
Тема 3. Організація правової роботи з підвищення якості продукції, робіт, послуг 

 

Семінарське заняття 3 

Тема. Правове забезпечення якості продукції, робіт та послуг у споживчій кооперації  

Мета: розкрити значення понять: «стандарти», «технічні умови», «ДСТУ», 

«сертифікація», «якість продукції», «міжнародний класифікатор стандартів», 

«відшкодування збитків», порядок формування і затвердження стандартів якості; 

контролюючі органи у сфері стандартизації; проаналізувати основні форми і методи 

правового регулювання стандартів якості продукції, робіт, послуг; формувати  високий 

рівень правової свідомості і правової культури, професійних та особистісних якостей, 

виховувати повагу до закону.  

 

Навчальна мета: у результаті опрацювання теми студенти мають  

знати: 

- поняття «якість продукції (робіт, послуг)» та «сертифікація»; 

- поняття «відшкодування збитків»; 

- поняття «технічні умови», «ДСТУ»; 

- форми і методи контролю за якістю продукції; 

- порядок реалізації процесуальних форм відшкодування збитків, завданих 

неякісною продукцією ( роботами, послугами); 

- повноваження юридичною служби пр. вирішенні питань забезпечення якості 

продукції, робіт та послуг на підприємстві; 

уміти:  

- визначати форми і методи контролю за якістю продукції; 

- визначати правові засоби відшкодування збитків; 

- визначати правову регламентацію господарських відносин з управління якістю 

продукції; 

- орієнтуватися в інформаційно-правовому просторі з питань, які належать до 

компетенції юридичної служби; 

- аналізувати, доходити висновків та обґрунтовувати свою точку зору з питань 

повноважень і діяльності юридичної служби підприємства з питань підвищення 

якості продукції, робіт, послуг; 

- застосовувати законодавчі акти для розв’язання різноманітних завдань, які 

пов’язані з юридичної діяльністю на підприємстві. 

 

Ключові поняття: стандартизація, якість продукції (робіт, послуг), відшкодування 

збитків, претензія, позов, споживач, дисциплінарна відповідальність, договір, штрафні 

санкції, сертифікація, суб’єкт владних повноважень,  нормативно-правові акти.  

План  

1. Правове забезпечення якості продукції, робіт та послуг у споживчій кооперації та 

основні напрями застосування правових засобів. 

2. Застосування юридичної відповідальності до осіб, винних у випуску продукції, 

виконанні робіт, наданні послуг неналежної якості. 

3. Основні завдання юридичної служби споживчої кооперації у сфері забезпечення 

збереження власності. 

4. Оформлення матеріалів, пов’язаних із втратами для передачі їх слідчим і судовим 

органам. 

5. Надання правової допомоги з питань відшкодування збитків і стягнення 

дебіторської заборгованості на підприємстві 
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Індивідуальні й творчі завдання  

1. Правові засоби підвищення якості продукції в споживчій кооперації. 

2. Юридична відповідальність осіб, винних у випуску продукції, виконанні робіт, 

наданні послуг неналежної якості. 

3. Правова регламентація господарських відносин з управління якістю господарських 

робіт у споживчій кооперації. 

4. Форми і методи контролю за якістю продукції на підприємстві  

 

Запитання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Надайте визначення поняттю «стандартизація», «технічні умови». 

2. Визначте законодавчі акти з питань якості і стандартизація в Україні. 

3. Визначте форми захисту прав суб’єктів господарювання у випадку надання послуг 

неналежної якості. 

4. Визначте види юридичної відповідальності юридичних осіб, винних у випуску 

продукції неналежної якості. 

5. Охарактеризуйте права споживачів у випадку продажу товару неналежної якості. 

6. Визначте правові форми захисту прав споживачів. 

7. Визначте правові й організаційні основи стандартизації в Україні. 

8. Які державні органи здійснюють контроль у сфері стандартизації?  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
При підготовці до семінарського заняття студенти мають опрацювати закони України: 

«Про захист прав споживачів», «Про стандартизацію», «Про кооперацію», «Про основін 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Господарський 

кодекс України (ст.20; Главу 23 «Відповідальність за порушення у сфері господарбвання», 

Главу 24 «Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин». ) 

Якість - це сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її здатність 

задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. 

Одне з основних завдань органів господарського управління і підприємств, які 

виготовляють продукцію та надають послуги, полягає у випуску високоякісної продукції, 

що сприяє підвищенню економічних показників роботи підприємства вцілому. 

