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І. ВСТУП 
 

В умовах планово-адміністративної економіки колишнього Радянського Союзу громадяни при 

задоволення своїх потреб не вважалися споживачами, вони були покупцями, замовниками, клієнтами, 

пацієнтами… Категорія «споживач» з’являється з появою ринкової економіки. Отже, споживач виступає 

головним суб’єктом ринку у стосунках з іншими учасниками ринкових відносин: державою та бізнесом 

– виробниками, постачальниками, продавцями, надавачами послуг і виконавцями робіт. Разом з тим 

з’являється й потреба в державному захисті прав споживачів як суб’єктів ринку, що не мають 

могутності ресурсів держави і бізнесу та є більш слабкою стороною у відносинах. Державна функція 

захисту прав споживачів в умовах ринкової економіки спрямована забезпечити баланс інтересів і прав 

сторін у рамках тріумвірату держава-споживач-бізнес. 

ІІ. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ  І ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

Етап перший: зростання 
 
Прийнятий у 1991 році Закон України «Про захист прав споживачів» 
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12) привернув до себе суспільну увагу  та потребував 
коментарів спеціалістів щодо правильного розуміння його положень, просвіти споживачів, тлумачення 
всесвітньо визнаних споживчих прав, їх застосування на практиці. Період дії цього закону майже до 
2010 року характеризувався значною активністю представників споживчого руху в питаннях 
просвітництва споживачів. Саме в громадському середовищі були створені навчальні посібники та 
відповідні програми викладання освітніх курсів у початковій та середній школах, які мали грифи 
Міністерства освіти. У різних регіонах України поширювалася практика підготовки вчителів та 
викладання навчальних курсів «Азбука споживача» та «Основи споживчих знань». Серед учнів 8-9 
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класів набув популярності конкурс «За якісне споживання», який тривав 5 років і щорічно школярі 
змагалися на кращі споживчі знання за різними темами: «Від карети до Інтернету», «Реклама є 
провідником між споживачем та виробником», «Транспорт не розкіш, а…», «Кожен у світі є споживач», 
«Ми є те, що їмо». Конкурс був запроваджений ГО «Інститут споживача» та організаційно підтриманий 
керівництвом Державного комітету України у справах захисту прав споживачів, а згодом і його 
правонаступником Держспоживстандартом, і проходив у різних містах України. Окремі бізнес компанії 
надавали спонсорську допомогу в публікації накладів навчальних посібників для закладів освіти, які 
були безоплатно поширені по регіонах країни. 
 
ВИСНОВКИ 

В період 1991-2010 роки спостерігався поступовий та неухильний розвиток системи захисту прав 

споживачів. Мав місце суспільний попит на споживчі знання, коментарі правознавців щодо положень 

Закону України «Про захист прав споживачів», практичні приклади правильної споживчої поведінки, 

механізми врегулювання споживчих конфліктів тощо, і цей попит певною мірою задовольнявся. 

Важлива роль у процесах розвитку системи захисту прав споживачів належала державним органам 

(держкомітетам), уповноваженим проводити споживчу політику в життя. Значна увага приділялася 

держорганами сфері торгівлі і діяльності господарюючих суб’єктів, перевіркам їхньої діяльності. 

Проводилося чимало публічних заходів, спільно запроваджених державним органом із захисту прав 

споживачів і громадськими об’єднаннями споживачів. До таких заходів залучали й представників 

бізнесу, які інформували про стан справ із дотриманням Закону України «Про захист прав споживачів», 

досягнення та недоліки. Тріумвірат в дії: діалог (тріалог) у форматі держава-споживач-бізнес 

відбувався, діяльність кожної сторони оцінювалася з точки зору «закон є закон». 

Етап другий: зміна акцентів 

Реформування адміністративної системи (центральних органів виконавчої влади) та створення в 2011 

році Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекції України, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465/2011) призвело до зміни акцентів у діяльності державного 

органу. Інспектування, тобто контроль за станом споживчого ринку, змістив пріоритети даного органу в 

бік діяльності підприємництва. Захист прав споживачів став розумітися інспекторами як привід 

контролювати бізнес. Непрозорі методи контролю бізнесу викликали певний супротив підприємців, 

яким перевірки перешкоджали вільно розвиватися, а зі сторони споживачів зростала недовіра до 

Держспоживінспекції, яка все менш переймалася захистом прав споживачів. Втрата репутації цього 

державного органу стала очевидною і вимагала певної реорганізації. 

Після політичних потрясінь в Україні кінця 2013 і початку 2014 року наступила економічна криза, що 

зумовила скорочення багатьох державних структур та об’єднання їх функцій «під парасолькою» 

захисту прав споживачів. Адже метрологія, туризм, контроль за цінами, ветеринарні питання, 

рослинництво, рекламна сфера, ювелірні вироби, нарешті – безпечність харчових продуктів, – все це 

певним чином впливало на ступінь захисту прав споживачів, а отже й потрапило до новоутвореної в 

2014 році Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(Держпродспоживслужби України, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF) у складі 

Міністерства аграрної політики та продовольства України. Процес об’єднання різних напрямів 

державної відповідальності було представлено суспільству як оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади. Склалося так, що ветеринарна галузь кількісно та якісно отримала переваги в 

структурній побудові діяльності Держпродспоживслужби, яка підпорядкована аграрному відомству. 

Безпечність харчової продукції була визнаною пріоритетною та домінуючою діяльністю в роботі 

Держпродспоживслужби, оскільки є для Міністерства аграрної політики та продовольства більш 

зрозумілою і близькою, ніж захист прав споживачів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2
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ВИСНОВКИ 

Державна функція «захист прав споживачів», закріплена Конституцією України та основоположними 

міжнародними та європейськими документами з питань захисту прав споживачів, ратифікованими в 

Україні, набула характеру декларативності та втратила чимало свого змісту через вище зазначені 

організаційно-правові зміни.  

