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І. ВСТУП 
 
Захист прав споживачів – це складова частина захисту прав людини. Споживча політика є пріоритетним 
напрямом економічної та соціальної політики держави, щодо якої повинні працювати всі учасники 
ринкових відносин. Адже споживач є головним чинником впливу на розвиток економіки. Державна 
функція захисту прав споживачів в умовах ринкової економіки спрямована забезпечити баланс інтересів 
і прав у рамках тріумвірату держава-споживач-бізнес, при цьому забезпечуючи захист прав споживачів 
як суб’єктів ринку, що не мають могутності ресурсів держави і бізнесу та є більш слабкою стороною у 
відносинах. 
Держава покладає обов’язок реалізації функції захисту прав споживачів на відповідний орган, який є 
головним стержнем у розбудові системи з урахуванням діяльності різних галузей економіки та 
соціальної сфери в питаннях дотримання та захисту прав споживачів, та який забезпечує ефективне 
функціонування системи на всіх рівнях: національному (загальнодержавному), регіональному, 
місцевому. 
 
Інституціональний характер 
уповноваженого органу з питань захисту прав споживачів 
 

1992 рік. У відповідь на численні звернення споживчої громадськості до органів державної влади 

створено Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, статус якого свідчив про 

визнання владою важливої ролі державних функцій та конституційних гарантій із захисту прав 

споживачів (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/118/92-%D1%80%D0%BF). 
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2002 рік. Функції захисту прав споживачів передано Державному Комітету України зі стандартизації, 

метрології та сертифікації (Держстандарту України): почав працювати Державний Комітет України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України), який був 

визначений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади. Поєднання в одному 

державному органі функцій двох державних комітетів здійснено з метою підвищення ефективності 

системи захисту прав споживачів та її важливої складової - безпеки та якості споживання, що 

забезпечується через здійснення вимог стандартизації, метрології, підтвердження відповідності 

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/887/2002). 

2011 рік. В ході адміністративної реформи на базі Держспоживстандарту створена Державна інспекція 
України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України, 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/465/2011), центральний орган виконавчої влади,  діяльність 
якого спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України.  
 
2014 рік. В рамках оптимізації системи центральних органів виконавчої влади створена Державна 
служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба 
України, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF) у складі Міністерства аграрної політики 
та продовольства України. 
 
ВИСНОВКИ  
 
Державний комітет України у справах захисту прав споживачів діяв протягом 10 років, 
Держспоживстандарт України – 9 років. Такий період діяльності (в середньому десятиріччя) 
забезпечував певну стабільність у реалізації державної функції захисту прав споживачів, її змістовного 
наповнення та поступового розвитку і вдосконалення. 
 
Структурні зміни у формуванні державного органу з реалізації функцій захисту прав споживачів, що 
відбулися у 2011 та 2014 роках, поступово змінили акценти в діяльності органу не на користь 
загальнодержавної функції захисту прав споживачів.  
 
Здійснення Держспоживінспекцією України (2011-2013 роки) контрольних функцій, притаманних 
інспекціям, значно переважало над здійсненням функцій захисту прав споживачів.  Функції державного 
нагляду та контролю за споживчим ринком, спрямовані на діяльність суб’єктів господарювання, – це 
інші функції, відмінні від захисту прав споживачів. Поєднання вказаних напрямів діяльності в одному 
органі зумовило пріоритетність для його керівників і виконавців інспектування суб’єктів 
господарювання, діяльність бізнесу. Це значно звузило увагу цього органу до недопущення порушень 
законних прав споживачів та їх захисту  і компенсування шкоди в разі порушень. 
 
Структурна підпорядкованість Держпродспоживслужби України  (2014-2017 роки) Міністерству аграрної 
політики та продовольства зумовила галузеву залежність служби та значне обмеження у виконанні 
функцій захисту прав споживачів на загальнодержавному рівні. Перевага в напрямах діяльності 
Держпродспоживслужби була спрямована на забезпечення безпечності харчової продукції, що 
відповідало галузевим функціям цього міністерства в продукуванні харчових продуктів по всьому 
підприємницькому ланцюгу «від поля до споживача». Таким чином, було створено прецедент 
домінування безпечності харчових продуктів над системою захисту прав споживачів, яка включає права 
споживачів на безпеку та якість споживання щодо всіх товарів, послуг і робіт (не лише харчів), а до 
того ж й інші визнані права на: задоволення базових потреб, інформацію, освіту/просвіту, вибір, 
компенсацію заподіяної шкоди, здорове довкілля, право бути почутим. Не зважаючи на домінанту 
уваги Держпродспоживслужби щодо безпечності харчових продуктів, саме цей сегмент споживчого 
ринку в Україні несе серйозні ризики та небезпеку для здоров’я і життя споживачів, не спрацьовують 
санітарно-епідеміологічні заходи, зростає кількість і важкість отруєнь, зокрема в дитсадках, школах, 
таборах для дітей, відповідних скарг споживачів тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2010
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
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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Конституційні гарантії держави по відношенню до споживачів протягом 2011-2017 років не 
дотримуються належним чином, споживачі демонструють свою невпевненість у державному захисті 
визнаних прав, зокрема через систематичні звернення за допомогою у випадках порушень та звернення 
за захистом до різних інстанцій, від місцевих органів до урядових, до громадських об’єднань. Такий стан 
справ спричинено через інституційну недосконалість у забезпеченні функції державного захисту прав 
споживачів. Діяльність Держспоживінспекції, а потім і Держпродспоживслужби України  значною мірою 
зорієнтовані в бік підприємництва та бізнес-діяльності, тому інтереси споживачів не стали 
пріоритетними для цих органів. Зокрема, вони не ініціюють питання необхідності статистичного обліку 
порушень прав споживачів (скільки зареєстровано порушень, якого характеру тощо), створення 
уніфікованої системи розгляду скарг і відповідних компенсацій постраждалим споживачам, інші 
ініціативи, важливі для розвитку системи захисту прав споживачів та пришвидшення відповідних 
процесів у контексті євроінтеграції. 

