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ВСТУП

Перехід України до ринкової економіки визначає нові умови для діяль-
ності вітчизняних підприємств, фірм та організацій. Крім розвитку принци-
пово нових організаційно-правових форм господарювання, змін у системі еко-
номічних відносин з державою, власниками, господарськими партнерами, 
працівниками тощо, нагальною є проблема захисту прав споживачів від 
неякіс них товарів і послуг. 

Забезпечення розвитку цивілізованого ринку і демократичних реформ, за-
хист конституційних прав громадян, зокрема їхніх прав як споживачів, є та-
кож необхідною умовою перебування України у Раді Європи, вступу до Світо-
вої організації торгівлі (СОТ), інших впливових міжнародних організацій.

Майже сторічний досвід консюмерського руху в державах із розвиненою 
економікою свідчить про його високий рівень, який забезпечується підтрим-
кою урядів цих країн, впливовими міжнародними організаціями, насамперед 
ООН, а також відповідною законотворчою діяльністю всередині держав і в 
процесі міждержавного співробітництва. Захист прав споживачів — це склад-
ник захисту прав людини. 

У процесі розбудови незалежної держави в Україні в 90-х роках ХХ ст. ви-
никає консюмерський рух на основі досягнень міжнародного досвіду, а також 
з урахуванням специфічних умов сучасного соціально-політичного й еконо-
мічного розвитку. У цей час започатковано законотворчу діяльність у галузі 
захисту прав споживачів. Першою серед колишніх республік СРСР Україна 
приймає Закон “Про захист прав споживачів” (1991 р.), права споживачів га-
рантує Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р.; розширено міжна-
родні контакти в цій сфері. Розвивається загальна консюмерська освіта та по-
ширюється інформація серед населення. Налагоджено систему підготовки 
фахівців з питань захисту прав споживачів. 

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу “Захист 
прав споживачів”, предметом якого є дослідження еволюції консюмеризму як 
виду соціальної діяльності людського суспільства від його виникнення до сьо-
годення.

Мета дисципліни “Захист прав споживачів” — сформувати у студентів 
цілісне уявлення про політичні, соціально-економічні, морально-психологіч-
ні передумови консюмеризму; вивчити основні етапи його розвитку, харак-
терні особливості, завдання, напрями діяльності; з’ясувати місце і роль кон-
сюмеризму в системі ринкової економіки; визначити основні напрями 
діяльності консюмерських державних структур і громадських об’єд нань та 
принципи організації контролю суб’єктів господарювання у сфері захисту 
прав споживачів.
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Для досягнення цієї мети під час викладання курсу “Захист прав спожива-
чів” передбачено:

· набуття студентами глибоких теоретичних знань і усвідомлення основ-
ного змісту консюмеризму як концепції та важливого напряму соціаль-
ної діяльності;

· опанування студентами основних засад формування громадсько-держав-
ної політики для забезпечення захисту прав споживачів та аналіз ефек-
тивності впровадження різноманітних нововведень у світові споживчі 
концепції;

· вивчення студентами історичних традицій та сучасного етапу консю-
мерської політики в Україні, інших країнах СНД;

· ознайомлення студентів з історією формування законодавчої бази між-
народного та вітчизняного консюмеризму;

· засвоєння студентами принципів організації контролю суб’єктів під-
приємницької діяльності у сфері захисту прав споживачів.

Вивчення курсу відіграє важливу загальноосвітню, світоглядну, патріо-
тичну, методологічну роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів з 
питань захисту прав споживачів, яким доведеться реалізовувати майбутні 
політичні, економічні, соціальні реформи, задля вирішення проблем захисту 
прав споживачів у нашій державі.

Навчальний посібник відповідає структурно-логічній схемі підготовки спе-
ціалістів з менеджменту, маркетингу, експертизи товарів та послуг, митної 
справи, враховує взаємозв’язок цього курсу з такими дисциплінами: “Марке-
тинг”, “Товарознавство”, “Стандартизація і сертифікація товарів та послуг”, 
“Поведінка споживача”, “Управління якістю”, “Комерційна діяльність посе-
редницьких підприємств”.

У написанні посібника автори врахували законодавчі та нормативні доку-
менти, чинні на території України, які регулюють взаємовідносини суб’єктів 
господарювання і споживачів.

