
Урок № 31 

Дата: 07.12.2020 

Тема: Законодавче регулювання захисту прав споживачів в Україні 

Мета: охарактеризувати законодавче регулювання захисту прав споживачів в Україні; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу 

до  спеціальності та правову культуру 

Хід уроку:  

     Споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір 

придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з 

підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника (стаття 1 

Закону України "Про захист прав споживачів") 

Права споживачів Обов'язки споживачів 

Споживач має право: 

 на захист своїх прав державою; 

 на належну якість продукції та 

обслуговування; 

 на безпеку продукції; 

 на необхідну, доступну, достовірну та 

своєчасну інформацію про продукцію, 

її кількість, якість, асортимент, а також 

про її виробника (виконавця, 

продавця); 

 на відшкодування шкоди (збитків), 

завданих дефектною чи 

фальсифікованою продукцією або 

продукцією неналежної якості, а також 

майнової та моральної (немайнової) 

шкоди, заподіяної небезпечною для 

життя і здоров'я людей продукцією у 

випадках, передбачених 

законодавством; 

 на звернення до суду та інших 

уповноважених органів державної 

влади за захистом порушених прав; 

 на об'єднання в громадські організації 

споживачів (об'єднання споживачів). 

Споживачі зобов'язані: 

 перед початком експлуатації товару 

уважно ознайомитися з правилами 

експлуатації, викладеними в наданій 

виробником (продавцем, виконавцем) 

документації на товар; 

 в разі необхідності роз'яснення умов та 

правил використання товару - до 

початку використання товару 

звернутися за роз'ясненнями до 

продавця (виробника, виконавця) або до 

іншої вказаної в експлуатаційній 

документації особи, що виконує їх 

функції; 

 користуватися товаром згідно з його 

цільовим призначенням та 

дотримуватися умов (вимог, норм, 

правил), встановлених виробником 

товару (виконавцем) в експлуатаційній 

документації; 

 з метою запобігання негативним для 

споживача наслідкам використання 

товару - застосовувати передбачені 

виробником в товарі засоби безпеки з 

дотриманням передбачених 

експлуатаційною документацією 

спеціальних правил, а в разі відсутності 

таких правил в документації - 

дотримуватися звичайних розумних 

заходів безпеки, встановлених для 

товарів такого роду. 

      



       Належна якість товару, роботи або послуги - властивість продукції, яка відповідає 

вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і 

нормативних документах, та умовам договору із споживачем. 

        Недолік товару, роботи або послуги - будь-яка невідповідність продукції вимогам 

нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що 

пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником 

(виконавцем, продавцем). 

     Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання 

товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, 

виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і 

при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: 

 він взагалі не може бути усунутий; 

 його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; 

 він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором; 

Питання для самоперевірки:  

1. Хто такий споживач? 

2.  На що має право споживач? 

3. Які обов’язки у споживача? 

4.Які ознаки істотного недоліку товару? 

Домашнє завдання: дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми  

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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