 

ІІ. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Головним завданням центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів є 
реалізація споживчої політики держави. Кожний з уповноважених органів у період своєї діяльності 
зазначав про своє завдання реалізовувати державну споживчу політику, хоча відповідного документу 
«Державна політика…» в Україні не існувало. Діяльність будувалася на основі Конституції України, Закону 
України «Про захист прав споживачів» та основоположних міжнародних документах із захисту прав 
споживачів. 
 
Разом з тим, європейська та міжнародна практика свідчать про важливість концептуального документу 
на певний період часу з визначенням пріоритетних напрямів розвитку споживчої політики. Так, на 
період 2007-2013 років Європейська Комісія прийняла «Стратегію споживчої політики ЄС», а по 
завершенні - Програму дій ЄС у сфері споживчої політики на період 2014-2020 років. Всесвітня 
організація союзів споживачів реалізує інший підхід: щорічно визначає головну тему діяльності для своїх 
членів, яка є найбільш проблемною та актуальною в інтересах споживачів і привертає увагу міжнародної 
спільноти та урядів країн до вирішення відповідних питань та викликів часу. В усіх випадках і при різних 
підходах до побудови діяльності, для споживачів важливо мати доступ до офіційної інформації щодо 
документального закріплення завдань споживчої політики на певний період часу. 
 
Споживча громадськість постійно наголошувала на необхідності офіційного документу з визначення 
державної споживчої політики в Україні для спільного спрямування зусиль держави, громадського 
сектору, бізнесу і спільноти споживачів. Вперше Концепцію державної політики захисту прав споживачів, 
розроблену Всеукраїнською федерацією споживачів «ПУЛЬС», було подано через Держспоживінспекцію 
до Уряду і затверджено Кабінетом Міністрів України 5 червня 2013 р. № 777-р. 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/777-2013-%D1%80). Через відсутність відповідної програми дій 
даний документ залишився нереалізованим. Нову Концепцію державної політики у сфері захисту прав 
споживачів на період до 2020 року Уряд ухвалив своїм рішенням від 29 березня 2017 року № 217-р.  
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249869713). Стосовно Плану дій з реалізації даної 
Концепції проведено обговорення з громадськістю та триває узгодження проекту цього документу. Таке 
документальне оформлення цих визначальних стратегічних планів стає дорожньою картою для всієї 
країни в розбудові державної політики захисту прав споживачів і виконанні конкретних завдань. 
Спільнота споживачів вперше може довідатися про бачення держави на ближчу перспективу стосовно 
розвитку та реформування системи захисту прав споживачів в контексті євроінтеграції. 
 
ВИСНОВКИ. Вимоги та аргументи споживчої громадськості щодо документальної формалізації 
державної споживчої політики були почуті та враховані на рівні Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі та, відповідно, Уряду України. Прийнятий документ (Концепція державної політики у сфері 
захисту прав споживачів на період до 2020 року) став спільною перемогою громадськості та органів 
державної влади. В Концепції не лише визначені нагальні проблеми та шляхи їх вирішення, а й 
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зазначено про забезпечення ефективності реформи системи захисту прав споживачів відповідно до 
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»  (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015) та її реалізації за 
участю громадських об’єднань споживачів. 
Схваливши вищеозначену Концепцію та План дій (в проекті), Україна визнала та застосувала важливий 
інструмент для розвитку системи захисту прав споживачів, доцільність якого доведено практикою ЄС і 
світу. 
Лідери громадського руху споживачів завдяки Концепції та Плану дій отримали можливість планувати 
свою діяльність у діалозі та партнерстві з представниками державної влади та бізнесу, а отже й 
презентувати такі плани зарубіжним партнерам. 
 

ІІІ. ДЕЛЕГУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФУНКЦІЙ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 
ВІДПОВІДНОМУ ОРГАНУ З РЕАЛІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 

влади» від 10 вересня 2014 року №442 утворена Державна служба з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-

2014-%D0%BF. 
Перелік урядових рішень щодо діяльності Держпродспоживслужби, а також витяги з Положення про 
Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів наведені в 
Додатку 1. 
 
Позиція споживчої громадськості 

 

На етапі підготовки урядового рішення щодо делегування державних функцій захисту прав споживачів 
новоутвореній службі, підпорядкованій Міністерству аграрної політики та продовольства України, 
споживча громадськість застерігала від можливих небажаних наслідків такого рішення.  

 

У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. №260-р щодо створення 
Держпродспоживслужби (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/260-2016-%D1%80) зазначено 
погодження Уряду з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства об’єднати в даній 
службі численні напрями діяльності, не притаманні аграрному сектору економіки. При цьому поняття 
«право споживача» у назві служби не враховано, в той час як державні зобов’язання стосуються саме 
правового захисту споживачів. Через надання пріоритетного значення фактору продовольчої безпеки в 
порівнянні з усіма іншими аспектами системи захисту прав споживачів, в Україні створено 
безпрецедентну для світової практики ситуацію домінування категорії «безпечність харчової 
продукції» над категорією «система захисту прав споживачів». Адже за логікою та існуючою в світі 
практикою, право споживачів на безпечність харчових продуктів є невід’ємною, але однією з численних 
складових системи захисту прав споживачів.  

 
Принципову позицію мають і представники наукової громадськості, які занепокоєні станом споживчого 
ринку в сегменті харчових продуктів. Марія Гулич,  завідувач лабораторії гігієни харчування державної 
установи «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМНУ», головний позаштатний 
спеціаліст Міністерства охорони здоров’я з гігієни харчування, доктор медичних наук, професор б’є на 
сполох щодо ліквідації в Україні державної санітарно-гігієнічної служби. Відповідно до урядової 
постанови від 29 березня 2017 р. № 348 (http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=250003281) 
вирішено «Покласти на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
завдання і функції з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 
населення та із здійснення контролю (нагляду) за дотриманням вимог санітарного законодавства» (див. 
Додаток 4). 
 