Політичні та військові потрясіння останніх років вимагають від України концентрації зусиль задля 

економічного розвитку та зміцнення потенціалу країни. Тому при всіх складнощах політичного, 

економічного та соціального розвитку, Україна обрала європейський вектор розвитку та реформування 

багатьох галузей економіки та соціальної сфери як найбільш перспективний. Ринкова економіка має 

свої закони та не може успішно розвиватися без належного захисту прав споживачів зі сторони 

держави. Недооцінка значення системи захисту прав споживачів для національної економіки призвела 

до низки небажаних наслідків і проблем. Для виправлення ситуації й потрібна реформа системи 

захисту прав споживачів, яка серед оголошених державою реформ у різних галузях суспільного життя 

має зайняти своє місце. 

 
Етап третій: Європейський вектор розвитку 

Відповідно до європейського вектору розвитку України та її зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з 

ЄС (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011), система захисту прав споживачів гостро потребує 

реформування з метою забезпечення належного рівня захисту прав споживачів і досягнення сумісності 

між вітчизняною та європейською системами захисту прав споживачів (див. Додаток 1). 

Євроінтеграція України – нова економічна реальність з новими підходами, дотриманням визнаних в ЄС 

принципів і цінностей, пошуком нових механізмів. 

Україна має поступово наближати внутрішнє законодавство до законодавства ЄС. Згідно з Концепцію 

державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, схваленою Урядом 

29.03.2017 (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249869713), та проекту Плану дій з 

реалізації вищеозначеної Концепції, Закон України «Про захист прав споживачів» (головний закон для 

споживачів) потребує розробки нової редакції та відновлення звужених прав споживачів, зокрема – 

повернення до закону всіх вимог державного захисту прав споживачів щодо харчових продуктів (див. 

Додаток 3). Також цей закон у новій редакції має враховувати вимоги певних Директив ЄС, 

зазначених в главі 20 «Захист прав споживачів» Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 

Споживча політика Європейської Комісії, загальноєвропейська практика із захисту прав споживачів і 

кращі практики країн-членів ЄС демонструють ефективні підходи та механізми до реалізації сучасної 

споживчої політики. Споживачі ЄС відчувають себе захищеними чинним законодавством і 

відповідними діями керівних органів ЄС та урядів країн-членів. Важливо, що діюча в ЄС система захисту 

прав споживачів постійно аналізується, переглядається та доповнюється, так само як і законодавство 

на захист прав споживачів. 

Інтеграція України до європейської співдружності, доступ вітчизняної продукції на 

загальноєвропейський ринок тісно пов’язані з реформуванням системи захисту прав споживачів та її 

наближенням до підходів і практик ЄС. 

ВИСНОВКИ 

Громадянське суспільство, споживча спільнота України висловили свою підтримку європейському 

вектору розвитку під час подій 2013-2014 років на Майдані, заплативши велику ціну в ході 
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відстоювання позицій демократії та надавши перевагу європейським цінностям і стандартам 

споживання. Система захисту прав споживачів в Україні потребує суттєвих змін у контексті 

євроінтеграції як важлива складова ринкової економіки, про що наголошено Главою 20 «Захист прав 

споживачів» Угоди про асоціацію з ЄС. 

ІІІ. РОЛЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ  
З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ І ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

 
Відповідно до основоположних міжнародних та європейських документів з питань захисту прав 

споживачів УРЯДИ країн відповідають за формування та реалізацію державної політики з захисту прав 

споживачів (див. Додаток 5). Практика доводить, що функцію реалізації споживчої політики УРЯД 

делегує уповноваженому державному органу з визначеним статусом. В різних країнах існує різний 

досвід у створенні та організації діяльності державних органів із захисту прав споживачів відповідно до 

структурної побудови системи державного управління, традицій та викликів часу. 

Яка саме інституція буде відповідальною за реалізацію державної споживчої політики, вирішувати 

УРЯДУ кожної країни. Виконавча роль державного органу з питань захисту прав споживачів є 

вирішальною для важливих чинників національної економіки, зокрема, якою мірою:  

 

- вітчизняне законодавство враховує визнані міжнародною спільнотою права споживачів; 

- держава захищає законні права споживачів; 

- досягнуто баланс інтересів між державою, споживачем і бізнесом; 

- споживчий ринок захищений від великих ризиків і небезпеки споживання; 

- споживча спільнота демонструє свою довіру до державної політики та її реалізації; 

- фінансова платоспроможність споживачів впливає на стан національної економіки; 

- споживчий ринок забезпечує внесок до Валового внутрішнього продукту (ВВП). 

 
Державний орган з реалізації споживчої політики в Україні має чітко визначити свої завдання 

відповідно до Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, 

ухваленої Урядом 29 березня 2017 року № 217-р. Україна вперше має документ з визначення 

пріоритетів держави у сфері захисту прав споживачів на найближчі роки, що є важливим інструментом 

для організації діяльності відповідального державного органу (див. Додатки 2, 4). 

Важливим компонентом у діяльності Державного органу з реалізації споживчої політики є співпраця з 

громадськими об’єднаннями споживачів, постійні робочі контакти з лідерами та активістами 

громадського руху споживачів, пошук спільних підходів до забезпечення ефективного захисту прав 

споживачів, вивчення та покращення стану справ у даній сфері із врахуванням інтересів споживачів, 

сприяння розвитку відкритого діалогу між споживачами і державою, споживачами і підприємцями. 

Критерієм ефективності, успішності та демократичності споживчої політики в повсякденному житті 

людей є певні оцінки споживачів ступеню захищеності їх прав, врахування попиту, рівня задоволеності 

тощо, які стали звичною практикою в багатьох країнах світу та ЄС. Всеукраїнською федерацією 

споживачів «ПУЛЬС» за підтримки Європейської програми Міжнародного Фонду «Відродження» 

проведено опитування споживачів щодо їх розуміння захищеності державою їх споживчих прав, 

попиту на інформацію з питань захисту прав споживачів в Україні та ЄС (див. Додаток 6). 

