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Тема лекції 2.1. Обмеження монополізму та недобросовісна конкуренція в господарській 

діяльності. Правове регулювання ціноутворення та захист прав споживачів 

 

План 

1. Правовий захист  економічної конкуренції і недопущення недобросовісної конкуренції.  

2. Поняття та види антиконкурентних дій. Недобросовісна конкуренція. 

3. Правове забезпечення ціноутворення в Україні.  

4. Поняття і види цін, їх функція та порядок встановлення. 

5. Поняття, види прав споживачів та їх захист.  
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1.Правовий статус Антимонопольного комітету України.  

2.Монопольне становище та порядок його визначення.  

3.Контроль за додержанням дисципліни та відповідальність за порушення антимонопольного  

законодавства й законодавства з питань ціноутворення.  

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

належної якості.  

5.Право споживача на безпеку товарів (робіт, послуг).  

6.Право споживача на інформацію про товари (роботи, послуги).  
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9.Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. 
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якості.     
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1. Правовий захист  економічної конкуренції і недопущення недобросовісної конкуренції.  
Законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, 

установлених Конституцією України, і складається із законів: «Про захист економічної 

конкуренції», "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист від недобросовісної 

конкуренції", інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів. Якщо 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 

встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила 

міжнародного договору. Особливості застосування законодавства про захист економічної 

конкуренції, зокрема щодо певних галузей промисловості, можуть бути встановлені виключно 

шляхом внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в 

господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, 

матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб’єктів 

господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та органами адміністративно-господарського управління та 

контролю. 

Державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, 

захист інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень здійснюються 

органами Антимонопольного комітету України. Органи влади, органи місцевого самоврядування, 

органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов’язані сприяти 

Антимонопольному комітету України у здійсненні його повноважень у сфері підтримки й захисту 

економічної конкуренції, обмеження монополізму та контролю за додержанням законодавства про 

захист економічної конкуренції. З метою однакового застосування норм законодавства про захист 

економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, 

Антимонопольний комітет України дає рекомендаційні роз’яснення з питань застосування цього 

законодавства. 

Економічна конкуренція (конкуренція) - змагання між суб’єктами господарювання з метою 

здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, 

внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома 

продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту 

товарів на ринку (ст.1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»). 

На ринку (в сфері господарювання) діє економічна конкуренція, роль якої проявляється через її 

функції: 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.mfu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80


- регулюючу, що проявляється у встановленні таких правил господарювання, що забезпечують 

виробництво необхідних для суспільства товарів, робіт, послуг; 

- стимулюючу, що полягає у спонуканні учасників конкуренції вдосконалювати виробництво 

(щодо якості, ціни, кількості, асортименту товарів, робіт, послуг, запровадження новітніх технологій) 

з метою збереження або збільшення своєї частки на ринку; 

- контрольно-сигналізаційну, основне спрямування якої полягає у здійсненні контролю учасників 

конкуренції над власним виробництвом, його ефективністю та діяльністю своїх потенційних контр-

агентів: відсутність попиту на власну продукцію, товари, роботи, послуги сигналізує про негаразди у 

власній діяльності та необхідність вдосконалення виробництва, а відсутність попиту на продукцію 

потенційних контрагентів - про недоцільність встановлення з ними договірного зв'язку. 

Основними учасниками ринкової конкуренції є виробники та споживачі, інтереси яких 

взаємопов'язані: виробники задовольняють свої інтереси щодо отримання прибутку від своєї 

діяльності за рахунок задоволення інтересів споживачів у товарах певного асортименту, відповідної 

якості та в необхідній кількості. Однак на ринку, попри юридичну рівність усіх учасників 

відповідних правовідносин, реальні можливості щодо задоволення своїх інтересів мають економічно 

сильніші учасники. Відтак малі та середні виробники (підприємці), більшість споживачів опиняються 

в залежності від ставлення до них крупних виробників. Зловживання останніми своїми 

можливостями призводить до порушення законних інтересів інших виробників (щодо доступу на 

ринок та дотримання їх прав та врахування законних інтересів з боку конкурентів) та споживачів 

(щодо безпеки, кількості, асортименту, якості, ціни товарів). 

Економічна конкуренція можлива лише за умов збалансованого поєднання приватних інтересів її 

учасників та публічних інтересів - щодо дотримання прав та законних інтересів споживачів, держави 

як організатора господарського життя в суспільстві, територіальних громад щодо екологічної безпеки 

виробництва тощо. 

Лише за цієї умови, що вимагає від усіх учасників ринкових відносин добросовісної поведінки у 

сфері господарювання, можлива реальна конкуренція і відповідно - її позитивний вплив на економіку 

і добробут громадян-споживачів. Проте частина учасників економічної конкуренції з метою 

отримання максимального рівня прибутків ігнорують і навіть грубо порушують права та законні 

інтереси інших осіб - як публічні, так і приватні (окремих учасників конкуренції). 

Учасниками відносин в сфері економічної конкуренції є кілька категорій осіб: 

- виробники продукції, товарів, робіт, послуг; 

- споживачі; 

- особи, що регулюють відносини у сфері конкуренції.  
Розрізняють дві категорії таких осіб: 1) ті, що мають відповідні повноваження та діють з метою 

підтримання конкурентного середовища, попередження та недопущення негативних проявів 

конкуренції та монополізму, накладення на порушників передбачених законом санкцій; 2) особи, що, 

маючи ринкову владу, диктують іншим учасникам ринку та споживачам свої умови доступу на ринок 

та/або реалізації товарів. 