До спектру інтересів споживачів відносяться різноманітні товари, послуги та роботи як складові системи: 
харчова та нехарчова продукція, побутова техніка та електроніка, автомобілі та інші транспортні засоби, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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меблі, будівельні матеріали, побутова хімія, одяг та взуття, товари та послуги медичного призначення, 
послуги громадського транспорту, харчування, фінансові, освітні, телекомунікаційні, комунальні, 
будівельні, ритуальні тощо. Державна функція захисту прав споживачів стосується всіх видів споживчих 
товарів і послуг в усіх галузях і не може бути зосереджена на одній з них. 

 

Позиція споживчої громадської полягає саме в розумінні та дотриманні загальносвітових та 
європейських підходів до сутності державної функції захисту прав споживачів: права та інтереси 
споживачів поширюються на широке коло товарів, робіт і послуг, гарантії щодо безпеки та якості яких 
надає споживачам держава. Переважна більшість галузей економіки пов’язана з продукуванням товарів 
та/або послуг і робіт для задоволення потреб споживачів, тому конче важлива координація дій 
відповідних міністерств і відомств у сфері захисту прав споживачів під «парасолькою» 
уповноваженого державного органу. Цей орган не повинен підпорядковуватися будь-якому галузевому 
міністерству, наприклад – транспорту, зв’язку, освіти, аграрної політики тощо, бо це суперечить 
інтересам споживчої спільноти та не відповідає змісту даної державної функції. Орган, відповідальний за 
реалізацію загальнодержавної політики захисту прав споживачів, повинен координувати діяльність із 
захисту прав споживачів усіх галузей вітчизняної економіки та соціальної політики, забезпечувати єдині 
правила і підходи як в організаційному плані, так і в оцінках результатів діяльності. 

 
ВИСНОВКИ. При створенні Держпродспоживслужби порушено визнаний міжнародною споживчою 
спільнотою принцип пріоритетності інтересів споживачів перед інтересами будь-яких корпоративних 
угруповань при прийнятті владою рішень, що стосуються прав та інтересів громади споживачів. Це тісно 
пов’язано з рівнем довіри споживачів до дій влади та бізнесу.  Вимоги та пропозиції споживчої 
громадськості зазвичай мають бути розглянуті представниками влади, а неврахування пропозицій – 
публічно обґрунтоване. Непрозорість прийняття рішень не сприяє розвитку діалогу між владою та 
громадськістю, а головне – веде до невдалих рішень і втрати часу. Інституційна недосконалість в 
реалізації споживчої політики впливає не лише на стан системи захисту прав споживачів і блокує її 
розвиток, а й не використовує потенціал цієї системи у сприянні економічному та соціальному зростанню 
країни. 

Державний орган, уповноважений виконувати функції захисту прав споживачів, має спрямовувати свою 
діяльність на реалізацію державної споживчої політики. Проте кількість споживчих політик, закріплених 
за Держпродспоживслужбою (див. Додаток 5), унеможливлює їх ефективне виконання. Кадрове 
комплектування служби забезпечено переважно спеціалістами в галузі ветеринарії та інших напрямів 
аграрного сектору. Такий стан речей не відповідає принципам і підходам ЄС до формування і реалізації 
споживчої політики. 

 

ІV. ВПЛИВ НА ЗАКОНОДАВСТВО 
 

Позиція Міністерства аграрної політики та продовольства України та Держпродспоживслужби щодо 
домінування безпечності харчових продуктів над системою захисту прав споживачів відобразилася у 
впливі на законодавчі процеси.  
 
В ході підготовки та прийняття у 2014 році Закону України «Про основнi принципи та вимоги до 
безпечностi та якостi харчових продуктів» (№ 1602-VII) було реалізовано внесення змін до Закону 
України «Про захист прав споживачів» з вилучення із закону всіх положень щодо харчових продуктів. 
Ініціатива базувалася на тому, що новий закон про безпечність харчових продуктів охопить повне коло 
питань, пов’язаних з цими продуктами. Проте вимоги до безпечності харчової продукції і функція захисту 
прав споживачів – не тотожні поняття, але це не було взято до уваги, і внаслідок внесених змін Закон 
України «Про захист прав споживачів» протягом 2014-2017 років не захищає права споживачів у сегменті 
харчових продуктів. Такого прецеденту світова практика не знає. 
 
Наступною законодавчою інновацією Міністерства аграрної політики та продовольства України та 
Держпродспоживслужби стало внесення до Верховної Ради України проекту Закону України “Про 
інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”. Споживча громадськість довідалася про це лише 
після реєстрації законопроекту №4126-1. В звіті Уряду від 02.07.2016 про виконання Угоди про асоціацію 

http://qdpro.com.ua/document/58463
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між Україною та ЄС, в частині «Санітарні та фітосанітарні заходи. Наближення законодавства» зазначено 
подану  Міністерством аграрної політики та продовольства України інформацію, що внесений на розгляд 
Парламенту проект Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів” в цілому 
відповідає цілям Угоди в частині досягнення сумісності систем захисту прав споживачів, зокрема 
удосконалення інформації, яка надається споживачам. Більше того, ознайомлення з текстом 
законопроекту виявило, що цей закон взагалі не є законом для споживачів, він призначений для 
операторів ринку, про що були направлені споживчою громадськістю звернення до комітетів Верховної 
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, європейської інтеграції про 
невідповідність назви законопроекту його реальної суті, тим більше в частині досягнення сумісності 
систем захисту прав споживачів України та ЄС. 
 
