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Розгляд скарг споживачів 
 

Огляд стану справ в Україні, підходів ЄС 

 

 

І. ВСТУП 

 

Захист прав споживачів – це складова частина захисту прав людини. У всіх випадках 

порушення своїх прав споживач МАЄ ПРАВО звернутися зі скаргою до уповноваженого 

державного органу та сподіватися на розгляд, роз’яснення та вирішення спору і відповідної 

компенсації в рамках чинного законодавства (якщо споживачеві спричинено шкоду, то 

законодавством передбачено належне відшкодування). 

 

В рамках Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 

2020 року, ухваленої Урядом 29 березня 2017 року № 217-р, Уряд України звертає увагу, що 

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. Стосовно шляхів розв’язання проблеми, 

Уряд зазначає: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів (у 2017 

році це Держпродспоживслужба), повинен спрямовувати свою діяльність на дотримання 

законних прав споживачів та захист таких прав у разі їх порушення (див. Додаток 1).  

В урядовому Плані заходів з реалізації вищевказаної Концепції (КМУ від 27 грудня 2017 

року №983-р, органу (див. Додаток 1) також наголошується в п.5 на необхідність 

імплементації законодавчих актів ЄС у сфері захисту прав споживачів, створення умов для 

ефективного досудового врегулювання споживчих спорів, в п.8 – вивчення європейського 

досвіду щодо створення та функціонування консультаційних центрів для споживачів. 
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Угода про асоціацію Україна-ЄС в главі 20 також включає вимоги удосконалення 

інформації, що надається споживачам, для поширення можливостей правильного вибору, 

підвищення рівня задоволеності, а значить – зменшення кількості скарг споживачів, зокрема 

через навчання представників органів державної влади та інших представників інтересів 

споживачів (мається на увазі – представників громадських організацій споживачів, яким 

доводиться консультувати та інформувати постраждалих споживачів), див. Додаток 2. 

 

ІІ. СКАРГИ ТА ЗВЕРНЕННЯ СПОЖИВАЧІВ 

до Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» 

 

Протягом 2017 року до ВФС «ПУЛЬС» надійшло більш як 300 скарг споживачів, з яких 

левова частка стосувалася замовлень і покупок через мережу Інтернет із використанням 

інформаційно-цифрових технологій (on-line торгівля) , а інші – переважно стосувалися сфери 

послуг, включаючи of-line (тобто, стаціонарну) торгівлю. 

 

Серед найбільш типових скарг наступні: 

 

- Порушення умов договору стосовно термінів виконання, якості замовленого товару, 

процедури оплати тощо, повернення коштів на вимогу споживачів; продаж під виглядом 

нових товарів, що були у використанні; 

- Вимоги експертизи побутових товарів з підозрілих токсичних матеріалів, непридатного до 

використання взуття, складної побутової та електронної техніки; 

- Маніпуляції сервісних центрів мобільних телефонів, іншої побутової техніки, відсутність 

обмінного фонду товарів; 

- Послуги ОСББ (правління не виконує відповідно до статуту та закону свої повноваження, 

інші протизаконні дії правління; 

- Недоступність контактів з відповідальними особами; 

- Обурення формальним та байдужим відношенням представників державних органів; 

- Проблеми з Книгами скарг і пропозицій: обмежений доступ для споживачів, наявність 

кількох книг (для обурених споживачів, окремо – для контролюючих органів), не 

зброшуровані, сторінки не пронумеровані тощо. 

 

Типові висновки щодо існуючих проблем безпорадних споживачів: 

 

- Порадитись більше ні з ким. 

- Що порадите? Хотілося б вивести шахраїв на чисту воду 

- Здравствуйте это снова я из г. Харьков. Написал, ответили чистый бред: говорю - дети 

грудные зимой без горячей воды, а мне: пишите письмо, ждите ответа месяц… 

- Я уже обращался, прежде чем писать Вам, там молчание везде… 

- За вказаними на сайті телефонами менеджерів трубку не 

- брали на протязі кількох днів (тільки автовідповідач, а потім - переривання виклику); 

- На якій підставі в Україні відкрито діють шахрайські Інтернет магазини? 