Конкуренція має позитивну і негативну сторони (прояви). 

Конкуренція у позитивному розумінні стимулює суб'єктів господарювання до ефективної 

діяльності з метою забезпечення споживачів товарами (послугами) високої якості, у необхідній 

кількості та асортименті та за доступними цінами. Така конкуренція називається нормальною, 

добросовісною. Вона вимагає від суб'єктів господарювання дедалі вдосконалювати виробництво 

товарів (робіт, послуг) щодо їхньої якості, асортименту, доступності цін для населення, аби не 



втратити своїх споживачів. Добросовісна конкуренція прийнятна для споживачів і суспільства в 

цілому, оскільки сприяє підвищенню життєвого рівня та прогресові в економіці. 

Водночас для суб'єктів господарювання участь у конкуренції, конкурентній боротьбі є досить 

виснажливою. Аби полегшити собі цю боротьбу, деякі з них починають використовувати несумлінні 

способи конкурентної боротьби. Таку конкуренцію називають недобросовісною, непорядною. 

Недобросовісна конкуренція нехтує інтересами споживачів та інших учасників ринкових відносин. 

Вона може призводити до погіршення якості товарів (робіт, послуг), зменшення їх асортименту; 

дозволяє отримувати незароблений прибуток. Коли нечесна конкуренція призводить до 

монополізації ринку підприємцем, який її застосовує, то виникає монополізм. 

Для забезпечення збалансованого врахування інтересів учасників відносин у сфері економічної 

конкуренції в даній сфері здійснюється державне її регулювання. Державне регулювання конкуренції 

та монополізму здійснюється з метою: 

- задоволення потреб населення як кінцевих споживачів, що досягається шляхом захисту прав 

споживачів як економічно слабшої сторони у відносинах з товаровиробниками; 

- забезпечення свободи конкуренції, що сприяє розвитку суперництва між товаровиробниками за 

найвигідніші умови виробництва та продажу товарів і відповідно забезпечує розширення їх асор-

тименту, покращення якості тощо; 

- сприяння підприємництву, що забезпечує появу на ринку нових суб'єктів господарювання, нових 

товарів та покращення умов їх реалізації (з врахуванням інтересів споживачів). 

- захисту національного товаровиробника, що відповідає інтересам національної економіки та 

сприяє економічній самостійності України. 

Державне регулювання економічної конкуренції забезпечується за допомогою системи заходів, що 

здійснюються уповноваженими органами і спрямовані на попередження недобросовісної конкуренції 

та монополістичних зловживань, їх усунення та застосування заходів відповідальності до порушників 

відповідно до встановлених державою правил у сфері економічної конкуренції.  

Система цих заходів складається з: 

- нормативного регулювання; 

- контролю за станом ринку і дотриманням її учасниками встановлених державою правил щодо 

забезпечення економічної конкуренції з метою попередження порушень, відновлення стану ринку у 

разі порушення зазначених правил і вжиття відповідних заходів до порушників. 

2.Поняття та види антиконкурентних дій. Недобросовісна конкуренція 

 
Здійснюючи господарську діяльність суб'єкти господарювання прагнуть до одного - забезпечити 

собі найвигідніші умови виробництва та продажу товарів на тому чи іншому ринку, використовуючи 

при цьому насамперед позитивні риси конкуренції та монополізму. Однак деякі з учасників 

економічної конкуренції зловживають своїми можливостями, ігноруючи публічні інтереси та 

приватні інтереси окремих учасників ринкових відносин. 

Залежності від характеру зловживань виділяють такі види порушень антимонопольно-

конкурентного законодавства:  антиконкурентні дії (монополістичні зловживання);недобросовісну 

конкуренцію. 

Антиконкурентні дії (монополістичні зловживання), як порушення антимонопольно-

конкурентного законодавства визначаються в розділах 2-4 Закону України «Про захист 



економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р., під якими Закон розуміє будь-які дії, визначені 

законом,  які негативно впливають на конкуренцію. 

До таких дій Закон відносить: антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання; 

зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку; антиконкурентні дії органів 

влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та 

контролю; обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань; 

концентрація суб’єкта господарювання. 

Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання. 

Відповідно до ст.5 Закону України "Про захист економічної конкуренції" анти конкурентними 

узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття 

об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка 

(діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання. Узгодженими діями є також створення 

суб'єкта господарювання, об'єднання, метою чи наслідком створення якого є координація 

конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили зазначений суб'єкт 

господарювання, об'єднання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання, або вступ 

до такого об'єднання.  

Відповідно, антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть 

призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема, такі, що стосуються: 

1. встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів; 

2. обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або 

встановлення контролю над ними; 

3. розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, 

обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими 

ознаками; 

4. спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів; 

5. усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб'єктів 

господарювання, покупців, продавців; 

6. застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що 

ставить останніх у невигідне становище в конкуренції; 

7. укладення угод за умови прийняття іншими суб'єктами господарювання додаткових 

зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в 

підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод; 

8. суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без 

об'єктивно виправданих на те причин (ст. 6 Закону). 

Антиконкурентними узгодженими діями вважається також вчинення суб'єктами 

господарювання схожих дій (бездіяльності) на ринку товару, які призвели чи можуть призвести до 

недопущення, усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару 

спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення таких дій (бездіяльності). 

Вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність 

згідно з законом. 

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. 

Відповідно до ст.13 Закону зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку є дії 

чи бездіяльність суб'єкта господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на 

ринку, що призвели або можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, або 

ущемлення інтересів інших суб'єктів господарювання чи споживачів, які були б неможливими за 

умов існування значної конкуренції на ринку.  

Монопольними визнаються наступні дії: 



1. встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації товару, які неможливо було б 

встановити за умов існування значної конкуренції на ринку; 

2. застосування різних цін чи різних інших умов до рівнозначних угод з суб'єктами 

господарювання, продавцями чи покупцями без об'єктивно виправданих на те причин; 

3. обумовлення укладання угод прийняттям суб'єктом господарювання додаткових зобов'язань, які 

за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у підприємницькій 

діяльності 

не стосуються предмета договору; 

4. обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку, що завдало чи може завдати шкоди 

іншим суб'єктам господарювання, покупцям, продавцям; 

5. часткова або повна відмова від придбання або реалізації товару за відсутності альтернативних 

джерел реалізації чи придбання; 

6. суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб'єктів господарювання на ринку без 

об'єктивно виправданих на те причин; 

7. створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку) чи усунення з ринку продавців, 

покупців, інших суб'єктів господарювання. 

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку забороняється і тягне за собою 

відповідальність згідно з законом. 

Форми недобросовісної конкуренції: а)неправомірне використання ділової репутації суб'єкта 

господарювання (підприємця); б)створення перешкод суб'єктам господарювання та досягнення 

неправомірних переваг у конкуренції; в)неправомірне збирання, розкриття та використання 

комерційної таємниці. 

Неправомірне використання ділової репутації.а) неправомірне використання чужих позначень, 

рекламних матеріалів, упаковки; б) неправомірне використання товару іншого виробника; 

в)копіювання зовнішнього вигляду виробу; г) порівняльна реклама. 

 Право на найменування регулюється також ЦК України (ст. ст. 90, 296, 489), ГК України (ст. 

159), Законом України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські товариства" (ст. 2). 

Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи не визнається 

неправомірним, якщо до власного імені додається який-небудь відмітний елемент, що виключає 

змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання (підприємця). Відносини щодо захисту 

місця походження товарів регулюються також Законом України від 16 червня 1999 р. № 752-ХІУ 

"Про охорону прав на зазначення походження товарів". 

Неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під 

своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу 

уповноваженої на те особи. 

Копіюванням зовнішнього вигляду виробу - це відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого 

суб'єкта господарювання (підприємця) і введення його у господарський обіг без однозначного 

зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта 

господарювання (підприємця). 

Не визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо таке 

копіювання обумовлене винятково їх функціональним застосуванням. Це положення не поширюється 

на вироби, що мають охорону як об'єкти права інтелектуальної власності. 

Порівняльною рекламою є реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи 

діяльністю іншого суб'єкта господарювання (підприємця). Не визнається неправомірним порівняння 

в рекламі, якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги підтверджені фактичними даними, є 

достовірними, об'єктивними, корисними для інформування споживачів. 

Створення перешкод підприємцям та досягнення неправомірних переваг у конкуренції 



До цієї групи правопорушень відносяться (ст.8-15 Закону України "Про захист від недобросовісної 

конкуренції"): а) дискредитація суб'єкта господарювання; б) купівля-продаж товарів, виконання 

робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;в)схиляння до бойкоту суб'єкта 

господарювання (підприємця);г) схиляння постачальника до дискримінації покупця (замовника);д) 

схиляння суб'єкта господарювання (підприємця) до розірвання договору з конкурентом;ж) підкуп 

працівника постачальника; з) підкуп працівника покупця (замовника);є)досягнення неправомірних 

переваг у конкуренції. 

Дискредитація суб'єкта господарювання - це поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних 

або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, які завдали 

або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання. Діловою репутацією 

вважається оцінка професійних якостей, суспільна оцінка діяльності суб'єкта господарювання та 

його продукції (товарів, робіт, послуг), що набута протягом тривалого часу. 

Купівлею-продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг із примусовим асортиментом є 

купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших 

товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту. 

Схилянням до бойкоту суб'єкта господарювання (підприємця) вважається спонукання 

конкурентом іншої особи безпосередньо або через посередника до відмови від встановлення 

договірних зв'язків із цим суб'єктом господарювання (підприємцем). 

Схилянням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання постачальника 

конкурентом покупця (замовника) безпосередньо або через посередника до надання постачальником 

конкуренту покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником) без достатніх на те 

підстав. 

Схилянням суб'єкта господарювання (підприємця) до розірвання договору з конкурентом іншого 

суб'єкта господарювання (підприємця) - це вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб 

спонукання суб'єкта господарювання (підприємця) - учасника договору до невиконання або виконання 

неналежним чином договірних зобов'язань перед цим конкурентом шляхом надання або пропонування 

суб'єкту господарювання (підприємцю) - учаснику договору безпосередньо або через посередника 

матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг. 

Підкуп працівника постачальника - це надання або пропонування йому конкурентом покупця 

(замовника) безпосередньо або через посередника матеріальних цінностей, майнових або немайнових 

благ за неналежне виконання або невиконання працівником постачальника службових обов'язків, що 

випливають з укладеного чи пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору 

поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести до отримання 

конкурентом покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником). 