ВИСНОВКИ. Галузева позиція Міністерства аграрної політики та продовольства України та 
Держпродспоживслужби щодо переваги безпечності харчових продуктів над системою захисту прав 
споживачів та нерозуміння і вільне тлумачення суті законодавства про захист прав споживачів 
спричинили небачений в світі прецедент грубого порушення прав споживачів, підходів до формування 
законодавства та відповідних європейських принципів. Виключення із Закону України «Про захист прав 
споживачів» всіх вимог стосовно харчових продуктів позбавило споживачів державного захисту їх прав 
щодо цих продуктів та можливості самозахисту, адже споживача позбавили права посилатися на норми 
закону, які були вилучені. Така ситуація зберігається протягом більш як трьох років: захист прав 
споживачів в Україні на харчові продукти не розповсюджується. І хоча в Концепції державної політики у 
сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року Урядом зазначено завдання забезпечити 
поширення Закону України «Про захист прав споживачів» на ВСІ види товарів, послуг і робіт для 
споживачів, відновити права споживачів можливо лише з часом. 
 
Стосовно законопроекту “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”, то 07.02.2017 на 
засіданні Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин було розглянуто цей документ і 
висновки щодо нього громадськості та ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України даний 
законопроект направити суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Головне науково-
експертне управління Верховної Ради України у висновку до цього законопроекту зазначило, що за 
результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання з 
урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. Проте більше двох років цей законопроект, 
прийнятий народними депутатами в першому читанні, розміщений на сайті Парламенту та включений 
до Звіту Уряду про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за перше півріччя 2016 року, 
являє собою недостовірну  інформацію та вводив в оману не лише спільноту споживачів, а й Уряд і 
представників ЄС, яким було направлено урядовий звіт з виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС. 
 

 
V. ПОШУК ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ 

 

Розподіл функцій 

 

Проблема конфлікту інтересів при поєднанні у Держпродспоживслужбі функцій з безпечності харчових 
продуктів, захисту прав споживачів та багатьох інших функцій (див. Додатки 1,2,5 ) стає перешкодою для 
розвитку системи захисту прав споживачів та її наближення до європейських підходів і кращих практик 
країн ЄС. Можливі шляхи вирішення проблемних питань знаходимо в стратегічних документах розвитку 
України. 

 

Стратегія сталого розвитку "Україна-2020" надала країні дороговказ та інструмент для перетворень. 
Зокрема, серед інших проголосила важливі для споживачів реформи: реформу у сфері забезпечення 
безпечності та якості харчових продуктів та реформу у сфері захисту прав споживачів. Враховуючи вектор 
відповідальності, до якого віднесені в стратегії обидві реформи, логічно розподілити функції забезпечення 
виконання кожної з реформ. А отже, – залишити відповідальність за реалізацію реформи у сфері 

забезпечення безпечності та якості харчових продуктів за Міністерством аграрної політики та 
продовольства. А відповідальність за реалізацію реформи у сфері захисту прав споживачів передати 
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іншому державному органу, незалежному від галузевих інтересів вищевказаного міністерства та будь-
яких інших галузевих інтересів. Тобто, має бути застосований міжсекторальний підхід як умова 
загальнодержавної діяльності новоутвореного органу. 
 
Переваги даного підходу: при розподіленні функцій кожна відповідальна сторона матиме можливість 

зосередити свою увагу та зусилля на дорученій їй реформі: Міністерство аграрної політики та 
продовольства розроблятиме і просуватиме через реформу безпечності та якості харчових продуктів 
пріоритетні для неї питання продовольчої безпеки, а новоутворений Державний орган з питань захисту 
прав споживачів – реформу у сфері захисту прав споживачів, створюючи саме систему з урахуванням 
багатоаспектності інтересів споживачів і всього комплексу відповідних функцій. 
 
ВИСНОВКИ. Запропонований підхід щодо розподілення функцій надає можливість усунути конфлікт 
інтересів. По-перше, з точки зору несумісності та нерівноваги двох напрямів діяльності, поєднаних у 
Держпродспоживслужбі, – забезпечення безпечності харчових продуктів, а також захисту прав 
споживачів. По-друге, з точки зору відсутності реальної можливості забезпечити розробку та реалізацію 
Держпродспоживслужбою двох окремих реформ відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", 
що й створює конфлікт інтересів і фактично блокує реалізацію жодної з них. 
 
Розвиток діалогу 
 
На рівні Міністерства аграрної політики та продовольства України та Держпродспоживслужби розвиток 
діалогу в форматі держава-споживач-бізнес будується в рамках Громадської ради та Комітету з питань 
захисту прав споживачів у складі Громадської ради. При цьому, з боку споживачів за підтримки певних 
представників бізнесу застосовуються різні механізми, щоб бути почутими. Членами Комітету, 
представниками об’єднань споживачів і бізнес асоціацій, ініційовано запит щодо проведення громадської 
експертизи діяльності Держпродспоживслужби (за підписом Голови Громадської ради В.В. Башинського, 
вих.№13 від 14.08.2017). Громадською організацією «Новий день України»  направлено до Голови 
Держпродспоживслужби запит на отримання публічної інформації (Вих. № 6/08-02 від 01.09.2017) щодо 
діяльності служби. Голова Комітету з питань захисту прав споживачів Громадської ради при 
Держпродспоживслужбі Василь Дарков під час засідання круглого столу 19.10.2017 "Сучасний стан 
системи захисту прав споживачів в Україні та шляхи її реформування" наголосив про «нагальну 
необхідність утворення окремого центрального органу державної влади зі спеціальним статусом щодо 
реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів». Таку позицію підтримують і представники 
підприємництва, члени Комітету та Громадської ради, зокрема В. Биковець, Генеральний директор Спілки 
підприємців малих, середніх і приватизованих  підприємств; А.Пушкар, президент, голова правління 
Асоціації “Укрелектрокабель”. 
 
