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Тема: ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ОСНОВНІ 

ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ 

СПОЖИВАЧІВ» 

Мета: ознайомитися з основними принципами захисту прав споживачів 

та розглянути основні положення Закону України «Про захист прав 

споживачів» 

Департамент захисту споживачів здійснює державний контроль у сфері 

захисту прав споживачів. 

Основним документом, на якому базуються принципи споживчої 

політики, є Керівні принципи для захисту інтересів споживачів, які були 

прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у квітні 1985 року. 

Означені принципи було закріплено в Україні профільним Законом «Про 

захист прав споживачів» та іншими нормативно-правовими актами. 

Повноваження щодо контролю за додержанням суб’єктами 

господарювання законодавства про захист прав споживачів визначені статтею 

26 Закону України «Про захист прав споживачів», які, зокрема, передбачають 

право: 

- давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи 

про припинення порушень прав споживачів; 

- перевіряти додержання суб’єктами господарювання, що провадять 

діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог нормативно-правових актів щодо 

безпеки продукції, а також правил торгівлі та надання послуг шляхом 

безперешкодного відвідування та обстеження відповідно до законодавства 

будь-яких виробничих, торговельних та складських приміщень таких 

суб’єктів; 
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- відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг зразки 

товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для 

перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи; 

- проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із 

споживачами за реалізовану продукцію, у тому числі харчові продукти, 

відповідно до закону; 

- забороняти суб'єктам господарювання реалізацію споживачам 

продукції; 

- приймати рішення про припинення суб'єктами господарювання сфери 

торгівлі і послуг реалізації та виробництва продукції, що не відповідає 

вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров’я та 

майна споживачів і навколишнього природного середовища та про тимчасове 

припинення діяльності суб'єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, 

відділів), послуг складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та 

організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують 

товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, 

умови зберігання та транспортування товарів, - до усунення виявлених 

недоліків; 

- накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, 

адміністративні та адміністративно - господарські стягнення. 

Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з 

метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також 

забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. 

Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль 

продукції складається з Закону України «Про державний ринковий нагляд і 

контроль нехарчової продукції», Закону України «Про загальну безпечність 

нехарчової продукції», інших нормативно-правових актів, що регулюють 

відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів. 
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Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних 

(корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості 

щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано 

передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному 

обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб 

не відповідає встановленим вимогам. 

Держпродспоживслужба та її територіальні органи відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Про 

затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного 

ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» здійснює 

державний ринковий нагляд за продукцією, що введена в обіг на ринок 

України відповідно до вимог 28 технічних регламентів та Закону України 

«Про загальну безпечність нехарчової продукції». Це близько 90% від 

загальної кількості нехарчової продукції, що вводиться в обіг на ринку. 

Здійснення належного контролю на споживчому ринку підвищує рівень 

захисту права споживачів на безпеку продукції, сприяє зменшенню кількості 

підприємств, що допускають порушення законодавства про захист прав 

споживачів, запроваджує мотиваційні механізми для здійснення суб’єктами 

господарювання самостійного контролю відповідності продукції 

встановленим вимогам. 

Метрологічний нагляд це діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо 

регульованої метрології з метою перевірки додержання суб’єктами 

господарювання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну 

діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у 

сфері метрології та метрологічної діяльності. 

Видами метрологічного нагляду зокрема є: 

- метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації; 

- метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках. 
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Під час метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, у суб’єктів 

господарювання проводиться перевірка щодо: 

стану та дотримання правил застосування засобів вимірювальної техніки; 

додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки; 

застосування дозволених одиниць вимірювання під час експлуатації 

засобів вимірювальної техніки. 

Метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках 

підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і продажу 

товару в разі, коли вміст таких упаковок не може бути змінений без їх 

розкривання чи деформування, а кількість товару зазначена в одиницях маси, 

об’єму або іншої фізичної величини. 

Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами 

вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та метрологічний 

нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках здійснюється шляхом 

проведення перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". 

Контроль за дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту 

прав споживачів реклами 

Засади рекламної діяльності в Україні визначає Закон України «Про 

рекламу», також цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі 

виробництва, розповсюдження та споживання реклами. 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про рекламу» контроль за 

додержанням законодавства про захист прав споживачів - щодо захисту прав 

споживачів реклами, здійснюють Держпродспоживслужба та її 

територіальні органи та мають право: 

- вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами 

усунення виявлених порушень вимог законодавства; 
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- вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного 

контролю; 

- надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та 

розповсюджувачам реклами обов'язкові для виконання приписи про усунення 

порушень; 

- приймати рішення про визнання реклами недобросовісною, 

прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним 

зупиненням її розповсюдження; 

- приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами. 

Відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть: 

1) рекламодавці, винні: 

- у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої 

заборонено законом; 

- у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для 

виробництва реклами; 

- у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом; 

- у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами; 

- у порушенні порядку розповсюдження реклами, якщо реклама 

розповсюджується ними самостійно; 

2) виробники реклами, винні у порушенні прав третіх осіб при 

виготовленні реклами; 

3) розповсюджувачі реклами, винні в порушенні встановленого 

законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів, за поданням державних органів, зазначених у статті 26 Закону 

України «Про рекламу», або самостійно у випадках, передбачених цією 

статтею, крім тих, які віднесено виключно до компетенції Антимонопольного 

комітету України та які регулюються законодавством з питань авторського 
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права та суміжних прав, накладає штрафи відповідно до Порядку накладення 

штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою 

Кабінетом Міністрів України від 26 травня 2004 року № 693. 

Попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх 

шкідливого впливу на здоров’я населення 

Законодавство України про заходи щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення 

базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України 

про охорону здоров'я (2801-12), Закону України «Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров'я населення» та інших нормативно-правових 

актів, прийнятих відповідно до них. 

Державний контроль за дотриманням положень цього Закону здійснюють 

відповідні центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, 

визначених законом. 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про заходи щодо попередження 

та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення» за порушення норм цього Закону Держпродспоживслужба та її 

територіальні органи мають право застосовувати фінансові санкції. 

ЗУ «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами 

товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями 

робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права 

споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації 

державної політики у сфері захисту прав споживачів. 

Структура ЗУ «Про захист прав споживачів»: 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

Стаття 2. Законодавство про захист прав споживачів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
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1. Законодавство про захист прав споживачів складається з цього 

Закону, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та 

інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав 

споживачів. 

2. Особливості захисту прав споживачів фінансових послуг визначаються 

відповідними законами. 

Стаття 3. Міжнародні договори 

1. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені 

законодавством України про захист прав споживачів, застосовуються правила 

міжнародного договору. 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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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 

Розділ III. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ 

(ОБ'ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ) 

Розділ IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ 

СПОЖИВАЧІВ 

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

https://vseosvita.ua/test/ho-zakhyst-prav-spozhyvachiv-793356.html 
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