Державний орган з реалізації споживчої політики та захисту прав споживачів повинен виступати 

локомотивом у наближенні України до визнаних людських цінностей і стандартів споживання в ЄС і 

світі, поваги зі сторони підприємництва та суворого дотримання законодавства і законних прав 
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споживачів, запровадження суспільно важливих програм в інтересах споживачів і чесного бізнесу, 

просування змін в контексті євроінтеграції тощо. 

Примітка. Детальний огляд діяльності в Україні державних органів у сфері захисту прав споживачів на 
різних часових етапах розвитку наведено в окремому Аналітичному огляді «Роль уповноваженого 
державного органу в системі захисту прав споживачів». 

 
 

ІV. РЕФОРМА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ – ВИМОГА ЧАСУ 

Суспільно-політичні потрясіння, що відбулися в Україні в період 2013-2017 років, зумовили перегляд 
багатьох концептуальних підходів до організації державного управління в країні, економіки та 
соціальної сфери та необхідності реформування різних галузей діяльності. Стратегія сталого розвитку 
"Україна-2020" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015) стала дороговказом у спрямуванні зусиль 
і суспільної уваги. Серед багатьох інших важливих реформ своє місце посіла реформа у сфері захисту 
прав споживачів, що зазначена в рамках вектору відповідальності. Відповідальність держави і 
громадянського суспільства перед споживчою спільнотою за успіх даної реформи є особливим знаком 
і зобов’язанням закласти незворотні зміни в інтересах громадян як споживачів та створити умови для 
подальших етапів реформування системи захисту прав споживачів і прискорення темпів її наближення 
до європейської. 
 
Як стратегічно планувати реформу, яка послідовність кроків та визначення строків досягнення певних 
результатів – ті та інші питання постійно знаходяться у фокусі уваги, переважно громадськості. Як 
свідчить світовий досвід, реформування системи захисту прав споживачів, як правило, ініціюється 
громадськістю, яка є більш чутливою до потреб і очікувань споживчої громади. В той же час, визнання 
необхідності такої реформи зі сторони держави, певна підтримка або незгода з пропозиціями 
громадськості, довготривалість у прийнятті рішень, інші складнощі – все це становить ризики для 
досягнення тих чи інших результатів, які б свідчили про просування та динаміку процесів 
реформування. 
 
Мета реформи – забезпечити відчутне для громадян наближення системи захисту прав споживачів в 

Україні до принципів, підходів і кращих практик ЄС із врахуванням потреб і вимог споживчої 

громадськості та розвиваючи діалог з владою і бізнесом, керуючись Угодою про асоціацію України з ЄС 

та іншими основоположними міжнародними та європейськими документами стосовно захисту прав 

споживачів. 

Олександр Пасхавер,  український вчений-економіст, член-кореспондент Академії технологічних наук 

України, заслужений економіст України, у своєму виступі 03.11.2017 під час Відкритого економічного 

форуму «Масштаби та схеми тіньової економіки» наголосив: реформа – це тривалий процес, в якому 

неможливо поставити крапку. Серйозні реформаторські зміни пов’язані з менталітетом нації, а 

менталітет змінюється з приходом нових поколінь, які в своїх оцінках наслідків та результатів реформи 

займають більш рішучу позицію. Зі сторони представників державної влади складно очікувати швидких 

і фундаментальних рішень, не всі готові до рішучих змін, але з часом під впливом суспільної думки та 

наполегливості громадськості такі рішення з’являються (https://www.ucci.org.ua/events/forums-and-

conferences/open-economic-forum). 

За результатами опитування споживачів, проведеного ВФС «ПУЛЬС» в липні-жовтні 2017 року, 97% 

опитаних споживачів вважають, що система захисту прав споживачів в Україні потребує суттєвого 

реформування за європейськими принципами, і майже така ж кількість респондентів (98%) бажають 

знати, які саме зміни передбачені в рамках реформування існуючої системи захисту прав споживачів 

(див. Додаток 6). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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ВИСНОВКИ. Більшість реформ не мають завершення і продовжуються у часі, вдосконалюються і 

набувають більшої ефективності в своїх результатах. Недовіра – головна проблема України. В даному 

контексті щодо захисту прав споживачів більшість споживачів в Україні не довіряють державі і бізнесу, 

особливо в умовах економічної кризи та тотальної бідності громадян. Втрата фінансової 

платоспроможності споживачів впливає на зниження потенціалу споживчого ринку, що в свою чергу 

негативно впливає на загальний стан економіки. 

Суспільне висвітлення сутності реформи системи захисту прав споживачів, її послідовності та 

покрокових результатів в інтересах споживачів, доступ до інформації, об’єднання зусиль мають нести 

певний позитив і відповідати надіям кожного споживача, що буде повернута довіра до сили закону і 

законних прав споживачів, а стандарти споживання поступово наближатимуться до європейських. 

 
Реформа: які потрібні зміни 

а) в законодавстві 

Перш за все, потрібно відновити порушені та звужені права споживачів у головному для них законі  – 

Законі України «Про захист прав споживачів» (див. Додаток 3). Громадяни України достатньо 

поінформовані про свої права на інформацію, вибір, безпечне та якісне споживання тощо. Закон 

України «Про захист прав споживачів» прийнято чверть століття тому, то ж навіть люди старшого віку 

знають і розуміють суть своїх прав, школярі та студенти набували споживчих знань в освітніх закладах, 

нові покоління споживачів готові виявляти свою активність, не бажаючи бути ошуканими. Сучасний 

стан даного закону зазнав суттєвих змін через несистемне доповнення одних статей і скорочення 

та/або видалення інших, зміни послідовності та нумерування статей, а головне – виведення з закону 

всіх вимог стосовно харчових продуктів. Для споживачів це означає, що закон більше не захищає їх 

права в сегменті харчової продукції. 

ВИСНОВКИ. Через зміни Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі позбавлені 

державного захисту своїх прав щодо харчових продуктів та можливості самозахисту, бо без правової 

освіти застосовувати незрозумілі та складно сформульовані положення закону стало недоступно. 