ВИСНОВКИ. Представники споживчої громадськості спрямовують зусилля на побудову конструктивних 
відносин як з органами державної влади, так і бізнес асоціаціями задля спільного пошуку шляхів 
вирішення проблем, які перешкоджають процесам реформування та євроінтеграції у сфері захисту прав 
споживачів. Поступово кількість прихильників реформи системи захисту прав споживачів серед 
професійного середовища зростає, адже всі фахівці є також споживачами. З’являється й свідоме 
ставлення спеціалістів до оцінки наслідків оптимізації системи центральних державних органів, функції 
яких було передано до  Держпродспоживслужби. Кількість завдань, за реалізацію яких відповідає служба, 
перевищує можливості навіть найбільш потужних міністерств, які, як правило, відповідають лише за 
політику своєї галузі (див. Додаток 5). 

Споживча спільнота в Україні – це багатомільйонна громада, яка прагне поваги до своїх споживчих прав, 
до чинного законодавства України, до визнаних європейських і міжнародних законодавчих актів у сфері 
захисту прав споживачів, для чого й потрібні реформаторські зміни в системі. 

 
Створення окремого Державного органу з реалізації споживчої політики 
 
У випадку розподілу функцій безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів і виведенні 
останніх з-під керівництва Держпродспоживслужбою та Міністерством аграрної політики та 

http://ukrelektrokabel.info/about/
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продовольства, постає питання створення окремого Державного органу з реалізації споживчої політики та 
його статусу. Звертаючись до своєї ж, вітчизняної, практики створення та діяльності в різні роки 
Державного Комітету України у справах захисту прав споживачів і Державного Комітету України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарту України), потрібно визнати 
доцільність та результативність такого підходу до організації органу як інституції. Статус державного 
комітету здатний забезпечити певну самостійність такого органу, що важливо для реалізації споживчої 
політики, забезпечення ефективної реалізації реформи у сфері захисту прав споживачів та високого рівня 
захисту цих прав згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС. 
 
ВИСНОВКИ. Аналізуючи вітчизняний досвід з питань інституціональної побудови системи захисту прав 
споживачів і визначення статусу державного органу, уповноваженого розвивати та розбудовувати 
систему, дійдемо висновку про раціональність та відповідну результативність в діяльності як одного 
держкомітету, так й іншого із зазначених вище. У порівнянні з діяльністю наступних органів, 
Держспоживінспекції та Держпродспоживслужби, для яких захист прав споживачів не мав належного 
пріоритету, діяльність державних комітетів забезпечувала поступовий розвиток системи захисту прав 
споживачів, відчутний для громадян (див. Додаток 2). Певні недоліки в діяльності держкомітетів були 
пов’язані з декларативністю проголошеної державної політики із захисту прав споживачів та відсутністю її 
документального втілення. У 2017 році цей недолік подолано через прийняття Урядом Концепції 
державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року. То ж новоутворений орган 
матиме дорожню карту дій і можливість зосередитися на реалізації споживчої політики. 
 
 

VІ. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

Невідповідність викликам часу 

 

Не зважаючи на порівняно невеликий термін функціонування  Держпродспоживслужби, цей державний 

орган не є сучасним і не відповідає викликам сьогодення у сфері захисту прав споживачів в Україні, тим 

більше – відповідним принципам, підходам і практикам ЄС. Характер діяльності Держпродспоживслужби 

свідчить про переважну спрямованість до вирішення завдань аграрного сектору економіки. Через 

невиправдано широку розгалуженість напрямів діяльності служби страждають не лише споживачі та 

система державного захисту прав споживачів у цілому, а й численні напрями функціональних зобов’язань 

згідно з Положенням про службу, які є важливими складовими для розвитку вітчизняної економіки, але 

не сприяють цьому розвитку.  

 

Не лише споживча громадськість, а й представники малого і середнього бізнесу та наукового середовища, 

які є членами Громадської ради при Держпродспоживслужбі, висловлюють занепокоєність 

неефективністю діяльності служби. Ініціювання громадської експертизи діяльності 

Держпродспоживслужби членами Громадської ради та Комітету цієї ради із захисту прав споживачів, 

публічні запити до керівництва служби щодо доступу до інформації про її діяльність говорять за себе. 

Широке обговорення цих проблем, пов’язаних з організацією утворення та діяльності 

Держпродспоживслужби, відбулося 19.10.2017 під час Круглого столу "Сучасний стан системи захисту 

прав споживачів в Україні та шляхи її реформування". Висвітлення позицій учасників показало масштаб і 

серйозність порушених питань та об’єднало їх у висновках щодо доцільності створення окремого 

державного органу з реалізації споживчої політики та просуванні реформи системи захисту прав 

споживачів у контексті євроінтеграції (див. Додаток 6). 

 
Сфера захисту прав споживачів безпосередньо стосується кожної людини та впливає на життя суспільства. 

Для світової та європейської спільноти захист прав споживачів є важливим показником рівня 

демократичності держави. Важливий для України доступ вітчизняної продукції на ринки ЄС тісно 
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пов'язаний із наближенням існуючої системи захисту прав споживачів до законодавчих та практичних 

підходів ЄС. Громадяни країн ЄС як споживачі звикли почувати себе захищеними від небезпеки 

споживання, отже поява на ринках продукції з України має відповідати всім європейським вимогам, а 

будь-які факти порушень прав споживачів ЄС можуть спричинити складнощі для України у збереженні 

нових ринків збуту. Світова та європейська практика свідчить: розвинутого ринку без належного рівня 

захисту прав споживачів не буває. 

На жаль, побудова і галузева підпорядкованість Держпродспоживслужби не відповідають ані суті 

державного захисту прав споживачів, ані європейським принципам цього захисту. Така невідповідність 

перешкоджає як реформуванню та розвитку системи захисту прав споживачів, так і багатьох інших 

напрямів вітчизняної економіки та соціальної сфери. Подолати відповідні проблеми та поступово 

наближатися до кращих практик ЄС – спільне завдання тріумвірату держава-споживач-бізнес. 