- Чому, при наявності великої кількості скарг від споживачів в Інтернеті, аферистами ще не 

цікавляться щонайменш: поліція, прокуратура, фінансова поліція, міжнародна спілка захисту 

прав споживачів, державні органи? 

- Деньги заплачены немаленькие, и если есть шансы на успех, то я готов бороться! 

 

ВИСНОВКИ. 

На жаль, конституційні гарантії споживачам не спрацьовують. Конституція України 

гарантує громадянам і споживачам у Статті 42: держава захищає права споживачів, 

здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт; у Статті 
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22: права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними; 

конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. 

 

 

ІІІ. ПОЗБАВЛЕННЯ СОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ ПРАВА 

на захист своїх прав щодо харчових продуктів 

 

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)", див Додаток 3. 

Це рішення суперечить інтересам споживачів України та порушує принципи Угоди про 

асоціацію з ЄС та 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. 

 

ВИСНОВКИ. 

Не зважаючи, що стан споживчого ринку харчових продуктів в Україні є вкрай ризикованим 

та небезпечним для споживачів (численні отруєння та інфекційні захворювання у 2017 році 

були пов’язані зі споживанням харчової продукції – алкогольних напоїв, риби тощо), 

законодавці позбавили споживачів права захищати свої права та звертатися з 

відповідними скаргами на несумлінних підприємців щодо харчових продуктів. 

 

ІV. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ  

ТА КОНТРОЛЮ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

 

Системний підхід до організації ефективного державного нагляду та контролю на 

споживчому ринку України відсутній.   Функції державного нагляду та контролю за 

споживчим ринком спрямовані на діяльність суб’єктів господарювання, дотримання ними 

чинного законодавства, в тому числі щодо захисту прав споживачів, і покладені на Державну 

службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(Держпродспоживслужбу). 

 

В рамках Круглого столу "Сучасний стан системи захисту прав споживачів в Україні та 

шляхи її реформування", який відбувся 19 жовтня 2017 року в м. Києві, серед головних 

питань для обговорення були визначені: системні проблеми захисту прав споживачів в 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-18/paran56#n56
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Україні, а також проведення громадського моніторингу діяльності Держпродспоживслужби 

України. За результатами обговорень прийнято резолюцію учасників Круглого столу, якою 

зазначено, зокрема, про  відсутність статистичних даних про порушення законодавства у 

сфері захисту прав споживачів та проведення аналітичної роботи з цього питання. 

Серед учасників засідання: представники Кабінету Міністрів України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, Держпродспоживслужби, Громадської ради при 

Держпродспоживслужбі, споживчої громадськості, освітньої галузі та наукового 

середовища, бізнес асоціацій, експертів, правознавців (див. Додаток 4). 

 

За словами т.в.о. заступника Голови Держпродспоживслужби Л. Стиренко, якщо у 2016 році 

до Держпродспоживслужби надійшло 463 скарги споживачів щодо порушення їх прав під 

час Інтернет торгівлі, то вже за перше півріччя 2017 року таких скарг було 539. У той же час 

рівень задоволення цих скарг залишається вкрай низьким – близько 1%. На вимогу 

Держпродспоживслужби в тексті скарги споживач має вказати юридичну особу, юридичну 

та фактичну адресу суб’єкта господарювання. Без зазначення цієї інформації скаргу не 

задовольнять. «Ця інформація є у фіскальному чеку й у книзі скарг та пропозицій, що 

міститься у куточку споживача закладу та має бути надана на вимогу клієнта», - зазначено на 

сайті Держпродспоживслужби: http://www.consumer.gov.ua/newsContents.aspx?HID=2537 
Проте споживачі в своїх зверненнях підкреслюють, що інформація в Куточках споживача 

часто застаріла, не оновлюється або взагалі відсутня, а представники даного закладу свідомо 

приховують таку інформацію від споживачів і використовують відсутність державного 

контролю. Ще більше проблем виникає у споживача з отриманням фіскального чеку від 

Інтернет продавців або фізичних осіб-підприємців. Це проблема загальнонаціонального 

значення, проте на рівні Держпродспоживслужби замовчується, бо фактично є конфліктом 

інтересів між несумлінним бізнесом та споживачами, а пріоритетність інтересів споживачів в 

Україні на рівні державних органів не визнається.  