Схвалена Урядом Концепція державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 

року включає завдання забезпечити поширення Закону України «Про захист прав споживачів» на ВСІ 

види товарів, послуг і робіт для споживачів.  

Процеси адаптації українського законодавства до європейського тривають. Глава 20 «Захист прав 

споживачів» Угоди про асоціацію Україна-ЄС встановлює, що Україна поступово наближає своє 

законодавство до acquis ЄС, запроваджуючи низку відповідних Директив ЄС. Європейська споживча 

політика базується на підході, що правове регулювання захисту прав споживачів відіграє дедалі 

важливішу роль. За сучасних умов бурхливого розвитку економічних процесів у світі та жорсткої 

конкуренції серед суб’єктів підприємництва, споживче законодавство є базовим елементом такого 

розвитку. Споживачем у світі визнається непрофесіонал, який придбаває товари та послуги для 

задоволення особистих потреб, а отже потребує захисту своїх прав зі сторони держави для 

забезпечення балансу сил у ринкових відносинах з більш могутнім підприємництвом. Ці завдання 

мають надзвичайно важливе значення для спільноти споживачів в Україні. 

ВИСНОВКИ. Згідно з положеннями Угоди про асоціацію з ЄС, в Україні продовжується робота щодо 

приведення вітчизняного законодавства у відповідність до вимог європейського, але за відсутності 

належних процедур і конкретних строків виконання ця робота не є системною та результативною. 

б) в інституціях 
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Інституціональне перезавантаження – важлива умова багатьох реформ. Для реформи системи захисту 

прав споживачів – це одне з двох ключових завдань (поряд із законодавчими змінами), від яких 

залежить подальше просування реформаторських змін. Інституціональні зміни - це зміни підходів до 

функціонування державного органу з реалізації споживчої політики та захисту прав споживачів, який 

повинен бути вільним від галузевої залежності. Це питання є системоутворюючим для імплементації 

багатьох інших завдань реформи та дотримання європейського вектору перетворень. 

В чому полягає проблема? Державна функція захисту прав споживачів у період 2014-2017 років 
делегована Урядом Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
(Держпродспоживслужбі) у складі Міністерства аграрної політики та продовольства України. 
Держпродспоживслужба виконує функцію із забезпечення безпечності харчових продуктів, а також 
функцію захисту прав споживачів (серед багатьох інших функцій  згідно з положенням про службу), що 
створює конфлікт інтересів. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» передбачає реалізацію двох 
окремих реформ: 

- реформу із забезпечення безпечності харчових продуктів,  
- реформу у сфері захисту прав споживачів. 

Дану Стратегію експерти називають «стратегією національної модернізації», підкреслюючи її значення 

для реформування країни. Дві вищезазначені реформи, важливі для багатомільйонної споживчої 

спільноти, опинилися під головуванням Держпродспоживслужби, яка за майже три роки дії Стратегії (з 

12.01.2015) не заявила про ці реформи, не визначила своєї позиції навіть щодо підтримки або не 

підтримки громадської ініціативи з проведення реформи системи захисту прав споживачів. Невідомо 

також, як бачить Держпродспоживслужба реформу з безпечності харчових продуктів, хоча ця реформа 

виглядає більш функціонально близькою та зрозумілої для служби. 

ВИСНОВКИ. Проблема конфлікту інтересів при поєднанні в Держпродспоживслужбі обов’язків 

виконання двох важливих реформ, вказаних вище, стає перешкодою для реформування системи 

захисту прав споживачів, а також робить непрозорою долю реформи із забезпечення безпечності 

харчових продуктів. Споживча спільнота зацікавлена в інформації, як будуть вирішуватися проблемні 

питання щодо безпеки та якості харчових продуктів на споживчому ринку, що несуть ризики та загрози 

здоров’ю і життю людей, зокрема через масові отруєння в дитячих закладах. 

Примітка. Більш детальну інформацію про можливі шляхи вирішення даної дилеми викладено в 
Аналітичному огляді «Роль уповноваженого державного органу в системі захисту прав споживачів». 
 

в) у побудові  діяльності державного органу 
з реалізації споживчої політики 

 
Принциповою вимогою споживчої громадськості до державного органу з реалізації споживчої політики 
та захисту прав споживачів, далі – Нового органу (сьогодні це Держпродспоживслужба), є 
забезпечення його галузевої незалежності та ефективної співпраці з усіма міністерствами і 
відомствами, діяльність яких пов’язана з інтересами споживачів.  
Важливо, щоб реформаторські зміни в діяльності Нового органу базувалися на комплексному підході 
до системи захисту прав споживачів. Економічні інтереси споживчої спільноти дуже різноманітні і 
стосуються діяльності багатьох міністерств і відомств. Зі сторони Нового органу необхідна координація 
діяльності всіх органів виконавчої влади на основі єдиних правил і підходів до питань захисту прав 
споживачів, базуючись на концептуальному документі, який визначає державну політику у сфері 
захисту прав споживачів на певний період. 
Завдяки реформі споживачі мають отримати економічні вигоди, і це є суттєва передумова для 
розвитку національної економіки. Саме тому серед функцій Нового органу значна увага повинна 
приділятися розгляду звернень і скарг споживачів з відновленням порушеного права та 
компенсацією завданої шкоди. 
Для успішного застосування принципу превентивності потрібно здійснювати систематичний аналіз 
порушень прав споживачів, їх характеру, кількості, вжитих заходів до порушників та ефективності цих 
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заходів. Порівнюючи між собою результати аналізу щоквартальні або за кожне півріччя можна виявити 
тенденції змін та планувати необхідні дії для виправлення ситуації. 
Новий орган повинен ініціювати необхідність державної статистики у сфері захисту прав споживачів та 

в інтересах спільноти споживачів: наповненість та вартість споживчого кошика та його відповідність 

фізіологічним і соціальним потребам людини, кількість і характер порушень і порушників споживчого 

законодавства і законних прав споживачів, розмір штрафів для порушників та достатність такого 

розміру тощо. 