Державне регулювання у сфері захисту прав споживачів має здійснюватися з урахуванням таких основних 
принципів господарювання як відкритість, цивілізованість, контрольованість. Принцип відкритості 
передбачає прозору та доступну політику і практику дій держави для всіх категорій споживачів, 
пріоритетне врахування їхніх інтересів, запобігання дискримінації споживачів. Цивілізованість – гарантує 
високий рівень торговельного обслуговування та всіх інших видів послуг. Контрольованість – 
попередження і застосовування превентивних засобів для недопущення правопорушень і зловживань на 
споживчому ринку. 
 

 

 
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 

Урядові рішення 
щодо створення Держпродспоживслужби України 

 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 

влади» від 10 вересня 2014 року № 442 утворена Державна служба з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба). 
 
Розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 06.04.2016 № 260-р  «Питання Державної служби з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» зазначено про погодження з пропозицією 
Міністерства аграрної політики та продовольства щодо можливості забезпечення здійснення 
покладених на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667 «Про затвердження Положення про 
Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» наступного: 
функцій і повноважень що припиняються: 
- Державної ветеринарної та фітосанітарної служби; 
- Державної інспекції з питань захисту прав споживачів;  
- Державної санітарно-епідеміологічної служби (крім функцій з реалізації державної політики у 
сфері епідеміологічного нагляду (спостереження),  
функцій із здійснення:  
- метрологічного нагляду;  
- державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та 
застосування державних регульованих цін;  
- здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів;  
- із захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;  
- державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та 
розсадництва. 
 
 

Витяги з Положення 
про Державну службу України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів 
 
1. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
(Держпродспоживслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та 
продовольства  
та який реалізує державну політику у галузі: 
- ветеринарної медицини,  
- сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів,  
- карантину та захисту рослин,  
- ідентифікації та реєстрації тварин,  
- санітарного законодавства,  
- попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я 
населення,  
- метрологічного нагляду,  
- ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності,  
- насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), 
- реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі,  
- державного нагляду (контролю) у сфері агропромислового комплексу,  
- державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF
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розсадництва,  
- державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій 
сфері,  
- за якістю зерна та продуктів його переробки,  
- державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо 
сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання 
генетично модифікованого організму у відкритих системах на підприємствах, в установах та 
організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності,  
- здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської 
продукції і продуктів харчування. 
 

2. Держпродспоживслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 

3. Основними завданнями Держпродспоживслужби є: 

1) реалізація державної політики: 

-  у галузі ветеринарної медицини,  

- сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин,  

- ідентифікації та реєстрації тварин,  

- санітарного законодавства,  

- попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я 
населення,  

- метрологічного нагляду,  

- ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині 
сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин),  

- державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в 
цій сфері*; 

2) здійснення відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного контролю: 

- державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства,  

- здоров’ям та благополуччям тварин,  

- безпечністю та окремими показниками якості: 

- харчових продуктів,  

- неїстівних продуктів тваринного походження,  

- репродуктивним матеріалом,  

- племінною справою у тваринництві,  

- біологічними продуктами,  

- патологічним матеріалом,  

- ветеринарними препаратами,  

- субстанціями,  

- кормовими добавками,  

- преміксами,  

- кормами та іншими об’єктами санітарних заходів,  
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- застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних заходів,  

- профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від 
проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших держав або карантинних зон,  

- вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва,  

- дотриманням законодавства про захист прав споживачів,  

- дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів реклами, 

- законодавства щодо зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин,  

- показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які 
реалізуються на території України,  

- дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін,  

- здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів; 

3) здійснення контролю за виконанням фітосанітарних заходів; 

4) здійснення ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності; 

5) здійснення метрологічного нагляду; 

6) здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що 
мають шкідливий вплив на здоров’я населення. 
 
* Примітка авторів. Державний контроль за додержанням законодавства про захист прав 
споживачів і реклами в цій сфері – це лише одне з багатьох завдань державної функції захисту прав 
споживачів. Тобто, даний орган не є тим, що реалізує державну політику у сфері захисту прав 
споживачів, а лише уповноважений здійснювати контроль за додержанням законодавства в цій 
сфері. 

Нижче наведені фрагменти з Положення про Державний комітет у справах захисту прав 
споживачів, що висвітлюють принципову різницю в діяльності цих органів. 
 

 
 
 
 

Додаток 2 
Про діяльність Державного Комітету України у справах захисту прав споживачів і 

Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 
(Держспоживстандарту України) 

 
Державний комітет України у справах захисту прав споживачів діяв протягом 10 років, 
Держспоживстандарт України – 9 років. Такий період діяльності забезпечував певну стабільність у 
реалізації державної функції захисту прав споживачів,. 
 
Діяльність кожного з державних комітетів (в середньому протягом десятиріччя) передбачала поступовий 
розвиток системи захисту прав споживачів, її змістовного наповнення та вдосконалення, відчутного для 
громадян. Певні недоліки в діяльності держкомітетів були пов’язані з декларативністю проголошеної 
державної політики із захисту прав споживачів та відсутністю її документального втілення. Разом з тим, 
було розуміння необхідності як розвитку системи захисту прав споживачів, так і документального 
закріплення певних змін і підходів у системі на вимогу часу. Адже процеси розвитку споживчого ринку 
випереджали процес оновлення законодавства, а деякі положення чинних законів морально застаріли. 

У 1994 році ці проблеми в основному були врегульовані внаслідок прийняття оновленої редакції Закону 
України «Про захист прав споживачів» та Положення про Державний комітет у справах захисту прав 
споживачів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 N197-94-п, 
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http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-%D0%9A%D0%9C%D0%A3/type-
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/197-94-%D0%BF-
30.03.1994.htm. 

Зокрема цими документами були закладені достатньо позитивні вимоги до споживчого захисту в 
Україні** та  вперше дано визначення, що саме цей орган «забезпечує реалізацію державної політики  
щодо захисту прав споживачів, сприяє виконанню в Україні Керівних  
принципів ООН для захисту прав та інтересів споживачів, прийнятих  
Генеральною Асамблеєю ООН 9 квітня 1985 року». 
 
