирішите зекономити на хорошій
рекламі. Це як купити квиток на три
чверті в Європу: витратили кошти,
але туди так і не потрапили.
Чарлі МОТІМЕР

На державному рівні вплив мають законодавчі, судові, виконавчі органи влади, а на рівні громадського регулювання – органи самоконтролю, тобто професійні громадські організації.
Саморегулювання галузі може ефективно діяти та розвиватися тільки за наявності достатніх
умов і можливостей, створених законодавчим полем.
Правила ґрунтуються на міжнародному досвіді та законодавстві України про рекламу. При цьому вони доповнюють статтю 38 Господарського кодексу України ширшою сферою понять, принципів, рекомендацій, тим самим
впорядковуючи наявні звичаї ділового обороту ринку.
Правила передусім – це засіб самодисципліни учасників рекламного ринку, проте вони також призначені для
використання центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування як інформаційно-довідковий документ.
Основна мета правил – розроблення стандартів функціонування ринку, формування цивілізованих правил гри, розвиток здорової конкуренції та підвищення авторитету галузі.
Вони сприятимуть подальшому вдосконаленню законодавчого регулювання галузі, побудові та підтримці стійких,
конструктивних взаємовідносин між учасниками ринку, які базуватимуться на принципах професіоналізму, партнерства, взаємної довіри й непохитності зобов’язань.

ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

Етика на ринку зовнішньої реклами формується завдяки двом основним факторам: державному регулюванню і
саморегулюванню галузі.

НА РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ЩО ТАКЕ ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ?
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Я один з тих, хто вірить в те, що одна з
найбільших небезпек реклами не в тому,
що вона обманює людей, а в тому що від
неї можна померти з нудьги.
Лео БЕРНЕТТ

ЗАКОННІСТЬ
Зміст зовнішньої реклами повинен відповідати вимогам Закону України «Про рекламу». У разі невідповідності нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування (стосовно вимог до змісту реклами) вимогам Закону України «Про
рекламу», Учасниками ринку зовнішньої реклами застосовуються вимоги щодо змісту реклами, які встановлені законом.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Має бути розроблена і розміщена з усвідомленням відповідальності перед суспільством згідно з принципами добросовісної конкуренції, загальноприйнятими в комерційній діяльності. Жодна реклама не повинна дискредитувати і знижувати
рівень довіри суспільства до рекламної діяльності в цілому.
БЛАГОПРИСТОЙНІСТЬ
Не повинна містити тексти чи зображення, які порушують загальноприйняті норми моралі та порядності.
КОРЕКТНІСТЬ
Не використовувати заборонених прийомів, які можуть впливати на психіку людини: цинізм, блюзнірство, відверті
сексуальні сцени, пропаганду насильства, глузування над ідеалами і цінностями.
ГУМАННІСТЬ
Не підтримувати і не розпалювати міжетнічну, міжкультурну і міжконфесійну ворожнечу, дискримінацію за расовими,
релігійними чи статевими ознаками.
ЧЕСНІСТЬ
Не містити образ, текстів та зображень, які безпосередньо чи опосередковано, через неоднозначність трактування, замовчувань чи перебільшень, можуть ввести в оману споживачів стосовно таких характеристик товарів і послуг, як: склад, призначення, цінність продукції, умови платежу, доставка, обмін і повернення продукції, гарантійні строки та зобов’язання, авторські права, нагороди і міжнародне визнання товарів і послуг, наукові дослідження й експертизи рекламованої продукції.

ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
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НА РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РЕКЛАМИ
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Хороша реклама завжди є зверненням
однієї людини до іншої. Реклама,
націлена на всіх, не чіпає нікого.
Ферфакс КОУН

ВІДКРИТІСТЬ
Бути легко розпізнавана, незалежно від обраної форми і рекламоносія.
МИРНІСТЬ
Не містити текстів і зображень, які можуть спровокувати акти агресії чи насильства.
РЕКЛАМА, СПРЯМОВАНА НА ДІТЕЙ, НЕ ПОВИННА:
зловживати властивою дітям довірливістю
формувати уявлення, що виключно за рахунок володіння або використання продукції дитина може отримати фізичні, соціальні чи психологічні переваги відносно інших дітей того ж віку, або що відсутність такої продукції призведе
до зворотного
не повинна ставити під сумнів авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів
містити зображень дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, що в разі їх імітації можуть завдати шкоди дітям
або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров’я
і життя ситуацій
містити прямих закликів до дитини переконати інших купити їй рекламовану продукцію
стверджувати, що рекламована продукція може бути легко придбана родиною з будь-яким рівнем доходу

ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

ПОРЯДНІСТЬ
Поважати інтереси особи і бізнесу: не містити зображень фізичних осіб без їх попередньої згоди, найменувань,
абревіатур інших фірм і компаній; необґрунтовано використовувати престиж і імідж інших осіб, товарних знаків
або продукції іншої фірми.

НА РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ДОСТОВІРНІСТЬ
Не містити прямих чи опосередкованих наклепів на будь-які суб’єкти господарювання, промислову чи комерційну
діяльність, а також будь-яку продукцію.
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Один мільйон, вкладений в ефективну
рекламу, продає більше, ніж десять
мільйонів, вкладених в неефективну
рекламу.
Девід ОГІЛВІ

Один мільйон, вкладений в ефективну
рекламу, продає більше, ніж десять
мільйонів, вкладених в неефективну
рекламу.
Девід Огілві

ЗАКОННІСТЬ
Рекламу розміщують виключно на законних рекламоносіях, тобто на тих, які мають належно оформлені дозвільні документи відповідно до норм закону.
БЕЗПЕЧНІСТЬ
Рекламоносії не повинні створювати перешкод пересуванню пішоходів, ознайомленню з історичними й архітектурними
пам’ятками та дорожньому руху (не перекривати видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування).
ДОСТАТНІСТЬ
Кількість рекламоносіїв має бути достатньою для споживачів та гармонійно вписаною в міське середовище. Засоби зовнішньої
реклами можуть бути поєднані із зупинками громадського транспорту, вуличними меблями та іншими елементами благоустрою.
СИСТЕМНІСТЬ
Розповсюджувачі готові до оптимізації мережі рекламних конструкцій та їх встановлення в місцях, передбачених Схемами розміщення зовнішньої реклами. Такі Схеми розробляють за участю професійних громадських об’єднань у галузі
реклами, а компаніям, які мають чинні дозволи та належно виконують свої обов’язки за договорами, влада забезпечує
переважне право на отримання дозвільних документів на місця, передбачені Схемами.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Засоби зовнішньої реклами встановлюють у межах форматних зон, з урахуванням історико-культурних чинників, розроблених і затверджених владою за участю профільних громадських об’єднань та з дотриманням мінімальних відстаней між ними.
ПАРИТЕТНІСТЬ
Суб’єкти рекламної діяльності виявляють готовність інвестувати в оновлення парку рекламних конструкцій, упровадження новітніх технологій, за умови видачі довгострокових дозвільних документів і відсутності ризиків примусового
демонтажу законно встановлених носіїв. Муніципалітет має виступити гарантом стабільності правил та підходів, забезпечити видачу дозвільних документів. Бізнес, на таких умовах, гарантує інвестиції та швидку реалізацію реформи, яка
забезпечить стабільні надходження до бюджетів.

ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
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ВИМОГИ ДО ОБ’ЄКТІВ РЕКЛАМИ
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Творчість без стратегії називається
мистецтвом. Творчість із стратегією
називається рекламою.
Ферфакс КОУН

Дотримання
принципів здорової
конкуренції

1

Відкритість до
співпраці у
соціальних проектах
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2
3

Повага до
кожного
Учасника
Дотримання норм
ввічливості та ділового
спілкування

6
5
Співпраця на
основі чесного
партнерства

ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

Добросовісність
у дотриманні
Правил

НА РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
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ПОЛІТИКА ВЗАЄМОДІЇ
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Є тільки один єдиний спосіб знайти
рішення ваших проблем в рекламі —
запитайте вашого покупця.
Це — істина в останній інстанції.
Клод ХОПКІНС

ОРГАНИ ВЛАДИ

УЧАСНИКИ РИНКУ

Діють лише на підставі, в межах повноважень і у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України.

Надають передбачену законодавством інформацію в
обсязі та в порядку, передбаченому законодавством,
не приховують, не затримують і не спотворюють її.

Cприяють формуванню комунікативних майданчиків
та активно залучають до розробки проектів законів,
постанов, рішень, розпоряджень та інших нормативно-правових актів і публічно-управлінських рішень
представників бізнесу, профільних експертів та громадських об’єднань у сфері зовнішньої реклами.
Виступають гарантом стабільності правил та підходів, захищенності інтересів законного бізнесу та добросовісно виконують узяті на себе зобов’язання та
рішення, ухвалені за результатами спільної комунікативної роботи.
Гарантують дотримання принципів професійної чесності, що означає повне усунення корупції. Усі форми активного чи пасивного схиляння до надання незаконної
переваги одному з учасників учаснику ринку суворо
заборонені.
Визнають свою відповідальність перед споживачами і
суспільством, а також необхідність встановлення справедливого балансу інтересів рекламного бізнесу, громади і влади.

Беруть активну участь у розробці проектів законів постанов, рішень, розпоряджень та інших нормативно-правових актів і публічно-управлінських рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Добросовісно виконують узяті на себе зобов’язання та
рішення органів влади, ухвалені за результатами спільної комунікативної роботи.
Визнають лише добросовісну конкуренцію і гарантують
дотримання принципів професійної чесності, що означає
повне усунення корупційного фактору. Усі форми активного
чи пасивного схиляння державних службовців до отримання неправомірної вигоди за надання незаконної переваги
учаснику ринку (хабарництво) суворо заборонені. Учасник,
який схиляє службовців до отримання хабаря, шкодить своїй
репутації та ризикує підпасти під дію адміністративних і кримінальних санкцій.
Визнають свою відповідальність перед споживачами і суспільством, а також необхідність встановлення справедливого балансу інтересів рекламного бізнесу, громади і влади.

ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
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НА РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ПОЛІТИКА ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ
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Існує думка, що будь-яка реклама —
це двигун торгівлі. Не будь-яка!
Погана реклама не двигун, а гальмо.
Девід ОГІЛВІ

Відповідно до Закону України «Про рекламу», відповідальність за дотримання цих Правил несуть суб’єкти
рекламної діяльності: рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами (зокрема, власники рекламних засобів).
Рекламодавець та виробник реклами зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо об’єктів та змісту реклами.
Розповсюджувачі реклами повинні під час підготовки виготовленої реклами до її розповсюдження вживати всіх
необхідних заходів і виконувати свою роботу таким чином, щоб забезпечити дотримання цих Правил, а також
повинні вживати всіх можливих заходів обережності під час прийняття реклами для її поширення на засобах
зовнішньої реклами.
Відповідальність за дотримання вимог цих Правил стосується всього змісту та форми реклами.
Учасники рекламної діяльності утримуються від створення, замовлення та розповсюдження реклами, зміст якої
не відповідає вимогам Правил. Той факт, що зміст чи форма були повністю або частково запозичені з інших
джерел, не може служити виправданням недотримання вимог Правил.
Професійні бізнес-асоціації, як ефективний інститут саморегулювання галузі, залучаються до
моніторингу і контролю за дотриманням стандартів рекламної діяльності.
У випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі цих Правил, Асоціація може повідомляти відповідні органи про всі відомі їй порушення.

ПРАВИЛА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
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НА РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПРАВИЛ
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