
Державні та 

громадські 

організації захисту 

прав споживачів

Підготували:

Студентка 2-4 ТЗФ Брелова Олена

Студентка 2-5 ТЗФ Бурковська Альона

Сценарій практичного заняття з 

навчального курсу «Основи споживчих 

знань» для студентів I курсу різних 

спеціальностей



Мета: ознайомити студентів з правами 

споживачів і з державними та 

громадськими організаціями захисту 

прав споживачів.



- Чи доводиться вам

користуватися послугами 

перукаря, купувати 

товари в магазині?

- Чи  користуєтесь ви 

громадським 

транспортом,  здаєте 

взуття  в  ремонт?

У всіх цих випадках ви 

виступаєте як споживач

товарів, робіт чи послуг.



Споживач – фізична особа, яка 

придбаває, замовляє, використовує або має 

намір придбати чи замовити продукцію для 

особистих потреб, безпосередньо не 

пов’язаних з підприємницькою діяльністю 

або виконанням обов’язків найманого 

працівника.



Людина народжується – і 

вже стає споживачем

медичних послуг,  

вмирає – ритуальних.

Тому кожен повинен знати, 

на що він має право і на 

що може розраховувати.



Права споживачів згідно Закону 

України „ Про захист прав 

споживачів”

1. Право на вільний вибір товару 

(роботи, послуги).



2. Право на гарантований 

рівень споживання.

3. Право на належну якість товарів

(робіт, послуг), торговельного та інших

видів обслуговування.



4. Право на необхідну, доступну й 

достовірну інформацію про 

кількість, якість і асортимент товарів 

(робіт, послуг).

5. Право на безпеку товарів.



6. Право на відшкодування 

збитків, завданих товарами 

(роботами, послугами) 

неналежної якості, а також 

шкоди, заподіяної 

небезпечними для життя і 

здоров'я людей товарами 

(роботами, послугами).

7. Право на звернення до 

суду та інших 

уповноважених державних 

органів за захистом 

порушених прав.



У вас є права, вони гарантовані вам 

Законом України «Про захист прав 

споживачів». Користуйтеся ними у повній 

мірі! Тоді ми поставимо поза Законом 

недобросовісних підприємців і торговців, 

які заради легкої наживи ладні залізти в 

майже порожню кишеню нашого 

споживача і наражають його життя на 

смертельну небезпеку.



Державні та громадські 

організації захисту прав 

споживачів.

Державний захист прав громадян як 

споживачів здійснюють:

1) Державний комітет України з питань 

технічного регулювання та споживчої 

політики – Держспоживінспекція

України.



2)Територіальні органи 

Держспоживінспекції.

3) Рада міністрів

Автономної

Республіки Крим.

4) Місцеві державні адміністрації.



5) Органи і установи, що здійснюють 

державний санітарно-епідеміологічний 

нагляд.

6) Інші органи виконавчої влади.



7) Органи місцевого самоврядування.

8) Суди.



Ви можете подати позов до суду за 

вибором: або за місцем вашого 

проживання, або за місцем 

знаходження відповідача, або за місцем 

заподіяння шкоди, або за місцем 

виконання договору.



Не бійтеся постояти за свої права. Не 

дайте виробникам жити поза правами. 

Пам’ятайте – ви споживач, а споживач у 

цивілізованому суспільстві – завжди 

правий. 



ОТОЖ, УСІМ  БАЖАЄМО

ДОБРЕ ЗНАТИ СВОЇ 

ПРАВА, ЗАВЖДИ БУТИ УВАЖНИМ І 

ЗАХИЩЕНИМ, СПОЖИВАТИ ЛИШЕ 

НАЙКРАЩІ І НАЙЯКІСНІШІ ТОВАРИ