** Деякі приклади вдосконалення функціональних підходів у Положенні про Державний комітет у справах 
захисту прав споживачів (Держспоживзахист): 
 

- Комітет узагальнює практику застосування законодавства з  
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо  
вдосконалення цього законодавства і вносить їх на розгляд Кабінету  
Міністрів України;  

- вживає до господарюючих суб’єктів, які порушують права  
споживачів, передбачені законодавством заходи впливу;  

- здійснює координацію роботи та взаємодії з центральними і місцевими  
органами державної виконавчої влади у питаннях захисту прав  
споживачів;  

- формує основні напрями міждержавного і міжнародного  
співробітництва у сфері захисту прав споживачів, бере участь у їх  
реалізації;  

- забезпечує висвітлення через засоби масової інформації результатів  
роботи державних органів у справах захисту прав споживачів; 

 - інформує населення щодо порядку реалізації прав споживачів. 
 
В тому числі: 

 
- перевіряє у господарюючих суб’єктів сфери торгівлі,  

громадського харчування і послуг якість товарів (робіт, послуг),  
дотримання обов’язкових вимог щодо безпеки товарів (робіт,  
послуг), а також дотримання правил торгівлі, виконання робіт і  
надання послуг; у необхідних випадках перевіряє якість сировини,  
матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, що  
використовуються для виробництва товарів, виконання робіт і  
надання послуг;  

- проводить радіологічний, хіміко-токсикологічний і  
фізико-хімічний контроль продуктів харчування, що реалізуються  
підприємствами торгівлі і громадського харчування незалежно від  
форм власності та громадянами;  

- вживає заходів щодо зняття з виробництва, вилучення з  
обороту у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг,  
відкликання від споживачів небезпечних товарів (робіт, послуг), а  
також щодо припинення необ’єктивної і недобросовісної реклами  
товарів (робіт, послуг);  

- узагальнює результати роботи, пов’язаної із захистом прав  
споживачів, розробляє і вносить до Кабінету Міністрів України  
пропозиції щодо удосконалення законодавства про захист прав  
споживачів;  

- проводить експертизу проектів рішень Уряду, що стосуються  
інтересів і прав споживачів;  
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- бере в установленому порядку участь у роботі технічних  
комітетів, художньо-технічних і координаційних рад, атестаційних,  
дегустаційних комісій та в інших заходах, пов’язаних з визначенням  
якості товарів народного споживання та послуг, і вносить  
відповідні пропозиції;  

- узагальнює результати здійснюваного державними органами у  
справах захисту прав споживачів контролю, розробляє пропозиції про  
усунення виявлених недоліків і подає їх відповідним органам для  
вжиття заходів;  

- передає відповідних органам матеріали перевірок за фактами  
зловживань;  

- перевіряє стан організації діяльності державних органів у  
справах захисту прав споживачів; у разі потреби заслуховує звіти керівників  
зазначених органів про проведену у цьому напрямі роботу, надає  
методичну та практичну допомогу в її поліпшенні; вивчає і поширює  
позитивний досвід;  

- розглядає скарги, заяви і пропозиції громадян з питань,  
що входять до компетенції Комітету, і вживає необхідних заходів  
для їх розв’язання; консультує споживачів з питань законодавства  
про захист прав споживачів;  

- веде через засоби масової інформації роз’яснювальну  
роботу, спрямовану на поглиблення правових знань споживачів,  
інформує населення про результати роботи державних органів у  
справах захисту прав споживачів, проводить видавничу діяльність;  

- здійснює управління майном організацій, що входять до  
сфери управління Комітету; вживає заходів для зміцнення  
матеріально-технічної бази державних органів у справах захисту  
прав споживачів і своєї власної;  

- створює лабораторії та інші підрозділи, функцією яких є  
дослідження (експертиза) якості товарів (робіт, послуг);  

- укомплектовує апарат компетентними і чесними  
працівниками, організовує професійну підготовку та перепідготовку  
кадрів системи державних органів у справах захисту прав  
споживачів.  
 

Додаток 3 
 

Звіт про виконання урядом 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом в 2016 році 

 
Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає здійснення моніторингу та оцінки виконання 

цього документа як спільно, так і окремо кожною Стороною.  
Цей документ є скороченою версією звіту Української Сторони та містить огляд найважливіших 

заходів та результатів виконання Угоди про асоціацію, які були заплановані та здійснювались у 2016 році, 
а також інших важливих подій, які стосуються реалізації політики європейської інтеграції.  

Метою звіту є інформування громадян України, представників неурядових організацій, а також 
міжнародної спільноти, зокрема інституцій ЄС та його держав-членів, щодо прогресу України в реалізації 
цілей політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС з метою широкого обговорення та аналізу заходів 
органів державної влади.  

Звіт побудовано відповідно до структури Угоди про асоціацію та доповнено іншою актуальною 
інформацією.  

Електронна версія звіту розміщена на офіційному веб-порталі Кабінету Міністрів України: 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article
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Стор.59 Захист прав споживачів 
 
Стаття 415 Угоди про асоціацію передбачає співробітництво з метою забезпечення високого рівня 

захисту прав споживачів та досягнення сумісності між їхніми системами захисту прав споживачів.  
Реформування системи захисту прав споживачів в Україні має здійснюватися з урахуванням наступних 

засадничих принципів ЄС у сфері захисту прав споживачів, зокрема: 
  
- зміні акценту з можливостей виробників на потреби споживачів, що є принциповим;  
- розуміння того, що споживачі є невід’ємною складовою економічного розвитку;  
- 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. 
  