Автори висловлюють подяку всім, хто допомагав у створенні навчального 
посібника і будуть вдячні читачам за пропозиції щодо вдосконалення змісту 
та структури роботи.
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Розділ І

МЕтоДоЛоГіЯ КоНсЮМЕризМУ. ДосвіД 
МіжНароДНоЇ спіЛьНоти

1.1. Концепція консюмеризму. основні напрями загальної  
державно-громадської політики розвинених держав  
для підвищення якості товарів і послуг

Як соціально-економічна і політично-правова концепція консюмеризм 
дістав визнання понад сто років тому, а своє відображення в законодавстві 
цивілізованих держав — у 60-ті роки ХХ ст. Проте проблема захисту держа-
вою прав громадян як споживачів має давню історію. Здавна людство за допо-
могою структур держави намагалося якщо не усунути зовсім суперечності 
між товаровиробником (продавцем, постачальником послуг) і споживачем 
(покупцем), то принаймні якось врегулювати їх. У різні історичні епохи це 
відбувалося по-різному. 

У процесі історичних трансформацій рівень розвитку ринкових відносин 
завжди був показником реалізованого в конкретному суспільстві потенціалу: 
індивідуальної свободи, приватної ініціативи, структур влади, функцій со-
ціальних інститутів тощо, а також визначав ступінь захищеності споживача 
від свавілля виробника, торговця та постачальника послуг. 

Рис. 1.1. визначення категорії “споживач”12

Консюмеризм (від англ. consumer — споживач) — це організований рух 
громадян, а також діяльність державних і громадських установ за роз-
ширення прав і впливу споживачів на виробників і торговців як у комер-
ційній, так і позакомерційній сферах23.

1 Це визначення категорії “споживач” подано в Хартії захисту прав споживачів, прийнятій 
25-ою сесією Консультативної Асамблеї Євросоюзу 1973 року (рез. № 543). 

2 Цей термін вжито в Законі України “Про захист прав споживачів”. 
3 На нашу думку, таке визначення консюмеризму найточніше віддзеркалює його суть як важ-

ливого виду соціальної діяльності людства. Слушні визначення консюмеризму пропонував 

Фізична особа, яка придбаває, 
замовляє, використовує або має 

намір придбати чи замовити  
продукцію для особистих потреб2, 

безпосередньо не пов’язаних  
з підприємницькою діяльністю  

або виконанням обов’язків  
найманого працівника

споживач

Фізична або юридична  
особа, яка користується 

товарами і послугами  
з особистою метою1 
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Історія людства перейшла три етапи еволюції цивілізації. Перший — аг-
рарний — тривав близько 10 тис. років і поступився індустріальній цивіліза-
ції (ХІХ — перша половина ХХ ст.). На зміну останній від 50-х років ХХ ст. 
прийшла цивілізація постіндустріального суспільства. Кожна історична 
трансформація суспільства спричиняє встановлення нового способу життя, 
нових ринкових відносин і, безперечно, виникнення нових структур влади і 
громадсько-державної політики, які ґрунтуються на силі, багатстві, знаннях.

Сила або загроза застосування сили здатні лише на брутальний примус, поз-
бавлений гнучкості, функціонально обмежений і притаманний владі “низької 
якості”. Влада “середньої якості”, що базується на багатстві, має у своєму ар-
сеналі і негативні, і позитивні засоби стимулювання. Влада “найвищої якості” 
найефективніша, бо ґрунтується на знаннях, інформації. Останні стали визна-
чальним фактором функціонування політичних інститутів та основних напря-
мів економічної політики, нового рівня ринкових відносин, з використанням 
інформаційних технологій “третьої хвилі”, на переході від “суспільства масо-
вого виробництва” до “суспільства масового споживання”.

Для “суспільства масового виробництва” було характерно превалювання 
кількісних параметрів, без акценту на якості товарів та послуг, а характер-
ною рисою “суспільства масового споживання” є насамперед відмова вiд стра-
тегії безупинного розширення виробничо-технічної бази як пріоритетної мети 
і спрямування щоразу більшої частини національних ресурсів на виробниц-
тво високоякісних споживчих товарів. Масове виробництво серійної продук-
ції у величезних масштабах, що донедавна вважали символом сучасності, пос-
тупилося місцем виробництву саме високоякісних виробів, які випускають 
невеликими партіями і постійно оновлюють.