 

З повідомлення В.Лапи, голови Держпродспоживслужби, щодо розгляду скарг: 
http://polvet.gov.ua/uk/news/volodymyr-lapa-spozhyvachi-ochikuyut-bilsh-operatyvnoyi-reaktsiyi-

derzhprodspozhyvsluzhby-na-svoyi-zvernennya-ale-nas-obmezhuye-chynne-zakonodavstvo/ 

«Якщо пакет документів оформлено належним чином, то територіальний орган звертається 

за погодженням на проведення позапланової перевірки до центрального апарату. Ця 

процедура була введена, щоб зменшити суб’єктивізм при проведенні перевірок, тому 

центральному апарату відомства необхідно отримувати додаткове погодження від органу, 

який формує політику у зазначеній сфері  – у даному випадку Мінекономрозвитку. Це може 

зайняти декілька тижнів. Фактично між скаргою споживача та перевіркою може пройти 

місяць-півтора. А це великий мінус, тому що люди розраховують на більш оперативну 

реакцію. І в рамках чинного законодавства її забезпечити важко». 

 

Держпродспоживслужба 20.03.2017 повідомила про труднощі із захистом прав споживачів: 

http://infoindustria.com.ua/derzhprodspozhivsluzhba-trudnoshhi-iz-zahistom-prav-spozhivachiv/ 

Голова Держпродспоживслужби В.Лапа під час Інтернет конференції в прес-центрі 

Інформагентства «ЛігаБізнесІнформ»  наголосив, що з початку 2017 року порядок здійснення 

позапланових заходів (перевірок) суб’єктів господарювання інспекторами Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зазнав серйозних 

змін і суттєво ускладнився. За його словами, згідно із Законом України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» інспектори 

Держпродспоживслужби мають право здійснювати планові та позапланові перевірки. «З 

плановими заходами все зрозуміло – вони затверджені, оприлюднені і відриті для загального 

доступу. Однак з проведенням позапланових заходів Держпродспоживслужба має 

труднощі», — зазначив Володимир Лапа. Раніше, для того щоб вийти на позапланову 

перевірку, яка здійснюється за зверненням (скаргою) громадянина, територіальному органу 

Держпродспоживслужби необхідно було отримати погодження центрального апарату. Ці 

http://www.consumer.gov.ua/newsContents.aspx?HID=2537
http://polvet.gov.ua/uk/news/volodymyr-lapa-spozhyvachi-ochikuyut-bilsh-operatyvnoyi-reaktsiyi-derzhprodspozhyvsluzhby-na-svoyi-zvernennya-ale-nas-obmezhuye-chynne-zakonodavstvo/
http://polvet.gov.ua/uk/news/volodymyr-lapa-spozhyvachi-ochikuyut-bilsh-operatyvnoyi-reaktsiyi-derzhprodspozhyvsluzhby-na-svoyi-zvernennya-ale-nas-obmezhuye-chynne-zakonodavstvo/
http://infoindustria.com.ua/2017/03/20
http://infoindustria.com.ua/derzhprodspozhivsluzhba-trudnoshhi-iz-zahistom-prav-spozhivachiv/
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процедури займали декілька днів. У цьому році відбулися зміни в законодавстві, 

спрямовані на лібералізацію бізнесу. Однак вони є досить неприємними для громадян, які 

прагнуть захистити свої права. Тепер позаплановий захід (перевірка) здійснюється 

виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду. 