Підкуп працівника покупця (замовника) - це надання або пропонування йому конкурентом 

постачальника безпосередньо або через посередника матеріальних цінностей, майнових чи 

немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником покупця (замовника) 

службових обов'язків, що випливають з укладеного договору або пов'язані з укладенням між 

постачальником і покупцем договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що 

призвело або могло призвести до отримання конкурентом постачальника певних переваг перед 

постачальником. 

Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких переваг стосовно іншого 

суб'єкта господарювання (підприємця) шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджене 

рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією. 

Неправомірне збирання, розкриття та використання комерційної таємниці. неправомірне 

збирання комерційної таємниці; розголошення комерційної таємниці; схилення до розголошення 

комерційної таємниці; неправомірне використання комерційної таємниці. 



Стаття 505 ЦК України встановлює, що комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в 

тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є 

легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у 

зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів 

щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, 

виробничого та іншого характеру за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені 

до комерційної таємниці. Відомості, що не становлять комерційної таємниці, визначені у постанові 

Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611. 

Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним 

способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, 

якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання (підприємцю). 

Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, 

уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять 

комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали 

відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту 

господарювання (підприємцю). 

Схилянням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у 

встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що 

відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих 

відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання (підприємцю). 

Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або 

врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої 

на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства 

України комерційну таємницю. 

Вчинення дій, що підпадають під визначення "недобросовісна конкуренція", тягне накладання 

Антимонопольним комітетом штрафів, передбачених Законом України "Про захист від 

недобросовісної конкуренції" (ст.21—26), а також адміністративну, цивільну та кримінальну 

відповідальність у випадках, передбачених законодавством. 

Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю. 

Згідно зі ст. 15 Закону України "Про захист економічної конкуренції" антиконкурентними діями 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю є прийняття будь-яких актів (рішень, наказів, розпоряджень, постанов 

тощо), надання письмових чи усних вказівок, укладення угод або будь-які інші дії чи бездіяльність 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського 

управління та контролю (колегіального органу чи посадової особи), які призвели або можуть 

призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.  

Антиконкурентними діями визнаються: 

- заборона або перешкоджання створенню нових підприємств чи здійснення підприємництва в інших 

організаційних формах у будь-якій сфері діяльності, а також встановлення обмежень на здійснення 

окремих видів діяльності, на виробництво, придбання чи реалізацію певних видів товарів; 

- пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до вступу в асоціації, концерни, 

міжгалузеві, регіональні чи інші форми об'єднань або здійснення узгоджених дій для концентрації 

суб'єктів господарювання в інших формах; 

- пряме або опосередковане примушення суб'єктів господарювання до пріоритетного укладення 

договорів, першочергової поставки товарів певному колу споживачів чи першочергового їх 



придбання 

у певних продавців; 

- будь-яка дія, спрямована на централізований розподіл товарів, а також розподіл ринків між 

суб'єктами господарювання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх 

реалізації 

чи закупівель або за колом споживачів чи продавців; 

- встановлення заборони на реалізацію певних товарів з одного регіону країни в іншому або надання 

дозволу на реалізацію товарів з одного регіону в іншому в певному обсязі чи за виконання певних 

умов; 

- надання окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших 

переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або може 

призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції; 

- дія, внаслідок якої окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання 

створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності порівняно з конкурентами; 

- дія, якою встановлюються не передбачені законами України заборони та обмеження самостійності 

підприємств, у тому числі щодо придбання чи реалізації товарів, ціноутворення, формування програм 

діяльності та розвитку, розпорядження прибутком. 

Вчинення антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю забороняється і тягне за собою 

відповідальність згідно з законом. 

Положення ст.1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" поширюються на 

всі відомі і невідомі форми недобросовісної конкуренції. 

Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб'єктів господарювання, об'єднань. 

Згідно зі ст. 18 Закону України "Про захист економічної конкуренції" суб'єктам господарювання, 

об'єднанням забороняється схиляти інших суб'єктів господарювання до вчинення порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяти вчиненню таких порушень. Суб'єктам 

господарювання, що мають значно більший ринковий вплив порівняно з малими або середніми 

підприємцями, які є їх конкурентами, забороняється створення перешкод у господарській діяльності 

малим або середнім підприємцям. Крім того, не допускається обмежувальна діяльність об'єднань 

шляхом відмови суб'єкту господарювання у прийнятті до такого об'єднання, яка ставить його у 

невигідне становище в конкуренції, якщо така відмова є необгрунтованою і невиправданою. 

Державне регулювання економічної конкуренції забезпечується за допомогою системи заходів, що 

здійснюються уповноваженими органами і спрямовані на попередження недобросовісної конкуренції 

та монополістичних зловживань, їх усунення та застосування заходів відповідальності до порушників 

відповідно до встановлених державою правил у сфері економічної конкуренції.  

Система цих заходів складається з: нормативного регулювання; контролю за станом ринку і 

дотриманням її учасниками встановлених державою правил щодо забезпечення економічної 

конкуренції з метою попередження порушень, відновлення стану ринку у разі порушення зазначених 

правил і вжиття відповідних заходів до порушників. 

3.Правове забезпечення ціноутворення в Україні. 