Необхідно забезпечити удосконалення інформації, що надається споживачам через інформаційні 
Інтернет ресурси, в електронних та друкованих ЗМІ, телебачення, радіо. Інформувати споживачів за 
результатами контролю споживчого ринку, щоб попередити про потенційні ризики споживання. 
Запроваджувати та підтримувати споживчі дослідження, які проводять громадські об’єднання, та 
розповсюджувати інформацію про результати випробувань та порівняльних тестувань для широкого 
кола споживачів і спеціалістів. Проводити опитування споживачів для врахування їх думок, позицій та 
оцінок щодо різних аспектів реалізації споживчої політики. 
 
Підтримувати діалог зі споживчою громадськістю та бізнес асоціаціями, сприяти ефективності 
євроінтеграційних процесів у вітчизняній системі захисту прав споживачів. 
Створити при органі Громадську раду за участю громадськості та представників всіх міністерств і 
відомств, діяльність яких пов’язана із захистом прав споживачів, на основі прозорості та публічної 
доступності. 
Сприяти та координувати діяльність органів місцевого самоврядування при здійсненні ними 
делегованих повноважень із захисту прав споживачів. 

 
Примітка. Вищенаведені функції не є вичерпними та достатніми для ефективної діяльності нового 
державного органу з реалізації політики захисту прав споживачів. 
 
 

V. РЕФОРМА: КРОК ЗА КРОКОМ 

Старт реформи. Визнання Урядом 

Реформа системи захисту прав споживачів оголошена в Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» як 

один з елементів модернізації суспільного життя (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015). 

Дана реформа ініційована споживчою громадськістю. Прискорення початку та розвитку реформи є 

нагальною потребою спільноти споживачів. Споживачі є головними інвесторами  вітчизняного ринку і 

потребують поваги до своїх законодавчо визнаних прав, підвищення відповідальності підприємництва 

по відношенню до споживачів, прозорих та цивілізованих ринкових відносин. 

Для просування реформи важливо її визнання Урядом. Розвиваючи діалог з владою, представники 

споживчої громадськості надавали пропозиції та відповідні аргументи щодо реформи на користь 

необхідних позитивних змін не лише для кожної людини, але й для економіки країни в цілому. Серед 

визначених головних напрямів діяльності Уряду – економічне зростання, яке в умовах ринкової 

економіки це неможливо без ефективно діючої системи захисту прав споживачів. Кабінет Міністрів 

України визнав необхідність реформи системи захисту прав споживачів в наступних документах: 

- У звіті Уряду про виконання Україною Угоди з ЄС за 2016 рік 
(www.kmu.gov.ua/document/249781789/Звіт), де зазначено, що реформування системи захисту прав 
споживачів в Україні має здійснюватися з урахуванням засадничих принципів ЄС у сфері захисту прав 
споживачів, зокрема:  
- зміни акценту з можливостей виробників на потреби споживачів, що є принциповим;  
- розуміння того, що споживачі є невід’ємною складовою економічного розвитку;  
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- відповідальності за гарантії забезпечення мінімального споживання за прийнятними цінами;  
- врахування інтересів виробників на умовах визначальної ролі споживача та встановлення певного 
балансу інтересів сторін на ринку. 
 
- В Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року (від 

20.03.2017), де серед основних завдань визначено реформування системи захисту прав споживачів та 
забезпечення ефективності її реалізації (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249869713). 

- На затвердженні Уряду знаходиться План дій з реалізації Концепції державної політики у сфері 

захисту прав споживачів на період до 2020 року. 

- Подальшим кроком стало направлення листів до Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єр-міністра з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції (№17/010-20  від 31.10.2017) з пропозиціями щодо 
включення реформи системи захисту прав споживачів до Середньострокового плану пріоритетних 
дій Уряду до 2020 року. 

 
Об’єднання зусиль 

Успіх реформи системи захисту прав споживачів потребує спільних дій всіх сторін процесу: держави, 

громадянського суспільства та бізнесу. Органи державної влади не завжди готові до прийняття 

швидких рішень та рішучих дій. Разом з тим, зростає свідоме ставлення до врахування суспільної 

думки. В цьому контексті важливим є відновлення довіри громадян як споживачів до державного 

захисту їх прав, що можливо через підвищення прозорості та відкритості державної політики та 

конкретних дій. 

Підвищення ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності державних органів та органів 

місцевого самоврядування, зокрема щодо впровадження реформ, все більше визнається 

представниками влади. Серед вимог громадськості – певний баланс інтересів споживачів у відносинах 

з бізнесом. Успіх розвитку вітчизняного бізнесу та доступу української продукції на ринки ЄС і світу 

неможливий без визнання та дотримання законних прав споживачів на внутрішньому ринку України.  

Члени Громадської ради при Держпродспоживслужбі, серед яких окрім представників об’єднань 

споживачів широко представлені бізнес асоціації, часто обговорюють на засіданнях питання 

реформування системи захисту прав споживачів та підтримують напрями її реалізації, зокрема 

необхідність створення окремого державного органу із захисту прав споживачів, незалежного від 

галузевих інтересів. 
 Примітка. Більш детальну інформацію про можливі шляхи вирішення даної дилеми викладено в 
Аналітичному огляді «Роль уповноваженого державного органу в системі захисту прав споживачів». 

