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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:  

Вимоги, які може висувати споживач 

      Згідно статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", у разі виявлення протягом 

встановленого гарантійного строку недоліків споживач має право вимагати: 

 пропорційного зменшення ціни; 

 безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 

 відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

      У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які 

роблять неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового 

призначення та виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації 

товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач має право за своїм 

вибором вимагати від продавця або виробника: 

 розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 

 вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у 

продавця (виробника), товар. 

      Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", гарантійний строк - це 

строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на 

себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у 

зв'язку з введенням її в обіг. Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом 

погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів і 

навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який 

вважається гарантійним строком. 

      На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з 

початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов'язані інформувати 

споживача про підприємства, що задовольняють вимоги. Продавець, виробник або 

підприємство, що задовольняє вимоги споживача, зобов'язані прийняти товар неналежної 

якості у споживача і задовольнити його вимоги, незалежно від того, до кого звернувся 

споживач. 

    Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий 

документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. 

Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового 

документа (договори, квитанції, чеки, акти виконаних робіт, рецепти, а щодо товарів, на які 

встановлено гарантійний строк, - технічні паспорти чи інші документи, що їх замінюють, з 

позначкою про дату продажу). 

    Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник 

(підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї 

статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил 

користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці 

якості товару особисто або через свого представника. 



     Строки задоволення вимог споживача у разі придбання ним товару неналежної якості 

За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а 

в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за 

домовленістю сторін. У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає 

задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо 

задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, 

споживач вправі на свій вибір пред'явити продавцю, виробнику. 

    При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони 

повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою 

сторін в інший строк. 

    За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки 

(моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад 

установлений строк (чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в 

розмірі одного відсотка вартості товару.    

    Згідно статті 9 Закону України "Про захист прав споживачів", споживач має право 

обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був 

придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, 

розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. 

   Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не 

рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. 

   Зверність увагу, що обмін товару належної якості провадиться лише у випадках, якщо 

товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, 

пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим 

товаром. 

   Не всі товари належної якості підлягають обміну. Так, не підлягають обміну продовольчі 

товари належної якості та інші товари, перелік яких затверджується постановою Кабінету 

Міністрів України. 

   Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або 

придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням 

вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого 

товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні 

відповідного товару в продаж. 

Питання для самоперевірки:  

1.На які права може претендувати  споживач у разі придбання ним товару неналежної 

якості? 

2. Які строки задоволення вимог споживача у разі придбання ним товару неналежної якості? 

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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