Нормативно-правове забезпечення формування та державного регулювання цін 

відображене в законодавчо-нормативних актах з питань ціноутворення в Україні. Зокрема, Закон 

України "Про ціни і ціноутворення" від 03.12. 1990р. (зі змінами і доповненнями) зазначає, що 

Україна, згідно з Декларацією про державний суверенітет України та Законом "Про економічну 

самостійність України", самостійно здійснює політику цін. Даним Законом визначено основні 



принципи встановлення і застосування цін і тарифів та організацію контролю за їх дотриманням 

на території країни. Законом України "Про ціни і ціноутворення" визначено політику 

ціноутворення, яка є складовою частиною загальної економічної і соціальної політики України і 

спрямована на забезпечення: 

- рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності та економічної 

самостійності підприємств, організацій і адміністративно-територіальних регіонів країни; 

- збалансованого ринку засобів виробництва, товарів та послуг; 

- протидії монопольним тенденціям виробників продукції, товарів і послуг; 

- об’єктивних співвідношень у цінах на промислову і сільськогосподарську продукцію, що 

забезпечує еквівалентність обміну; 

- розширення сфери застосування вільних цін; 

- підвищення якості продукції; 

- соціальних гарантій для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян, включаючи 

систему компенсаційних виплат у зв’язку із зростанням цін і тарифів; 

- створення необхідних економічних гарантій для виробників; 

- орієнтація цін внутрішнього ринку на рівень світового ринку. 

Законом «Про ціни і ціноутворення» визначено повноваження Кабінету Міністрів України як 

органу виконавчої влади в галузі ціноутворення. Зокрема, Кабінет Міністрів України:  

- забезпечує здійснення в країні державної політики цін; 

- визначає перелік продукції, товарів і послуг, державні фіксовані та регульовані ціни і 

тарифи, які затверджуються відповідними органами державного управління; 

- визначає повноваження органів державного управління в галузі встановлення і 

застосування цін (тарифів), а також по контролю за цінами (тарифами). 

Другий розділ Закону України "Про ціни і ціноутворення" регламентує встановлення та 

застосування цін і тарифів. Зокрема, визначено види цін і тарифів в Україні. Так, в народному 

господарстві застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і 

тарифи. Вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види продукції, товарів і послуг за винятком 

тих, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів. 

Координація роботи щодо здійснення політики цін, проведення економічного аналізу рівня 

цін, вжиття заходів щодо коригування цін і тарифів здійснюється відповідними державними 

органами управління України та їх структурними підрозділами, зокрема, Державною комісією з 

контролю за цінами, Державною податковою адміністрацією, відділами цін при 

облдержадміністраціях та інші. Ці органи здійснюють контроль за цінами у взаємодії із 

профспілками, спілками споживачів та іншими громадськими організаціями. 

Ще одним законодавчим актом, що регламентує питання ціноутворення, є Закон України 

"Про природні монополії" від 20.04. 2000р. Даний Закон визначає правові, економічні та 

організаційні засади державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні 

4. Поняття і види цін, їх функція та порядок їх встановлення 

Ціна є грошовим вираженням вартості товару. Роль ціни полягає в тому, що вона повинна 

покривати витрати на виробництво товарів (послуг) і приносити товаровиробнику гарантований 

прибуток, забезпечуючи справедливий рівень рентабельності. Саме ціна є ключовим елементом 

ринкової економіки, основною ланкою системи ринкового саморегулювання 

Ціна в ринковій економіці є важливим регулятором її розвитку. Для виробників і 

споживачів вона — це той орієнтир, який дає змогу їм приймати правильні рішення: що саме 



виробляти, коли виробляти і скільки, що і скільки купувати. Зростання ціни стимулює виробника 

збільшувати виробництво товару, задовольняючи тим самим зростаючий попит споживачів. Ціна є 

орієнтиром при обґрунтуванні підприємством рішення щодо доцільності і вигідності виробництва 

визначеного виду товарів (послуг), а також щодо розширення чи скорочення виробництва 

Ціна виконує ряд функцій: 

1) облікова – полягає у визначенні вартості для суспільства виробництва певної продукції. Це 

дозволяє використовувати ціну при визначенні оптимального розміру підприємства, рівня його 

спеціалізації, обсягу необхідних інвестицій на створення нової продукції; 

2) стимулююча – проявляється в тому, що ціни або зацікавлюють підприємство в випуску 

продукції, або навпаки, підштовхують до зняття її з виробництва;  

3) розподільча – полягає у перерозподілі частки валового доходу між підприємством, державою та 

населенням; 

4) рівноважна (регулююча) – проявляється у стимулюванні зростання пропозицій при дефіциті 

товарів і «розвантажує» ринок від надлишків, стримуючи зростання пропозиції, тобто ціна 

автоматично без впливу держави ефективно врівноважує попит і пропозицію на ринку; 

5) направляюча (орієнтуюча) – основана на здатності економічної системи завдяки зміні цін 

сигналізувати про зміни споживчих уподобань і викликати необхідну реакцію з боку виробників і 

постачальників ресурсів, що дозволяє ринку саморегулюватися; 

6) інформаційна – полягає у тому, що ціна несе в собі основну інформацію про потреби і попит, 

дефіцит або надлишки товарів та послуг та одночасно виступає базою для прийняття виробником 

рішення щодо виробництва товарів, а споживачем – рішення про придбання; 

7) зовнішньоекономічна – полягає у використанні ціні як інструменту торговельних угод, 

зовнішніх платежів, взаємних розрахунків між країнами. 

Основні фактори, що впливають на рівень цін: попит, споживчий вибір, пропозиція, ціна, 

альтернатива виробництва, державне регулювання.  