 
Вплив реформи системи захисту прав споживачів  
на розвиток економіки та соціальної сфери 
 
Реформа системи захисту прав споживачів може стати суттєвим поштовхом для реалізації 

європейського вектору змін економіки та соціальної сфери в державі. Угода про асоціацію Україна-ЄС 

наголошує на невід’ємному зв’язку між економікою та соціальною сферою в житті суспільства. Правова 

та економічна підтримка споживачів у рамках реформи системи захисту прав споживачів здатна 

вмотивувати людей до об’єднання, особистої та спільної участі в процесах перетворень, відновлення 

надії та впевненості в успішному розвитку країни. Коли громадяни як споживачі відчують успішність 

зрушень в економіці та соціальній сфері, це посту

 на батьківщину тощо. Якщо 

відновиться довіра споживачів до певних рішень і дій влади та реального впливу на них 

громадянського суспільства, демократичні зміни неодмінно з’являться. Інтереси споживачів – це 
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важливий об’єднуючий фактор для всієї України, не зважаючи на різницю в історичних та традиційних 

аспектах для громадян різних регіонів країни. 

Вмотивованість та певною мірою оптимістичний настрій громадян здатний виявити себе в різних 

сферах діяльності. Про це свідчить недооцінена роль волонтерів у відродженні української армії та 

захисті країни на Сході у військових діях. Реалізація європейської спрямованості реформи системи 

захисту прав споживачів певною мірою сприятиме успіху інших реформ в державі, що є важливим для 

українського суспільства в контексті європейської інтеграції. «Люди мають відчувати результати 

реформ і пов’язувати їх не тільки з труднощами, але й з досягненнями», – Юрій Луценко, генеральний 

прокурор України, 2017 рік. 

Саме громадянське суспільство через синергію співпраці та потенціал Української сторони Платформи 

громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС), а також Української Національної Платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного Партнерства (УНП ФГС СхП) активно просуває європейські підходи  

до реформування економічної та соціальної сфери, державного управління, законодавства. 

Зобов’язання України щодо міжнародних угод 

Наближаючись до кращих зразків світового та європейського досвіду у сфері захисту прав споживачів, 
важливо дотримуватися вимог і рекомендацій основоположних документів, ратифікованих Україною. 
В розвинених країнах законодавство щодо захисту прав споживачів базується на основному 
міжнародно-правовому документі у цій галузі — Керівних принципах захисту інтересів споживачів, які 
були схвалені Генеральною Асамблеєю ООН 9 квітня 1985 р. № 39/248, а нещодавно оновлені 22 
грудня 2015 року. На вирішення проблем у сфері захисту прав споживачів та гарантування законних 
прав споживачів спрямована також низка європейських правових актів, щодо виконання яких Україна 
взяла на себе певні зобов’язання (див. Додаток 5). 

 

 
Цей аналітичний огляд підготовлено Всеукраїнською федерацією споживачів «ПУЛЬС» 

в рамках проекту «Реформування системи захисту прав споживачів для забезпечення високого рівня захисту 
цих прав згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС» за сприяння проекту «Громадська синергія» 

(http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy) Європейського Союзу та Міжнародного  фонду 

«Відродження» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та 
Української Національної Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного Партнерства. Зміст цього 
огляду є виключно відповідальністю представників  Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» і не 
обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного  фонду «Відродження». 

 

 

http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Глава 20 «Захист прав споживачів» 
розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію Україна-ЄС 

 

 
Стаття 415 
Сторони співробітничають з метою забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та 
досягнення сумісності між їхніми системами захисту прав споживачів. 
 

Стаття 416 
З метою досягнення зазначених цілей таке співробітництво, зокрема, включає: 
a) сприяння обміну інформацією щодо систем захисту прав споживачів; 
b) застосування експертизи щодо правового та технічного потенціалу у цій сфері з метою 
впровадження відповідних систем законодавства та ринкового нагляду; 
c) удосконалення інформації, що надається споживачам; 
d) навчання представників органів влади та інших представників інтересів споживачів; 
e) заохочення розвитку незалежних асоціацій споживачів та контактів між представниками 
споживачів. 
 

Стаття 417 
Україна поступово наближає своє законодавство до acquis ЄС відповідно до Додатка XXXІХ 
до цієї Угоди, при цьому уникаючи створення бар’єрів у торгівлі. 
 

Стаття 418 
Постійний діалог відбуватиметься з питань, охоплених Главою 20 Розділу V 
(«Економічне та галузеве співробітництво») цієї Угоди. 

 

 

 

Додаток 2 

Державна споживча політика 
має біти оформлена у вигляді концептуального документу, 

відкритого та доступного для спеціалістів і споживачів 
 

Протягом усього періоду незалежності України та законодавчого закріплення прав споживачів у Законі 

України «Про захист прав споживачів», в країні не існувало документу з визначення державної 

політики захисту прав споживачів на відміну від усталеної практики багатьох країн світу та країн-членів 

Європейського Союзу.  

Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС» у 2011-2012 роках виносила це питання на публічне 

обговорення, в тому числі організацій-членів Громадської ради при Держспоживінспекції України. 

Розроблений ВФС «ПУЛЬС» проект Концепції державної політики захисту прав споживачів було подано 

через Держспоживінспекцію до Уряду і затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України 5 

червня 2013 р. № 777-р. На жаль, цей документ не був підкріплений урядовою програмою виконання, і 

Концепція не отримала розвитку.  

Врахувавши цей досвід,  ВФС «ПУЛЬС» акцентував увагу Уряду: Україні необхідно мати концептуальний 

документ про сутність державної споживчої політики, а також План дій з її реалізації на наступні роки. 
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Вимоги споживачів було почуто: 29 березня 2017 року Уряд схвалив розпорядженням № 217-р 

Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. Здійснено 

розробку й обговорення проекту Плану заходів з реалізації Концепції, який перебуває в останній стадії 

узгодження за відповідними процедурами Уряду. Завдяки цим стратегічним документам спільнота 

споживачів вперше може довідатися про бачення держави на ближчу перспективу стосовно розвитку 

та реформування системи захисту прав споживачів в контексті євроінтеграції. 

 

Додаток 3 

Зміни Закону України «Про захист прав споживачів», 

які звузили права споживачів 

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових 
продуктів» № 1602-VII від 22.07.2014, до Закону України «Про захист прав споживачів» введено статтю 
1-1, якою визначено сферу дії закону: «Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (крім 
харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом)".  