«Тому зараз, коли приходять документи за скаргою фізичної особи, для проведення 

позапланової перевірки суб’єкта господарювання Держпродспоживслужба направляє ці 

документи або до Міністерства аграрної політики та продовольства – якщо це стосується 

порушень у сфері безпечності харчової продукції, або до Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі – якщо це стосується сфери захисту прав споживачів, чи до Державної 

регуляторної служби — якщо порушення стосуються інших сфер. І тільки після отримання 

згоди від цих органів інспектори Держпродспоживслужби можуть виходити на позапланову 

перевірку», — пояснив Володимир Лапа та додав, що це довготривалі процеси, які не 

сприяють захисту прав споживачів. 

За його словами, різні відомства по-різному підходять до вирішення цього питання. 

Наприклад, динаміка надання погоджень на перевірки від Мінекономрозвитку позитивна: до 

них з початку року було направлено понад 500 звернень і практично за всіма матеріалами є 

відповіді, чого не скажеш про інші органи. 

За свідченнями Максима Гончара,  Голови правління громадської організації «Всеукраїнська 

асоціація з питань захисту прав споживачів «СПОЖИВЧА ДОВІРА», є випадки, коли період 

від дати звернення споживачів до Держпродспоживслужби до дати проведення перевірки за 

цією скаргою становив до 5 місяців. Такі перевірки, як і звернення споживачів, втрачають 

сенс і створюють недовіру громадян як споживачів до державного захисту їх прав. 

 

ВИСНОВКИ. 

  

Окрім процедурного затягування строків перевірок за зверненнями споживачів, багато 

скарг споживачів не розглядаються Держпродспоживслужбою через неможливість 

споживачів надати цьому органу інформацію про юридичну особу (юридичну та фактичну 

адресу суб’єкта господарювання, який порушує його права), адже несумлінні підприємці 

застосовують різні засоби для приховування цієї інформації. Замість покращення контролю 

та нагляду за споживчим ринком і діяльністю підприємців, Держпродспоживслужба 

фактично перекладає тягар відповідальності на споживачів та обмежує їх право на розгляд 

скарги і оскарження неправомірних дій підприємців. 

Не спрацьовує також механізм верховенства права та застосування норм законодавства 

ЄС над недосконалим і суперечливим українським законодавством, що полишає споживачів 

державного захисту їх прав, гарантованих Конституцією України. 

 

 

V. ВПЛИВ МОРАТОРІЮ 

щодо перевірок господарюючих суб’єктів 

на збільшення порушень прав і скарг споживачів 

 

Необхідно підкреслити, що поняття мораторію на перевірки бізнесу взагалі відсутнє у 

законодавстві Європейського Союзу. Водночас необхідність здійснення державного 

контролю  на споживчому ринку встановлена у ряді актів законодавства ЄС, що повинні 

бути імплементовані Україною у вітчизняне законодавство згідно з Угодою про Асоціацію з 

ЄС.  

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" № 71-VIII 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19
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(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71-19) встановлено, що у 2015 та 2016 роках перевірки 

контролюючими органами підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців з 

обсягом доходу до 20 млн грн за попередній календарний рік здійснюються виключно з 

дозволу Кабінету Міністрів України. Зазначена вимога обмежує можливості здійснення 

безперешкодного контролю контролюючими органами суб’єктів господарювання шляхом 

введення додаткової умови для проведення перевірок – отримання дозволу Кабінету 

Міністрів України на їх проведення (див. Додаток 5). 

Не зважаючи на це, Держпродспоживслужба України і в такій ситуації фактично має 

повноваження проводити перевірки. Це право гарантує законодавство України, адже чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, є 

частиною національного законодавства України. Більш того, 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. В даному контексті – згідно з Законом України № 250-VI 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/250-17), яким було ратифіковано Протокол про вступ 

України до Світової  організації  торгівлі. 