З метою часткової імплементації положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 

№1999/44/ЄС про певні питання продажу та гарантії товару споживання, Директиви №2008/48/ЄС про 
кредитні угоди для споживачів та Директиви Європейського Парламенту та Ради №93/13/ЄС про 
несправедливі умови у споживчому договорі на розгляд Верховної Ради України внесено проект Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту прав споживачів)»(від 
16 грудня 2016 р. №5548).  

Також у 2017 році Кабінет Міністрів України має ухвалити проект постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів«, розроблений з урахуванням положень Директиви 
Європейського Парламенту та Ради №87/357/ ЄEC про зближення законодавств держав-членів стосовно 
товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та становлять загрозу для здоров’я та безпеки 
споживачів.  

Найближчим часом Кабінет Міністрів України має ухвалити розроблений у 2016 році Проект 

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

 

Додаток 4 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 348  

Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби 

Кабінет Міністрів України п ос т а н ов л я є : 
1. Відмінити рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її 

приєднання до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 
2. Ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу. 
3. Покласти на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

завдання і функції з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 
населення та із здійснення контролю (нагляду) за дотриманням вимог санітарного законодавства (крім 
функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері 
гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення 
працівників). 

4. Утворити комісію з ліквідації Державної санітарно-епідеміологічної служби. 
Затвердити головою комісії Голову Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів Лапу Володимира Івановича. 
Голові комісії: 
затвердити її персональний склад; 
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державної санітарно-епідеміологічної 

служби; 
поінформувати Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи. 
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Додаток 5 

 
Повноваження Держпродспоживслужби щодо реалізації державних політик 

 
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів згідно з 
Положення про службу реалізує державну політику у сферах: 
 

- ветеринарної медицини,  
- сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів,  
- карантину та захисту рослин,  
- ідентифікації та реєстрації тварин,  
- попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я 
населення,  
- метрологічного нагляду,  
- ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності,  
- насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу), 
- реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі,  
- державного нагляду (контролю) у сфері агропромислового комплексу,  
- державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва,  
- державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері,  
- за якістю зерна та продуктів його переробки,  
- державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо 
сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично 
модифікованого організму у відкритих системах і,  
- здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення сільськогосподарської 
продукції і продуктів харчування; 
- державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері, 
- у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та із здійснення контролю (нагляду) за 
дотриманням вимог санітарного законодавства. 
 

 
 

Додаток 6 
 

Засідання учасників Круглого столу на тему:  
"Сучасний стан системи захисту прав споживачів в Україні  

та шляхи її реформування"  

 
м. Київ                                                                                                      19 жовтня 2017 року 

 

           Питання для обговорення: 

1. Про системні проблеми захисту прав споживачів в Україні. 
2. Про створення  ефективної моделі системи захисту прав споживачів в контексті реалізації  Концепції 
державної політики  захисту прав споживачів в Україні до 2020 року. 
3. Про громадський моніторинг діяльності Держпродспоживслужби України. 
4. Про шляхи реформування системи захисту прав споживачів. 

   
Учасники засідання: 
 

Представники Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
Держпродспоживслужби (з питань контролю за рекламою та антитютюновим законодавством), 
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Громадської ради при Держпродспоживслужбі, споживчої громадськості, освітньої галузі та наукового 
середовища, бізнес асоціацій, експертів, правознавців. 
 

За результатами обговорень прийнято резолюцію учасників Круглого столу, яку: 
 

ПОГОДЖЕНО рішенням Комітету захисту прав 
споживачів Громадської ради при 
Держпродспоживслужбі України Протокол №9  
від 31.10.2017 р.  

ПРИЙНЯТО учасниками засідання за круглим 
столом 19.10.2017 року  

 
1. Учасники засідання вважають, що системними проблемами у сфері захисту прав споживачів в Україні 

є, зокрема:  
- відсутність сучасної моделі та законодавчо визначеного поняття «Система захисту прав споживачів в 

Україні»; 

- відсутність окремого державного органу виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері захисту 
прав споживачів в Україні;  

- відсутність статистичних даних про порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів, для 
проведення аналітичної роботи з цього питання; 

… 

2. Причинами виникнення таких системних проблем учасники засідання вважають:  

- необґрунтована реорганізація державного органу, якій реалізував державну політику у сфері захисту прав 
споживачів, шляхом його об’єднання з іншими органами, функції та завдання яких не співпадають і 
створюють конфлікт інтересів, а також підпорядкування його міністерству, яке не має ніякого відношення 
до формування державної політики з цього питання;  

- відсутність єдиного представницького органу споживачів в Україні для взаємодії з владою та бізнесом на 
державному рівні;  

- відсутність всеукраїнського інформаційно-консультаційного веб-центру з питань захисту прав споживачів; 
- … 

3. Шляхами подолання вище зазначених причин виникнення системних проблем є:  

- прийняття та виконання Плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав 
споживачів на період до 2020 року, основним завданням якого повинно бути розбудова сучасної та 
ефективної системи захисту прав та законних інтересів споживачів з урахуванням кращих практик ЄС;  

- розробка та прийняття в 2018 році нової редакції Закону України «Про захист прав споживачів», з 
обов’язковим визначенням в законі поняття суті системи захисту прав споживачів в Україні та її складових;  

- утворення на підставі норм нової редакції Закону України «Про захист прав споживачів» окремого 
центрального органу державної влади зі спеціальним статусом щодо реалізації державної політики у 
сфері захисту прав споживачів; 

- створення у 2018 році всеукраїнського інформаційно-консультаційного веб-центру з питань захисту прав 
споживачів, за рахунок бюджетних коштів, міжнародної технічної допомоги та благодійних внесків; 
… 

- тільки спільні дії громадських об’єднань споживачів, державної влади та бізнесу зможуть подолати 
кризовий стан системи захисту прав споживачів та повернути довіру мільйонів споживачів в Україні до 
національної ринкової економіки;  

- учасники засідання підтримують проведення парламентських слухань на тему «Система захисту прав 
споживачів в Україні та шляхи її реформування» в 2018 року.  
 


