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 Чи відповідає українське

прислів’я «Бачили очі, що

купували, тепер їжте, хоч

повилазьте» чинному 

законодавству?

Що відзначають в усьому

світі 15 березня?



Вправа «Закон каже…»
• У Конституції України, стаття 42, 

проголошено:

• «Держава захищає права споживачів, 
здійснює контроль за якістю і безпечністю 
продукції та усіх видів послуг і робіт, 
сприяє діяльності громадських організацій 
споживачів». 

• У статті 50 Основного Закону України
зазначено: 

• «Кожен має право на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля та на відшкодування завданої
порушенням цього права шкоди. Кожному 
гарантується право вільного доступу до 
інформації про стан довкілля, про якість харчових
продуктів і предметів побуту, а також право на 
її поширення. Така інформація ніким не може бути 
засекречена



Практична вправа «Кіт у мішку»



Практичну вправу
«Про що розкаже етикетка»





Практична вправа на споживчу увагу 
«Знайди неякісний чи підроблений 

товар» 





















• 15 березня 1983 вперше в світі було
відзначено день споживача, з тих пір в
цей день світова громадськість
відзначає Всесвітній день споживачів;

• в 1985 – ухвалено Декларацію ООН
“керівні принципи для захисту
споживачів”



• Україна перша серед республік 
колишнього Союзу прийняла Закон «Про 
захист прав споживачів»;
• було створено Державну інспекцію
зі захисту прав споживачів, 
• в 1992 набула статусу Державного 
комітету України у справах захисту прав 
споживачів;
• захист прав споживачів здійснює 
Антимонопольний комітет України.



• У 1989 була зареєстрована громадська
організація «Українська асоціація споживачів»,
яка взяла на себе відповідальність працювати за
міжнародними правовими нормами.

• У 2003 році зареєстрована громадська
організація "Експерт", основною метою
діяльності якої є виявлення на ринку неякісних,
небезпечних для споживання продуктів
харчування та інформування про це споживачів.



• Всеукраїнська громадська організація "Захисту 

прав споживачів фінансових послуг" – некомерційна 

установа, що надає безкоштовну юридичну допомогу та 

правову підтримку вкладникам банків та кредитних 

союзів, клієнтам страхових компаній та інших 

фінансових закладів.

• Державна інспекція України з питань захисту
прав споживачів, до якої належать 26 територіальних
управлінь у справах захисту прав споживачів;

• В інтернеті відкрито портал споживача;
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Споживче дослідження якості 
обслуговування

Інструктивна картка споживача.
Дослідження якостей обслуговування в магазинах

 Зовнішній вигляд магазину, назва та адреса;

 Наявність вивіски з указівкою про належність магазину;

 Наявність куточка споживача та організація торгівлі:

 Видача чеків разом із товаром;

 Зовнішній вигляд продавців;

 Які терези – електронні чи ні;

 Наявність цінників на товарах;

 Як обслуговують продавці споживачів: чесно, ввічливо, чемно, 

толерантно;

 Наявність записів у книзі скарг та пропозицій.

 Інформація про товари:

 Наявність сертифікатів на товарах та їх відповідність;

 Мова (мови) етикетки, упаковки.



Споживче дослідження якості 
обслуговування магазинів: “Абсолют”, 

“Смак”, “Спокуса”, “Універсамчик”, 
“Тема”, “Эрмолинськi напiвфабрикати” 



Наявність куточка споживача



Організація торгівлі
• Видача чеків



Якi терези-електроннi чи нi



Наявнiсть цiнникiв на товарах



Наявність сертифікатів



Вправа «Справа №…» 
Проаналізуйте запропоновані ситуації

• У великому магазині ваша 
родина придбала новий
телевізор. Протягом кількох
місяців телевізор працював
добре. Однак потім виникли
проблеми, а невдовзі він
перестав працювати.

• Що ви порекомендуєте своїм
родичам у цій ситуації? 



Практичний тренажер 
Розв’яжіть юридичну споживачів 
Оленці з нагоди 15-річчя батьки подарували мобільний

телефон. Через два тижні вона відпочивала з друзями на

гірській річці. Дівчинка посковзнулася на мокрому камінні і

впала у воду. Обійшлося без травм, але мобільний телефон,

який був у кишені, намочився і згадали про нього не відразу.

Наступного дня Оленка вирішила повернути телефон у

магазин та вимагати його обміну, як несправного, на інший

телефон.

1. Чи правомірні дії Оленки?

2. Що їй запропонують у магазині?

3. Як би могла бути вирішена ситуація, якби несправність

товару виникла не через порушення правил експлуатації

виробу?
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