Ціни класифікуються за різними ознаками в залежності від того, який принцип класифікації взято 

зо основу. 

За ступенем участі держави виділяють ринкову і регульовану ціну. 

Ринкова ціна – ціна за якою товари(роботи,послуги) передаються іншому власнику за умови, 

щопродавецьбажає передати такі товари (роботи, послуги), апокупецьбажає їх отримати на 

добровільній основі.  

Видами ринкової ціни є: 

- вільна – ціна, що складаються на ринку під впливом кон'юнктури незалежно від державних 

органів влади; 

- монопольна– ціна, що встановлюєтьсясуб'єктом господарювання, що займає монопольне 

становище на ринку, і призводить до обмеженняконкуренціїабо порушення прав споживача; 

- демпінгова– ціна, що штучно занижена порівняно з цінами, що діють на аналогічні товари на 

даному ринку з метою захвату товарної ніші. 

Регульована ціна– це контрольована ціна, що встановлюється без ринкового балансу попиту і 

пропозиції державними органами влади або іншим неринковим органом або це ціна, що 

складається під впливом попиту та пропозиції, але відображає при своєму формуванні певний 

вплив державних органів, або за допомогою прямого обмеження їхнього зростання чи зниження, 

або шляхом регламентації рентабельності.  

Видами  регульованої ціни є: 



- фіксована– ціна, встановлена державними органами на обмежене коло товарів (переважно 

соціального призначення, наприклад, ліки, харчові товари тощо); 

- гранична– ціна на яку встановлені максимальні і/або мінімальні значення, перевищення яких 

недозволене. 

За галузями і сферами економіки формуються такі види цін, як: зовнішньоекономічні, споживчих 

товарів та послуг, комунальні та транспортні тарифи, кошторисна вартість, закупівельні ціни на 

сільськогосподарську продукцію, оптові ціни на продукцію промисловості. 

Зовнішньоекономічна ціна – це грошовий вираз інтернаціональної вартості одиниці реалізованого 

на світовому ринку товару. Виділяють експортну або ціну ввезених товарів та імпортну або ціну 

вивезених товарів. Остання ціна встановлюється на базі митної вартості імпортованого товару з 

урахуванням мита, валютного курсу, акцизного податку, податку на додану вартість, витрат на 

реалізацію. 

Ціна на споживчі товари та послуги– це вартість виробництва та реалізації товарів та послуг, що 

мають широкий вжиток. 

Комунальні та транспортні тарифи– це система ставок плати за різні виробничі і невиробничі 

послуги, що надаються підприємствами і є відмінними залежно від умов їх надання. 

Кошторисна вартість– це ціна, що використовується у будівництві і характеризує граничний 

розмір витрат на будівництво окремого об'єкта. Крім цього терміну для будівництва притаманні 

також прейскурантна ціна або усереднена кошторисна вартість одиниці кінцевої продукції 

типового будівельного об'єкта та договірна ціна– встановлюється за згодою між підрядчиком і 

замовником. 

Закупівельна ціна на сільськогосподарську продукцію– це ціна, за якою реалізується 

сільськогосподарська продукція фермерами і населенням, вона є договірною і встановлюється за 

згодою сторін (без ПДВ і акцизу). 

Оптова ціна на продукцію промисловості– це ціна, за якою підприємства й організації-споживачі 

оплачують продукцію виробникам чи збутовим оптовим організаціям. 

За часом дії розрізняють довгострокову, поточну, змінну, гнучку та сезонну ціну. 

Довгострокова– це ціна що встановлюється на товари масового попиту і не піддається змінам 

протягом тривалого часу. 

Поточна– це ціна, що формується на певний (нетривалий) проміжок часу, залежить від потреб і 

вимог споживачів на подібні товари і змінюється внаслідок змін попиту. 

Падаюча (змінна)– це ціна, що встановлюється у прямій залежності від попиту та пропозиції і 

поступово знижується в міру насичення ринку. Вона є різновидом поточної ціни. 

Гнучка– це ціна, що швидко реагує на зміну співвідношення попиту та пропозиції на ринку і може 

як зростати, так і скорочуватись. 

Сезонна– це ціна, що змінюється залежно від пори року, зростаючи в періоди збільшення попиту 

на товари і скорочуючись в періоди їх масовості. До товарів, що зазнають сезонність цін 

відносяться сільськогосподарська продукція, одяг, взуття тощо. 

За територією дії ціни поділяються на загальнодержавні, регіональні, зональні. 



Загальнодержавна– це ціна, що встановлюється на всій території держави і регулюється 

державними органами. 

Регіональна – це ціна, що встановлюється на території окремого регіону і регулюється 

регіональними органами влади і управління. 

Зональна– це ціна окремої географічної зони, яка формується на основі виділення кількох 

географічних зон і встановлюється єдиною для клієнтів, розташованих у межах однієї зони, та 

збільшується з віддаленістю зони. 

За стадіями ціноутворення виділяють відпускну ціну виробника, відпускну оптову ціну та 

роздрібну ціну. 

Відпускна ціна виробника – це ціна випущеної продукції, що враховує собівартість та плановий 

рівень рентабельності підпр иємства (без податків і зборів). 

Відпускна оптова ціна– це ціна в яку входять витрати на виробництво та збут продукції 

(собівартість), плановий рівень рентабельності виробництва, податки і збори, що формуються на 

стадії реалізації продукції. 

Роздрібна ціна – це ціна, за якою товари реалізуються в роздрібній торгівлі населенню, 

підприємствам і організаціям. 