Таким чином, норма Закону України № 71-VIII суперечить пункту 2 Додатку С "Процедури 

контролю, інспекції та ухвалення" Угоди СОТ з санітарних і фітосанітарних заходів, яка є 

частиною Угоди СОТ, ратифікованої Україною. Саме тому, існуючі повноваження 

Держспоживслужби України достатні для проведення державного контролю та нагляду за 

споживчим ринком. 

ВИСНОВКИ. 

  

Не зважаючи на зобов’язання України щодо приведення вітчизняного законодавства до 

норм європейського, продовжується прийняття законів, які суперечать фундаментальним 

підходам ЄС. Позиція Держпродспоживслужби щодо неможливості здійснення належного 

контролю на споживчому ринку внаслідок дії мораторію на перевірки бізнесу, насправді є 

уникненням від державної відповідальності за контроль ринку та захист прав споживачів.  

 

VІ. РОЗГЛЯД СКАРГ В ЄС 

 

Поширеною європейською практикою є дослідження Індексу задоволеності споживачів. 

Існують різні методики таких досліджень, наприклад, через послідовність складових: 

встановлення очікувань споживачів, збір інформації щодо задоволеності 

споживачів/клієнтів, аналіз зібраних даних, оцінювання задоволеності споживачів. Вивчати 

означений рівень задоволеності можна за допомогою системи звернень і скарг споживачів, 

і цьому напрямку діяльності у сфері захисту прав споживачів в ЄС приділяється значна 

увага. Європейська Комісія ініціювала уніфіковану систему подачі споживачами скарг та 

розгляду їх відповідними органами. На допомогу споживачам розроблено спеціальну форму 

подання скарг, яка має допомогти як покупцям, так і продавцям, а також тим, хто розв’язує 

спори між ними. Цю форму можна використовувати для розв’язання спорів із 

постачальниками з будь-якої країни Європейського Союзу, її перекладено на 11 мов. Поряд з 
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розглядом скарг споживачів вирішуються питання про відповідальність підприємців-

порушників законодавства та належні компенсації споживачам за спричинену шкоду. 

В ЄС уважно відстежуються процедури розгляду скарг споживачів для недопущення певних 

бар’єрів або ускладнень для споживачів у доступі до вирішення таких спорів з 

підприємцями. Наприклад, у Польщі впродовж перших 12 місяців після доставки товару діє 

зворотний тягар доказу: не споживач має продемонструвати несправність товару, а 

продавець повинен довести, що товар не має дефектів. В інших країнах – Німеччині, 

Угорщині – цей термін становить 6 місяців. Такий же підхід застосовується в судах: діє 

презумпція невинності споживача та повага до його законних прав. 

Безпечність споживання та зменшення кількості скарг споживачів регулюється в ЄС не лише 

законодавчими актами та високим рівнем відповідальності за порушення законодавства, а й 

зміцненням позицій споживачів, зокрема через своєчасну оперативну інформацію про 

виявлені або потенційні ризики на ринку товарів і послуг. З цією метою в ЄС діють системи 

швидкого оповіщення. Так з  2004 року в ЄС діє система швидкого попередження RAPEX 

(rapid exchange - швидкий обмін інформацією) щодо непродовольчої продукції споживчого 

призначення (rapid alert system for non-food consumer products), яка діє під егідою 

Генерального директорату з охорони здоров'я і споживчої політики Європейської Комісії. В 

системі RAPEX беруть участь 30 країн, включаючи всі держави-члени ЄС і країни 

ЄАВТ/ЄЕП – Європейської асоціації вільної торгівлі/Єдиного економічного простору – 

Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію. Система RAPEX застосовується для обміну інформацією 

про небезпечну непродовольчу продукцію для споживачів. 
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications 

 Також в ЄС працює система повідомлення про харчові продукти і корми RASFF (Rapid 

Alert System for Food and Feed), яка діє з 1979 року та модернізована в 2002 році. Дана 