Це рішення суперечить інтересам споживачів України та порушує принципи Європейської Хартії 
захисту прав споживачів, затвердженої 25-ю сесією Консультативної Асамблеї Євросоюзу (резолюція 
№ 543): «Національне законодавство з питань захисту прав споживачів має містити загальні вимоги з 
безпечності харчових продуктів, інших товарів, а також послуг. У разі потреби мають бути передбачені 
особливі вимоги до окремих товарів і послуг. Будь-які обмеження, що виникають в результаті змови 
між компаніями або монопольними постачальниками, повинні регулюватися законом в інтересах 
споживача».  

Змінений закон суперечить Конституції України, міжнародним зобов’язанням в рамках ратифікованих 
Верховною Радою європейських та міжнародних документів, нарешті – Статті 417 Угоди про асоціацію 
Україна-ЄС, згідно з якою Україна поступово наближає своє законодавство до acquis ЄС, при цьому 
мінімізуючи бар’єри у торгівлі. Позбавлення споживачів України державного захисту їх прав на ринку 
харчових продуктів – створення небаченого до цього бар’єру в торгівлі та збільшення ризиків для 
споживачів. 

Відсутність державного захисту прав споживачів на ринку харчових продуктів  через зміни Закону 
України «Про захист прав споживачів» має місце протягом періоду 2014-2017 років. Відновлення прав 
споживачів потребує часу та адвокації інтересів споживачів у законодавчому органу. 

 

 
Додаток 4 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29 березня 2017 р. № 217-р  

Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів  
на період до 2020 року 

 
Проблема, яка потребує розв’язання 

З часу отримання Україною незалежності фактично зберігся застарілий підхід до побудови та 
розвитку системи захисту прав споживачів, коли у відповідній сфері переважають контрольно-
наглядові функції держави з фіксацією фактичного становища щодо порушення прав споживачів на 
внутрішньому ринку. При цьому не застосовується превентивний підхід для недопущення та 
попередження таких порушень. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення прав 
споживачів не забезпечує попередження повторних порушень таких прав. Споживач також є 
беззахисним у відносинах, які виникають на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на 
суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, 
перероблення і захоронення побутових відходів. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-18/paran56#n56
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Споживачі в Україні не захищені державою і законом внаслідок декларативного характеру 
проголошених прав та відсутності механізмів їх  реалізації та відновлення. 

Відсутність цілісної системи державного нагляду (контролю) призводить до виникнення 
конкурентних переваг для недобросовісного бізнесу. Отже, внутрішній споживчий ринок більш 
ризикований та небезпечний для споживачів, порушення прав яких набули масового характеру. 
Більшість суб’єктів господарювання (виробників) втрачають свою конкурентоспроможність як усередині 
країни, так і на спільному з ЄС ринку. Поширення на внутрішньому ринку небезпечної продукції та 
продукції неналежної якості стає все більш загрозливим для здоров’я і життя населення. 

На державному рівні не створено систему реалізації європейського принципу презумпції невинності 
споживача, доступну та прозору систему досудового розгляду скарг і реагування на результати 
незалежних споживчих досліджень. 

Крім того, в Україні недооцінена роль громадянського суспільства, зокрема громадських об’єднань 
споживачів. Водночас в європейській практиці успішно здійснюються заходи з державної підтримки 
діяльності неурядових організацій, що дає можливість більш ефективно використовувати ресурси у 
вирішенні питань інформування, консультування, споживчої освіти, визначення загроз, моніторингу 
ринку, здійснення контролю за виконанням органами державної влади своїх функцій, попередження 
виникнення корупціогенних факторів. 

Система захисту прав споживачів у європейських країнах посідає одне із провідних місць у процесі 
формування економічної та соціальної політики. Європейські підходи до стимулювання громадянської 
активності споживачів та залучення незалежних споживчих організацій постійно перебувають у центрі 
уваги Європейської Комісії та урядів країн ЄС. Обізнані, поінформовані і наділені реальними правами 
споживачі є двигуном економічних змін, їх вибір стимулює впровадження інновацій та розвиток 
економіки. 

Метою цієї Концепції є створення та впровадження ефективної системи захисту прав споживачів в 
Україні на засадах ЄС з урахуванням кращих практик країн ЄС. 

 
Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Концепція визначає шляхи і заходи, яких необхідно вжити для забезпечення високого рівня захисту 
прав споживачів. 

Реалізація цієї Концепції передбачає: 
забезпечення відповідності національного законодавства з питань захисту прав споживачів 

законодавству ЄС; 
суворе дотримання законних прав споживачів і конституційних гарантій держави для безпечного та 

якісного споживання; 
створення дієвих систем консультування споживачів, підвищення рівня загальної правової 

грамотності, ступеня поінформованості, впевненості та впливовості споживачів на розвиток 
внутрішнього ринку; 

забезпечення пріоритетності потреб споживачів; 
створення умов для розвитку споживчої освіти всіх рівнів; 
стабільний розвиток внутрішнього ринку; 
компенсацію шкоди, завданої споживачам у разі порушення їх прав; 
ефективне реагування на звернення та скарги споживачів; 
підвищення ролі організацій громадянського суспільства, які представляють інтереси споживачів і 

залучені до розв’язання суспільно важливих проблем; 
координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань 

захисту прав споживачів; 
підвищення кваліфікації фахівців та рівня державного управління у сфері захисту прав споживачів; 
забезпечення ефективності реформи системи захисту прав споживачів відповідно до Стратегії 

сталого розвитку “Україна-2020” та її реалізації за участю громадських об’єднань споживачів. 
 

 

Додаток 5  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/paran10#n10
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Зобов’язання України щодо міжнародних угод 
 

У розвинених країнах законодавство щодо захисту прав споживачів базується на основному 

міжнародно-правовому документі у цій галузі — Керівних принципах захисту інтересів споживачів, які 

були схвалені Генеральною Асамблеєю ООН 9 квітня 1985 року № 39/248 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_903) та 22 грудня 2015 року №70/186 (https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/449/10/PDF/N1544910.pdf?OpenElement). 

