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Закон регулює відносини між споживачами товарів 

(крім харчових продуктів, якщо інше прямо не 

встановлено цим Законом), робіт і послуг та 

виробниками і продавцями товарів, виконавцями 

робіт і надавачами послуг.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2264-19


Нормативна база

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України "Про захист прав споживачів"

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових

продуктів та продовольчої сировини"

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено

постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 "Про реалізацію

окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"

Порядок провадження торговельної діяльності та правил торговельного

обслуговування населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

15 червня 2006 року № 833

Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом 

Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104

Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами (із змінами), затверджені

наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 

липня 2003 року № 185



Закон України «Про захист прав споживачів»

Права споживачів:

1. Право на вільний вибір товару ( роботи, послуги).

2. Право на гарантований рівень споживання.

3. Право на належну якість товарів.

4. Право на безпеку товарів ( робіт, послуг).

5. Право на необхідну, доступну, достовірну інформацію

про кількість, якість і асортимент товарів ( робіт, послуг).

6. Право на відшкодування збитків, обмін товару 

неналежної якості.

7. Право на звернення до суду та інших уповноважених

державних органів за захистом порушених прав.

8. Право на об’єднання в громадські організації

споживачів .



Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про захист прав споживачів

Стаття 3. Міжнародні договори

Структурний зміст закону



Розділ II. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ

Стаття 4. Права та обов'язки споживачів

Стаття 5. Захист прав споживачів

Стаття 6. Право споживача на належну якість продукції
Стаття 7. Гарантійні зобов'язання

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості

Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання

послуг)

Стаття 11. Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит

Стаття 12. Права споживача в разі укладення договору поза торговельними або офісними

приміщеннями

Стаття 13. Право споживача у разі укладення договору на відстані

Стаття 14. Право споживача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт)

Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію

Стаття 16. Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції)

Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування

Стаття 18. Визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача

Стаття 19. Заборона нечесної підприємницької практики

Стаття 20. Правила торговельного, побутового та інших видів обслуговування

Стаття 21. Порушення прав споживачів

Стаття 22. Судовий захист прав споживачів

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

Структурний зміст закону



Розділ ІІІ. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ (ОБ'ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ)

Стаття 24. Громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)

Стаття 25. Права громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів)

Розділ IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Стаття 26. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів

Стаття 27. Повноваження інших органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів

Стаття 28. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав 

споживачів

Стаття 29. Обов'язки і відповідальність службових осіб органів виконавчої влади, які 

здійснюють захист прав споживачів

Стаття 30. Розгляд скарг на рішення органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав 

споживачів, їх службових осіб, а також на дії таких осіб

Стаття 31. Відносини органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, з 

правоохоронними органами

Стаття 32. Правовий захист службових осіб центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням 

законодавства про захист прав споживачів

Структурний зміст закону



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.

Споживач

Фізична 
особа

Купує, 
замовляє 
(за гроші)

Користується 
товаром

Має намір 
придбати 

товар

Для 
особистих 

потреб 
пов'язаних з 

отриманням 
прибутку



БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна

споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах

використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції;

ВВЕДЕННЯ ПРОДУКЦІЇ В ОБІГ - дії суб'єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або ввезення

на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реалізацією на

території України;

ВИКОНАВЕЦЬ - суб'єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги;

ВИРОБНИК - суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару

чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних

документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або

інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар;

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК - 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;

ОФІСНЕ ПРИМІЩЕННЯ - будь-яке приміщення (будівля тощо), в якому знаходиться суб'єкт

господарювання або його філія, або його структурний підрозділ, або представництво;

ДОГОВІР - усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни,

ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється

квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий

документ);

Основні поняття прийняті в законодавстві





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:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

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;

НЕЧЕСНА ПІДПРИЄМНИЦЬКА ПРАКТИКА - будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність,

що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну

поведінку споживача щодо продукції;

НЕДОЛІК - 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);

ПОСЛУГА - діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором

матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для

задоволення його особистих потреб;

ПРОДАВЕЦЬ - суб'єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує

їх до реалізації;

Основні поняття прийняті в законодавстві



ПРОДУКЦІЯ - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи

надаються для задоволення суспільних потреб;

РЕАЛІЗАЦІЯ - діяльність суб'єктів господарювання з продажу товарів (робіт, послуг);

РОБОТА - діяльність виконавця, результатом якої є виготовлення товару або зміна його властивостей

за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб;

ДОГОВІР, УКЛАДЕНИЙ НА ВІДСТАНІ - договір, укладений продавцем (виконавцем) із 

споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку;

ДОГОВІР, УКЛАДЕНИЙ ПОЗА ТОРГОВЕЛЬНИМИ АБО ОФІСНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, -

договір, укладений із споживачем особисто в місці, іншому ніж торговельні або офісні приміщення 

продавця

Основні поняття прийняті в законодавстві





1. Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі

комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами,

нормативними документами чи договором.

2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до

продукції.

3. 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

зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, і який вважається

гарантійним строком.

4. У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу

і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі

товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення - від дня їх

здійснення, а якщо день передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також передачі нерухомого

майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, -

від дня укладення договору купівлі-продажу.

5. Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право

пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох

років, а стосовно об'єкта будівництва - не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.

6. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.

7. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

8. Гарантійне зобов'язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України.

9. Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини

відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.

Стаття 7. Гарантійні зобов'язання



Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в

порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні

комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї статті,

задовольняються за згодою продавця.

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред'являються на вибір споживача

продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за

місцезнаходженням споживача.

4. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов'язані інформувати споживача про

підприємства, що задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї статті. За

ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону.

5. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною

першою цієї статті) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його

вимоги.

6. 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.

7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації)

належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.



Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

8. У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець

зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або

повернути споживачеві сплачені ним кошти.

9. 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.

10. Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару

після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку

служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні

недоліки), допущені з вини виробника.

11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо

товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з

позначкою про дату продажу.

12. Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця (підприємства, що задовольняє вимоги

споживача, встановлені частиною першою цієї статті), який розглядає претензію споживача до придбаного

товару.

13. Вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України,

задовольняються за рахунок продавця (імпортера).

14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, 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.



ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 