Влада сили самоліквідувалась. Відкритий силовий тиск у процесі станов-
лення і розвитку індустріальних суспільств поступається місцем досконалі-
шому інструменту контролю. Цей інструмент — гроші. А для розвитку сервіс-
ного й інформаційного секторів економіки багатство втрачає своє матеріальне 
втілення: земля — в аграрній цивілізації, капітал — в індустріальній. У пост-
iндустрiальний період виникає нова символічна форма капіталу — знання, 
інформація. Саме контроль над інформацією дає реальну владу в економічно-
му і у політичному житті. У бізнесі, зокрема, широко використовують систе-
му пошуку, накопичення та комп’ютерної обробки інформації про споживчий 
попит. Реалізація продукції — вже не звичайне надання її споживачеві. Кон-
такт виробника і споживача нині здійснюється через дуже складну інформа-
ційну систему, що базується на нових технологіях. Акцент роблять на високій 
якості та безпеці товарів і послуг.

Ф. Котлер: “Консюмеризм — організований рух громадян та державних органів за розширен-
ня прав і впливу покупців на продавців” (Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М., 
1996. — С. 634); Дж. Ф. Енджел та ін.: “Консюмеризм — організований рух громадян та дер-
жавних органів за розширення прав та впливу покупців на продавців” (Энджел Д. и др. Пове-
дение потребителя: Пер. с англ. — СПб., 1999. — С. 725); В. Б. Рамзес, який покликається на 
японських авторів і виокремлює такі аспекти консюмеризму: “затвердження суверенітету 
споживачів”, “колективні дії споживачів, які поширюються і на політичну систему”, “конт-
роль споживачів над підприємством” (див.: Рамзес В. Б. Личное потребление в Японии. — М., 
1985. — С. 219); Н. В. Руженцев, який визначає консюмеризм як “рух організованих спожи-
вачів”, як “традиційну форму демократичного протесту проти диктату монополій” (див.: Ру-
женцев Н. В. Защита интересов и прав потребителей за рубежом. — М., 1989. — С. 53) та ін.
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Важливим моментом цих історичних трансформацiй став перехід від “рин-
ку продавця” до “ринку покупця”. Основними дiйовими особами “ринку про-
давця”, що домінує в традицiйному індустрiальному суспiльствi, є виробник 
товару (продавець) і покупець (споживач). Останнiй, звичайно, мав мiнiмаль-
ну можливiсть впливу на ринок та якість товарів. У постіндустрiальну добу в 
цивiлізованих країнах відбувся перехід до обслуговуючої, соціально-орієнто-
ваної економiки, “ринок продавця” поступився мiсцем “ринку покупця”, а 
згодом — “ринку продавця-покупця”, який має можливiсть однаково зважа-
ти на інтереси і права як першого, так і другого (рис. 1.2).

Отже, інноваційна перебудова в економіці, що базується на інформаційних 
технологіях, дала змогу, перш ніж запропонувати товар для ринку, здійснити 
соціальні дослідження з метою виявлення об’єктивних потреб різних верств на-
селення, рівня та характеру існуючого попиту, вимог до якості. Причому вра-
ховують також інтереси виробника-продавця. Посилюється боротьба за спожи-
вача, посилюється роль конкуренції у сфері якості товарів та послуг. Створено 
спеціальні маркетингові служби, які володіють інформацією і на її основі виз-
начають: 1) попит; 2) наявність товарів та послуг на ринку; 3) витрати на їх ви-
робництво; 4) найбільш раціональну технологію виробництва; 5) майбутніх 
партнерів зі спеціалізації; 6) майбутні договірні умови збуту товару тощо. 

Виробники часто використовують можливості комп’ютерної техніки для 
створення власних інформаційних мереж, реалізують продукцію поза торго-
вельними структурами. Суттєво змінилася і природа грошей. Паперові гроші 
доживають віку, їх змінюють кредитні картки. Нині у світі майже 200 млн їх 
власників. Зміни у природі грошей суттєво підірвали владу банків, частина 
яких вже підключилася до нової кредитної системи. Інформація тут стала су-
персимволічною формою грошей. 

Історичне змагання між виробником і продавцем, з одного боку, і спожива-
чем, з іншого, досить логічно завершилося консенсусом. Адже в процесі 
 розвитку ринку інтереси ділового світу та споживачів багато в чому збігають-
ся, оскільки бізнесмени також часто стають споживачами. “Ринок покупця-
продавця” дає можливість однаково враховувати права як перших, так і дру-
гих.