На вирішення проблем у сфері захисту прав споживачів та гарантування законних прав споживачів 
спрямована також низка європейських правових актів, щодо виконання яких Україна взяла на себе 
певні зобов’язання. 

Господарський Кодекс України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15) в частині 4 Статті 39 
встановлює: якщо чинним міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною 
Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що є в законодавстві України про захист прав 
споживачів, то застосовуються правила міжнародного договору. Закон України «Про міжнародні 
договори України» встановлює в Статті 19 правила дії міжнародних договорів на території України: 

1. Чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для 
норм національного законодавства.  

2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, 
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 
застосовуються правила міжнародного договору.  
 
Основоположні міжнародні документи у сфері захисту прав споживачів: 

- Резолюція 39/248  Генеральної  Асамблеї ООН «Керівні принципи  для захисту інтересів 
споживачів» від 09.04.1985 р.; 

- Хартія захисту споживачів (Резолюція 543 Парламентської Асамблеї Ради Європи,  затверджена 
25-ю сесією Консультативної Асамблеї Євросоюзу, 1973 р.); 

- Хартія основних прав і свобод Європейського Союзу від 07.12.2000. 

Зокрема, Хартія основних прав і свобод Європейського Союзу зазначає: «Європейський Союз визнає 

викладені в цьому документі права, свободи та принципи. Визнання цих прав встановлює 

відповідальність та обов’язки як по відношенню до інших людей, так і по відношенню до світової 

спільноти і майбутніх поколінь».  

Додаток 6 

 ПІДСУМКИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ СПОЖИВАЧІВ 

стосовно процесів реформування системи захисту прав споживачів 

в контексті євроінтеграції 

 

 

 

Період опитування: Липень-жовтень 2017 

Територія дослідження: Україна  

 

 

Зібрано та досліджено 427 анкет (вибірка 400 респондентів відповідає  

генеральній сукупності чисельністю більше 100000) 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_903
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/449/10/PDF/N1544910.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/449/10/PDF/N1544910.pdf?OpenElement
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В преамбулі анкети зазначено:  

мета реформи - забезпечення високого рівня захисту прав споживачів  

шляхом  прискорення євроінтеграційних змін в Україні 

 

 

Опитування свідчить про достатньо високий рівень поінформованості споживачів щодо своїх 

законних прав: серед студентів і молоді – 100%, серед випадкових перехожих, відвідувачів 

установ і підприємств – 76%, рівень самооцінки щодо власної обізнаності (непогано 

поінформований) – 81%. 

 

Чи вважаєте Ви рівень інформування споживачів в Україні достатнім у питаннях: 

Щодо узагальненої 

інформації з дотримання 

та/або порушення прав 

споживачів  на якість та 

безпечність товарів, робіт і 

послуг? 

 

Розгляду скарг споживачів  

та реагування  

державних органів,  

відповідних компенсацій  

за нанесену шкоду? 

 

Щодо відповідальності,  

яку понесли порушники 

 законних прав споживачів? 

Ні - 88% Ні - 42%* Ні - 100% 

 

*Цей показник стосується скарг, з якими зверталися самі споживачі.  

 

 

 

Чи зустрічались Ви особисто з порушеннями споживчих прав в Україні? 

Моїх прав та ніколи 

не порушували 
Були поодинокі 

випадки 
Такі порушення 

не поодинокі 
Такі порушення  

відбуваються на 

кожному кроці 

2% 2% 39% 57% 

 

 

Яким джерелам інформації щодо інтересів споживачів Ви надаєте перевагу? 

офіційній 

інформації від 

органів  влади 

представникам 

громадських 

об’єднань 

представникам  

ЗМІ 
незалежним 

експертам 

зарубіжним 

фахівцям 

8% 21% 24% 23% 24% 

 

Про сутність європейської системи захисту прав споживачів українці знають недостатньо, але в 

цілому відношення позитивне, потребу знати більше висловлюють практично всі споживачі.  

 

Як ви оцінюєте ефективність існуючої державної системи захисту прав споживачів 

за 5-бальною шкалою? 
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1 2 3 4 5 

12% 

 

24% 62% 2% - 

Мінімальний бал                             Максимальний бал 

 

Згодні з необхідністю суттєвого реформування системи захисту прав споживачів за 

європейськими принципами – 97% опитаних.  

Знати, які саме зміни передбачені в рамках реформування існуючої системи захисту прав 

споживачів, бажають 98% опитаних. 

 

 

Ваше ставлення до ролі громадянського суспільства 

у процесі  економічного зростання, зокрема через реформу системи 

захисту прав споживачів в Україні: 

 

довіряю маю  

очікування/надії 

маю сумніви не довіряю важко відповісти 

35% 

 

55% 5% 2% 3% 

 

Особисті побажання споживачів, які вони хотіли додати як громадяни і споживачі до викладених 

в анкеті питань: 

«змінюйте скоріше» 

«хоча б дочекатися» 

«донести до суспільства ефективні практики і стандарти споживання» 

«захистити споживачів від шкідливого впливу тютюну в закладах  

ресторанного господарства» 

 

 
Дослідження проведено Всеукраїнською федерацією споживачів «ПУЛЬС» 

в рамках проекту «Реформування системи захисту прав споживачів для забезпечення високого рівня захисту цих прав згідно 

Угоди про асоціацію Україна-ЄС» 

за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного  фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська 

синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/) під егідою Української сторони Платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС та Української Національної Платформи Форуму Громадянського суспільства Східного 

Партнерства.  

Зміст цього огляду є виключно відповідальністю представників  Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» в 

рамках виконання проекту «Реформування системи захисту прав споживачів для забезпечення високого рівня захисту цих 

прав згідно Угоди про асоціацію Україна-ЄС» і не обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та 

Міжнародного  фонду «Відродження». 

 

 
 

 

http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/

