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Тема: ЕТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН СПОЖИВАЧА ТА 

УЧАСНИКІВ ТОРГІВЛІ 

Мета: ознайомитися з принципами доброчесної поведінки учасників 

торгівлі 

Правила професійної етики у взаємовідносинах між постачальниками і 

торгівельними мережами, що здійснюють свою діяльність з роздрібної 

торгівлі у неспеціалізованих магазинах переважно продовольчими товарами 

встановлюють загальні принципи професійної етики, морально-етичні 

стандарти, правила та загальні домовленості, на основі яких постачальники та 

роздрібні мережі України  здійснюють свою господарську діяльність. 

Метою розроблення та прийняття даних правил є підвищення рівня 

конкуренції, сприяння інвестиціям та інноваціям, зокрема шляхом 

запобігання практики перекладання понесених витрат та ризиків на слабшу 

сторону, запобігання надмірного тиску на такі сторони у відносинах між 

постачальниками і торгівельними мережами, що здійснюють свою діяльність 

з роздрібної торгівлі переважно продовольчими товарами. 

Окрім вищезазначеного, метою правил також є: 

- сприяння становленню механізмів саморегуляції; 

- зміцнення довіри між суб’єктами господарювання, які здійснюють 

діяльність у процесі реалізації своєї продукції постачальниками через систему 

роздрібних торгівельних мереж. 

- формування та забезпечення торгових та інших чесних звичаїв у 

господарській діяльності; 

- забезпечення права на інформацію споживачів про продукцію; 

- забезпечення передбачуваності та сталого розвитку ринків; 

- викорінення недобросовісних торгових практик; 
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- покращення економічних показників учасників ринків; 

- підвищення рівня захисту прав споживачів; 

- підвищення якості продукції. 

Доброчесна поведінка - провадження діяльності у спосіб, який передбачає 

сумлінне виконання зобов’язань постачальниками і роздрібними 

торговельними мережами у процесі здійснення своїх обов’язків перед 

учасниками ринку, шанобливе ставлення одне до одного та споживачів, 

неухильне дотримання Конституції України, Законів України, інших 

нормативно-правових актів та вимог цих Правил. Не є доброчесною 

поведінка, коли одна із сторін займаючи сильнішу ринкову позицію 

встановлює умови слабшій стороні таким чином, що вони нав’язують умови 

слабшій стороні. 

Принципи доброчесної поведінки 

Законність. Сторони повинні діяти у відповідності до норм чинного 

законодавства України, у тому числі, дотримуючись вимог законодавства про 

захист економічної конкуренції. 

Орієнтованість на споживачів. Сторони у своїй діяльності завжди 

враховують законні права та інтереси споживачів. У процесі співпраці 

Сторони забезпечують максимальну ефективність і оптимізацію своїх ресурсів 

Свобода укладення договорів. Сторони та їх контрагенти є незалежними 

економічними суб’єктами, які взаємно поважають право кожного суб’єкта на 

визначення власної стратегії і політики управління, зокрема, свободу 

незалежно необхідність укладання будь-якого договору. 

Добросовісна співпраця. Сторони повинні співпрацювати відповідально, 

добросовісно, з належною ретельністю та професіоналізмом. 

Передбачуваність. Визначення умов співпраці, зміна умов договору та 

його розірвання в односторонньому порядку не допускається, крім випадків, 

коли така можливість передбачена законом або погоджена Сторонами у 

договорі. У договорах повинна бути визначена для кожної Сторони процедура 
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погодження з іншою Стороною будь-яких змін, необхідних для виконання 

договору, або викликаних будь-якими непередбачуваними обставинами, 

зазначеними в договорі. 

Інформація. Обмін інформацією повинен здійснюватись у відповідності 

до законодавства про захист економічної конкуренції та іншого чинного 

законодавства України, а Сторони повинні вживати належних заходів для 

забезпечення подання достовірної інформації, яка не вводить в оману. 

Конфіденційність. При веденні господарської діяльності та при укладанні 

господарських договорів Сторони дотримуються конфіденційності 

інформації, винятком є інформація, яка вже є загально відомою або була 

одержана Стороною самостійно в спосіб, що не суперечить діючому 

законодавству. Сторона-одержувач конфіденційної інформації повинна 

використовувати її лише в тих цілях, для яких вона була надана. 

Відповідальність за ризик. Кожна Сторона самостійно несе власні ризики. 

Виправданість вимог. Кожна Сторона не повинна використовувати 

погрози та/або примус для одержання невиправданих переваг чи перекладення 

на іншу Сторону невиправданих витрат. 

Оформлення договору у письмовій формі. Договори повинні укладатися 

у письмовій формі. Положення договорів повинні бути чіткими та прозорими, 

в них повинні бути визначені всі істотні умови, обов’язкове зазначення яких 

передбачено чинним законодавством України. Умови договорів викладаються 

настільки повно, наскільки це можливо для належного його розуміння 

Сторонами. 

 