ІСТОРИЧНО-ТРАДИЦІЙНІ ПРАВА ВИРОБНИКІВ І ПРОДАВЦІВ

· право пропонувати товар різноманітного типу, розміру та зовнішнього 
оформлення за умови, що він не несе загрози здоров’ю або безпеці, а 
якщо несе, то пропонувати його з відповідною пересторогою та засобами 
контролю;

· право призначати на товар будь-яку ціну за умови недопущення диск-
римінації між схожими категоріями покупців;

· право витрачати будь-яку суму коштів на просування товару за умови, 
що ці дії не стануть засобами недобросовісної конкуренції;

· право використовувати будь-яку рекламу про товар за умови, що вона 
не є оманливою або недоброякісною;

· право запроваджувати будь-які програми стимулювання та заохочення 
покупців.
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Права споживачів вперше були сформульовані в Посланні Президента 
США Джона Ф. Кеннеді американському Конгресу 15 березня 1962 року1. 
Зокрема, Білль Президента декларував право споживачів на безпеку, вибір, 
інформацію, право бути вислуханим. Згодом до цього переліку долучено: 
право на освіту споживачів; право на сприяння економічним інтересам 
споживачів і захист цих інтересів; право на створення громадських кон-
сюмерських організацій; право на компенсацію збитків; право на здорове 
навколишнє середовище. Ці права споживачів доповнювалися й удосконалю-
валися в процесі розвитку та активізації консюмеризму. Свій внесок у цю 
справу зробила Хартія захисту споживачів, прийнята 25-ю сесією Консульта-
тивної Асамблеї Євросоюзу 1973 року (резолюція 543), а також Керівні при-
нципи ООН на захист інтересів споживачів, прийняті Генеральною Асамб-
леєю ООН 9 квітня 1985 р. (резолюція 39/248). Активну позицію у розробці та 
вдосконаленні прав споживачів займають Консюмерський Інтернаціонал (СІ, 
1960 р., Лондон), Європейське бюро союзів споживачів (BEUC, 1962 р., Брюс-
сель) та інші впливові міжнародні організації. 

1 15 березня проголошено ООН Всесвітнім днем захисту прав споживачів і від 1983 р. його від-
значають щорічно в усьому світі.

Рис. 1.2. перехід від “ринку продавця” до “ринку покупця-продавця”

·	 Розширення соціальних 
програм.

·	 Перехід від “суспільства 
масового виробництва” 
до “суспільства масового 
споживання”, від 
відтворювальної до 
соціально-орієнтованої 
економіки.

·	 Запровадження 
державного планування.

·	 Запровадження контролю 
над технологічними 
змінами, рівнем цін, 
асортиментом та якістю 
продукції.

·	 Активізація 
консюмеризму, який 
набуває статусу державної 
політики. Поява від-
повідних державних 
консюмерських 
організацій.

·	 Проведення спеціальних 
соціологічних досліджень 
для виявлення 
споживчого попиту.

·	 Посилення боротьби за 
споживача, конкуренції  
у сфері якості товару.

·	 Створення спеціальних 
служб та установ, які:
- розраховують витрати 

на виробництво певного 
виду товарів;

- визначають 
найраціональнішу 
технологію виробництва 
цих товарів;

- укладають 
договірні угоди 
щодо спеціалізації 
виробництва;

- укладають договірні 
угоди щодо збуту 
товарів тощо.

·	 Актуальними стають 
маркетинг і менеджмент.

· Споживач має 
мінімальну можливість 
впливати на ринок та 
якість товарів.

·	 Перевиробництво одних 
товарів та дефіцит інших.

·	 Затяжні кризи 
перевиробництва, що 
різко порушували 
саморегуляцію ринкових 
процесів.

·	 Поява перших 
консюмерських законів і 
громадських організацій 
на захист споживачів.

“РИНОК
ПРОДАВЦЯ”

“РИНОК
ПОКУПЦЯ

“РИНОК ПОКУПЦЯ-
ПРОДАВЦЯ”
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право На заДовоЛЕННЯ осНовНих потрЕБ: потреба в основних (базо-
вих) товарах і послугах, які забезпечують виживання, — на адекватне 
харчування, одяг, житло, санітарні умови, охорону здоров’я, освіту. 