За характером інформації ціни поділяються на аукціонні, біржові, довідкові, фактичних угод та 

тендерні. 

Аукціонна– це ціна за основу якої береться стартова ціна (первинна), а остаточна – визначається 

шляхом аукціонного торгу. Наведена ціна встановлюється на неділиму партію товару (лот). 

Біржова– це ціна, що формується на основі біржового котирування і надбавки або знижки в 

залежності від якості товарів, віддаленості від місця поставки та інших відхилень від біржового 

стандарту. 

Довідкова– це орієнтовано усереднена ціна, що занесена у відповідні довідники і прейскуранти та 

при остаточній реалізації товарів коригується на основі знижок, надбавок тощо. 

Ціна фактичних угод– остаточна ціна, що діє на момент купівлі-продажу товарів з урахуванням 

можливих надбавок та знижок. 

Тендерна– це ціна, яка пропонується підприємством, при визначенні якої виходять з цін, які 

можуть назначатися конкурентами, а не з рівня власних витрат або величини попиту на товар. 

Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом встановлення: 

-державних фіксованих цін (тарифів), 

-граничних відхилень цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і 

тарифів. 

Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, які 

справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, на товари і послуги, що мають 

вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари та послуги, виробництво яких 

зосереджено на підприємствах, що займають монопольне становище на ринку. 



При здійсненні експортних та імпортних операцій безпосередньо або через 

зовнішньоторговельного посередника і розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються 

контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку.  

Природна монополія – це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на даному 

ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних 

особливостей виробництва (у зв’язку з істотними зменшеннями витрат виробництва), а товари 

(послуги), що виробляються суб’єктами природних монополій, не можуть бути замінені у 

споживанні іншими товарами (послугами), у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку 

менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги) ніж попит на інші товари (послуги). 

          

Залежно від способу встановлення, суб'єктів ціноутворення, сфери застосування тощо та 

відповідно до чинного законодавства в Україні застосовуються різні види цін і тарифів. 

Відповідно до Постанови КМУ від 07.07.2017р. №394 в Україні скасовано державне 

регулювання цін на продукти харчування. 

Державне регулювання цін на 15 категорій товарів було запроваджено у 1996 році. До них 

відноситься борошно, хліб і хлібобулочні вироби, макаронні вироби, крупи, рис, яловичина і 

свинина, м'ясо птиці, курятина, ковбаса варена, коров'яче молоко, масло вершкове і соняшникова, 

сир, курячі яйця, цукор і овочі. Націнка виробників на них не могла перевищувати 15 відсотків. 

Тепер виробники не зобов'язаними декларувати ціни на продовольчу продукцію та 

обґрунтовувати Держспоживслужбі необхідність зміни цих цін. Прогнозують, що таке рішення 

спростить процедуру зміни цін в залежності від цінових коливань ринку, що дозволить 

виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури. Також КМУ вважає, що скасування 

держрегулювання дасть можливість усунути зайвий адміністративний тиск на бізнес, зробити 

виробництво інвестиційно привабливим і надати можливість підприємцям швидше 

адаптуватися до кон'юнктури ринку. 

Дія постанови поширюється на граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на 

борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби 

варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище 15%, а 

також на граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування, граничні 

розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах, на ринках з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів, на граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у 

розмірі не вище 20%) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-

технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу 

продовольчих та непродовольчих товарів. 

 За способом встановлення ціни і тарифи поділяються на: вільні ціни і тарифи, що в свою чергу 

поділяються на договірні та ціни, що їх встановлюють самостійно підприємства та організації. 

Вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види продукції, товарів і послуг, за винятком тих, щодо 

яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів; державні фіксовані та регульовані ціни і 

тарифи.  

Певні особливості має ціноутворення при здійсненні експортних та імпортних операцій. 

Відповідно  ст. 11 Закону України "Про ціни і ціноутворення" у розрахунках із зарубіжними 

партнерами застосовуються контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до 

цін і умов світового ринку. 

За загальним правилом, контрактні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

визначаються її суб'єктами на договірних засадах з урахуванням попиту та пропозиції, а також 

інших факторів, які діють на відповідних ринках на час укладання зовнішньоекономічних угод 

(контрактів). 
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Проте у ряді випадків Міністерство економіки України може запроваджувати індикативні ціни 

на товари, які є обов'язковими до використання суб'єктами  зовнішньоекономічної діяльності усіх 

форм власності при укладанні та здійсненні зовнішньоекономічних угод. 

Під індикативними розуміють ціни на товари, які відповідають цінам, що склалися чи 

складаються на відповідний товар на ринку експорту або імпорту на момент здійснення 

експортної (імпортної) операції з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків, 

визначених згідно з законодавством України.  

 

Міністерство економіки  України може запроваджувати індикативні ціни на товари: 

- щодо експорту яких застосовано антидемпінгові заходи або розпочато антидемпінгові 

розслідування чи процедури в Україні або за її межами; 

- щодо яких застосовуються спеціальні імпортні процедури відповідно до ст. 19 Закону України 

"Про зовнішньоекономічну діяльність"; 

- щодо експорту яких встановлено режим квотування, ліцензування; 

- щодо експорту яких встановлено спеціальні режими; 

експорт яких здійснюється у порядку, передбаченому ст. 20 Закону України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність"; 

- в інших випадках на виконання міжнародних зобов'язань України.  