Правове забезпечення якості продукції на підприємстві передбачає виконання таких 

основних завдань: дотримання і зміцнення законності при виготовленні продукції; 

організація ефективного застосування правових засобів з метою підвищення якості 

продукції до належного рівня; застосування правової відповідальності до осіб, винних у 

випускупродукції неналежної якості; правова регламентація господарських відносин з 

управління якістю продукції. 

Правове забезпечення управління якістю на підприємстві здійснюють керівники та 

інші посадові особи згідно з покладеними на них обов’язками. Вони несуть персональну 

відповідальність за виготовлення продукції належної якості. 

Юридична служба підприємства здійснює методичне керівництво правовим 

забезпеченням роботи з управління якістю продукції, координуючи свою діяльність з 

іншими структурними підрозділами, надає допомогу їх керівникам у розробці 

нормативних актів з питань якості продукції, здійснює правову експертизу нормативно- 

технічної документації з якості продукції. 

Безпека продукції - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна 

споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, 

зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції. 

Належна якість товару, роботи або послуги - властивість продукції, яка 

відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових 

актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем. 

Фальсифікована продукція - це продукція, виготовлена з порушенням технології 

або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, 

упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої 

особи. 

Право вимагати відшкодування зазначеної шкоди належить кожному потерпілому 

споживачеві, незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з 

виготівником (виконавцем, продавцем), і зберігається протягом встановленого строку 

служби (терміну придатності), а якщо його не встановлено, - протягом десяти років з часу 

виготовлення товару (прийняття роботи, послуги) (частина п'ята статті 6 Закону України 

"Про захист прав споживачів"). Потерпілий має право вимагати від виробника надання 

документації на продукцію, внаслідок дефекту в якій завдано шкоду, в обсязі, 

необхідному для доведення обставин, зазначених вище. 

У разі коли виробник продукції не може бути встановлений, кожний її 

постачальник (продавець) відповідно до Закону несе відповідальність як виробник, якщо 
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він протягом 30 днів не повідомить потерпілому найменування та місцезнаходження 

виробника або особи, яка поставила йому цю продукцію. 

Виробник не несе відповідальності та звільняється від відшкодування шкоди, якщо 

доведе наявність будь-якої з таких обставин: він не вводив продукцію в обіг; дефект, 

внаслідок якого завдано шкоду, виник після введення виробником продукції в обіг, крім 

випадків, коли виникнення такого дефекту було зумовлено конструкцією чи складом 

продукції; продукція була виготовлена чи розповсюджена виробником не в ході 

провадження ним господарської діяльності; дефект в продукції виник внаслідок 

додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов'язкових для нього 

приписів органів державної влади. 

Відповідно до частини п'ятої статті 28 Цивільного процесуального кодексу 

України позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також 

за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем 

заподіяння шкоди чи виконання договору. 

При розгляді справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків 

товарів, робіт (послуг) у першу чергу використовуються письмові докази. Так, частина 

одинадцята статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачено, 

що вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового 

документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи 

іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. 

Кожний суб’єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і 

законних інтересів, які захищаються шляхом:  

 відшкодування збитків;  

 застосування штрафних санкцій;  

 застосування оперативно-господарських санкцій;  

 застосування адміністративно-господарських санкцій;  

 іншими способами, передбаченими законом (стаття 20 Господарського 

кодексу України).  

Юридична служба підприємства здійснює методичне керівництво правовим 

забезпеченням роботи з управління якістю продукції, координуючи свою діяльність з 

іншими структурними підрозділами, надає допомогу їх керівникам у розробці 

нормативних актів з питань якості продукції, здійснює правову експертизу нормативно- 

технічної документації з якості продукції. 

Особливу увагу юридична служба повинна приділяти додержанню встановленого 

порядку приймання продукції за якістю, а в разі виявлення порушень разом з іншими 

структурними підрозділами готувати матеріали, що стосуються випуску неякісної 

продукції, для передавання правоохоронним органам, а також   вживати заходів щодо 

відшкодування збитків, нанесених підприємству. 

Особливе значення для юридичної служби мають претензійно-позовна робота, 

узагальнення і аналіз практики застосування законодавства з якості продукції,  

підготовка пропозицій щодо усунення причин та умов випуску неякісної продукції.  

Роботу, пов’язану з підвищенням якості продукції, юридична служба повинна 

починати з ознайомлення і правової оцінки наказів, інструкцій з питань забезпечення 

якості продукції, а якщо інструкції відсутні, організовувати їх розробку і надавати  

правову допомогу підрозділам підприємства в розробці проектів цих актів з метою  

забезпечення їх відповідності чинному законодавству. 
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