
Тема дисципліни 2.1. Обмеження монополізму та недобросовісна 

конкуренція в господарській діяльності. Правове регулювання 

ціноутворення та захист прав споживачів 

 

Семінарське заняття 5 

Тема:  Захист прав споживачів 
 

План 

1. Поняття, види прав споживачів та порядок їх захисту.  

2. Гарантійні зобов’язання додержання прав споживачів. 

3. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. 

4. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну товарами (роботами, послугами) 

неналежної якості.     

5. Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості та його обмін на товар 

належної якості.  

6. Право споживача на безпеку товарів (робіт, послуг). 
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Споживач, товар неналежної якості, майнова шкода, обмін товару, інформація про 

товари, контролюючі органи, безпека товару, судовий захист, скарга, відповідальність.      

 

Індивідуальні творчі завдання 
1. Правова реалізація забезпечення захисту прав споживачів.   

2. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну товарами неналежної якості.  

3. Державний контроль у сфері захисту прав споживачів. 

4. Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт 

(послуг). 

5. Види відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів. 

6. Судова практика у справах «про захист прав споживачів».  

 

 

Запитання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 
1. Що таке «товар неналежної  якості»? 

2. Які права споживачів передбачені законодавством України? 

3. Визначте коло державних органів і форми контролю у сфері захисту прав 

споживачів. 

4. Розкрийте значення поняття  «право споживача на інформацію про товар»? 

5. Які види юридичної відповідальності передбачені у сфері захисту прав 

споживачів? 

6. Які товари не підлягають поверненню і обміну? 

7. Які нормативно-правові акти регулюють питання захисту прав споживачів в 

Україні? 