Індикативні ціни розробляє Міністерство економіки України та уповноважені ним організації на 

базі результатів аналізу інформації, одержаної від митних, фінансових, статистичних державних 

органів, банківських, інформаційних та інших установ та організацій України, з інших джерел, за 

відповідними методиками. Рішення про запровадження індикативних цін на відповідні товари 

приймає та переліки індикативних цін затверджує Міністерство економіки України. Таке рішення 

та переліки індикативних цін публікуються Міністерством економіки України або уповноваженими 

ним організаціями в газеті "Урядовий кур'єр" не менш як раз на місяць. 

 

5. Поняття, види прав споживачів та їх захист 

Захист прав споживачів – це складова частина захисту прав людини. В державах з 

розвиненою економікою споживач здійснює керівну функцію на споживчому ринку. А це 

можливо лише за активної життєвої позиції кожного громадянина країни та державної підтримки. 

Виходячи з принципу, закріпленого в ст. 3 Конституції України про те, що людина, її життя і 

здоров’я, честь та гідність, недоторканність і безпека в Україні є найвищою соціальною 

цінністю, права споживачів належать до найголовніших соціальних прав громадян, захист яких 

покладено на державу.  

Спеціальним законом, який регулює відносини між споживачами та виробниками і продавцями 

товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг, – є Закон України «Про захист прав 

споживачів». 

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 

Стаття 4 Закону України «Про захист прав споживачів» визначає, що споживачі під час 

придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізовується на території України, для 

задоволення своїх особистих потреб мають право на: 

- захист своїх прав державою; 

- належну якість продукції та обслуговування; 

- безпеку продукції; 



- необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, - 

якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); 

- відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або 

продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, 

заподіяної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випадках, передбачених 

законодавством; 

- звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом 

порушених прав; 

- об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів). 

 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку 

та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: 

1) пропорційного зменшення ціни; 

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. 

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які 

виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених 

за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені 

законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм 

вибором вимагати від продавця або виробника: 

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; 

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця 

(виробника), товар. 

Зазначені вимоги споживача пред’являються на вибір: продавцеві за місцем купівлі товару, 

виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. 

За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в 

разі виникнення потреби в перевірці якості – протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю 

сторін. 

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у 

двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача 

про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред’явити 

продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги. 

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) 

належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться. 

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, 

модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни 

провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості 

на час купівлі. 

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться 

виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни – 

виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у 

день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору – в 

інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів. 

У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний 

замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві 

сплачені ним кошти. 



При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні 

бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред’явлення або за згодою сторін в інший 

строк. 

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної 

марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. 

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, 

артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк 

(чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка 

вартості товару. 

 Споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення 

недоліків товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути пред’явлена 

протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено – протягом десяти років, 

якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю 

вимогу не задоволено, споживач має право на свій вибір пред’явити виробникові (продавцеві) 

інші вимоги, відповідно до частини першої цієї статті. 

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. 

Вимоги щодо товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за рахунок продавця 

(імпортера).  

Вимоги споживача,  не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що 

задовольняє вимоги споживача), доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення 

споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь 

у перевірці якості товару особисто або через свого представника. 

Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і 

вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до  виконання 

зобов’язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк 

стає неможливим. 

У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій 

вибір вимагати: 

1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк; 

2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги); 

3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного 

виконання роботи; 

4) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої 

послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи; 

5) реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення 

відповідного договору. 

Захист прав споживачів: Для того щоб в майбутньому захистити порушені права споживача, 

довести свою правоту необхідно, в першу чергу, дотримуватись визначених законом обов’язків.  

Обов’язки споживачів: 

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, 

викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар; 

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до початку 

використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до 

іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції; 



3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, 

норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації; 

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару – 

застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених 

експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в 

документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів 

такого роду. 

Що робити якщо порушені права споживача? 

Відразу після виявлення факту порушення прав необхідно звернутися до продавця (виробника 

товару), виконавця робіт чи надавача послуг із письмовою заявою про поновлення свого права. 

Заяву слід підготувати у двох примірниках та вимагати щоб на другому примірнику (вашому) 

проставили відмітку про отримання заяви (із зазначенням дати, прізвища і посади особи, яка 

прийняла заяву, її підписом, печаткою). До заяви додати копії документів, які підтверджують 

правомірність вашої вимоги (чек, гарантія, паспорт на товар тощо).   

Інспекція повинна надати відповідь  в чітко встановлені терміни до 15 днів (якщо питання не 

потребує додаткового вивчення); на протязі місяця або до 45 днів (якщо в місячний термін 

вирішити порушені у зверненні питання неможливо) – про це вам зобов’язані повідомити. 

Якщо звернення до Інспекції не дали результатів, але ви впевнені, що праві, то 

потрібно звертатися до суду. Споживачі мають право подати позов до суду за місцем свого 

проживання; за місцем знаходження відповідача; за місцем завдання шкоди; за місцем виконання 

договору (якщо він укладався). Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, 

що пов’язані з порушенням їх прав.   При задоволенні пзовних вимог суд одночасно вирішує 

питання про відшкодовування моральної (немайнової) шкоди, завданої споживачу товаром, якщо 

такі вимоги будуть зазначені в заяві. 

 

 

 

Викладач _____________ Л.О.  Панченко  

 