система створена для надання оперативної інформації органам з контролю за безпекою та 

якістю харчових продуктів, швидким обміном інформацією про небезпеку для здоров’я 

людей і тварин, попередженням споживачів. 
 http://promonorm.com.ua/2016/01/20/rasff-sistema-uvedomleniya-po-produktam-pitaniya-i-kormam/  

 

ВИСНОВКИ. Система захисту прав споживачів є важливою складовою економічного та 

соціального розвитку країн з ринковою економікою. Наведені дані щодо захисту прав 

споживачів у Європейському Союзі через розвинену систему розгляду скарг дозволяють 

наблизитись до розуміння організаційних підходів  у цій сфері, системної та комплексної 

побудови споживчої політики, базуючись на повазі до всесвітньо визнаних прав споживачів.  

 

VІ. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Недооцінка в Україні важливості державного захисту прав споживачів та його ролі в 

розвитку ринкової економіки негативно впливає й на розгляд скарг споживачів. Рівень 

невдоволення споживачів, а отже і кількість скарг на порушення їх прав зумовлює суцільну 

недовіру споживчої спільноти до дій влади та сили закону. 

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. Через 

невиправдано широку розгалуженість напрямів діяльності служби страждають не лише 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications
http://promonorm.com.ua/2016/01/20/rasff-sistema-uvedomleniya-po-produktam-pitaniya-i-kormam/
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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. 

 

Діяльність щодо розгляду скарг споживачів, яка є пріоритетною в Європейському Союзі, не 

стала такою в Україні. Сфера захисту прав споживачів безпосередньо стосується кожної 

людини та впливає на життя суспільства. Для європейської спільноти захист прав споживачів 

є важливим показником рівня демократичності держави та визнання людських цінностей. 

Громадяни країн ЄС як споживачі звикли почувати себе захищеними від небезпеки 

споживання. Світова та європейська практика свідчить: розвинутого ринку без належного 

рівня захисту прав споживачів не буває. 

 

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 ринкової 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 

Державна споживча політика у сфері захисту прав споживачів 

має бути 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. 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. 

27 грудня 2017 року рішенням №983-р. Уряд затвердив План заходів з реалізації Концепції до 

2020 року. 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, зокрема, в п.5 зазначено про 

необхідність: 

- «створення умов для ефективного досудового (альтернативного) врегулювання споживчих 

спорів; 

- сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня якості та безпеки товарів, робіт і 

послуг на споживчому ринку». 

 

Додаток 2 

Глава 20 «Захист прав споживачів» 

розділу V «Економічне та галузеве співробітництво»  

Угоди про асоціацію Україна-ЄС 

 

Глава 20 Угоди про асоціацію України з ЄС акцентує увагу на важливості державної функції 

надання інформації для споживачів на належному рівні для досягнення сумісності між 

системами захисту прав споживачів України та ЄС. В Європейському Союзі інформування 

споживачів належить до пріоритетних та відповідальних напрямів, що забезпечує, з однієї 
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сторони, більш правильний вибір споживача на ринку, а отже і якість споживання, а з іншої 

сторони – підвищений рівень задоволеності споживачів і зменшення кількості скарг. 

 

 

 

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 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)". 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-18  

З цього часу Закон України «Про захист прав споживачів» не розповсюджується на харчові 

продукти. Це є нонсенс і не має аналогів у світовій практиці. 

 

 

Додаток 4 

 

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. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1602-18/paran56#n56
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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), 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 Протоколом №9 від 31.10.2017, зокрема зазначено про відсутність статистичних даних 

про порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів та проведення аналітичної 

роботи з цього питання, що є системною проблемою у сфері захисту прав споживачів в Україні. 

  

Додаток 5 

Рішення про введення мораторію на перевірки бізнесу 

 

У 2014 році вимогами законів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII та «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII 

встановлено мораторій на проведення перевірок суб’єктів господарювання контролюючими 

органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції 

України). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/76-19/ed20141228 

 