право На БЕзпЕКУ: означає захищеність від продуктів, виробничих про-
цесів і послуг, шкідливих для здоров’я або життя. Воно передбачає піклу-
вання про щоденні і довгострокові інтереси споживачів.

право На іНФорМоваНість: отримувати відомості, необхідні для того, 
щоб робити обґрунтований вибір або приймати потрібне рішення. Спожи-
вачі мають бути забезпечені інформацією, яка дає змогу діяти розумно і 
відповідально. Вони також повинні бути захищені від неточних, оманли-
вих рекламних відомостей, розміщених в оголошеннях, на етикетках, 
упаковці або поширених іншими засобами.

право виБорУ передбачає доступ до різноманітних товарів і послуг, які 
продаються за конкурентними цінами, а в разі монопольної торгівлі — 
мати за справедливу ціну гарантію задовільної якості.

право БУти висЛУхаНиМ: споживач може відстоювати свої інтереси і 
спонукати урядові й інші органи, які здійснюють державну політику, 
приймати їх до повного і співчутливого розгляду у формулюванні і здійс-
ненні економічних та інших аспектів політики. Це право передбачає пред-
ставництво у зазначених органах, а також участь у розробці продуктів і 
послуг до того, як їх почнуть виробляти або реалізовувати.

право На віДШКоДУваННЯ: задоволення обґрунтованих претензій, тоб-
то право отримувати компенсацію у разі придбання неякісних товарів або 
отримання незадовільних послуг, а також можливість користуватися 
прийнятими формами правової допомоги для задоволення як серйозних, 
так і незначних претензій.

право На споживчУ освітУ: здобуття знань і навичок, які дають мож-
ливість споживачеві постійно, упродовж усього життя, підвищувати осві-
ченість у сфері відстоювання своїх прав споживача, а також право впливу 
на сфери виробництва і реалізацію товарів та послуг.

право На зДоровЕ НавКоЛиШНЄ сЕрЕДовиЩЕ (екоконсюмеризм): 
мати фізичне оточення, яке здатне підвищувати якість життя, — захист 
від екологічних небезпек, над якими окрема особа не має контролю; необ-
хідність захищати і поліпшувати навколишнє середовище для нинішньо-
го і прийдешніх поколінь.

Захист прав споживачів, розвиток консюмерського руху є обов’язковим 
складником вирішення глобальних проблем, що стоять сьогодні перед усім 
людством, а саме: ліквідація бідності; втілення принципів соціальної справед-
ливості та поваги до прав людини; розвиток відкритої, чесної та ефективної 
ринкової торгівлі; захист навколишнього середовища та ін.

Світовий досвід підтверджує, що поступовий розвиток і ефективність еко-
номіки, постійне підвищення якості товарів та послуг неможливі без механіз-
му державного регулювання процесів виробництва і торгівлі, володіння си-

права споживачів, визНаНі КоНсЮМЕрсьКиМ  
іНтЕрНаЦіоНаЛоМ (сі)
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туацією на споживчому ринку. Для цього держава користується цілим 
арсеналом адміністративно-правових та економічних заходів. Вона відіграє 
найважливішу роль у збереженні споживчого суверенітету — повної неза-
лежності і самостійності споживання, відсутності будь-яких формальних і 
неформальних обмежень ринкової діяльності споживача, його абсолютної 
рівноправності з виробниками і продавцями.

Рис. 1.3. основні напрями загальної державно-громадської політики для підвищення 
якості товарів і послуг

Захист інтересів і прав споживачів неможливий без забезпечення гарантії 
отримання товарів і послуг високого рівня якості. Сьогодні в розвинених краї-
нах якість — це основний критерій, який впливає на поведінку споживача 
під час здійснення покупки або отримання послуги. Це — з одного боку. З ін-
шого — тільки виготовлення конкурентоспроможної, високоякісної продук-
ції може забезпечити підприємству або фірмі стабільне існування. Успіх на 
сучасному ринку передбачає використання передових технологій, модерніза-
ції обладнання, підготовки висококваліфікованих кадрів, застосування сис-
тем якості та ін. Тобто вирішення проблем якості, як свідчить досвід розви
нених країн світу, перебуває нині на рівні національної ідеї і має 
загальнодержавний характер, потребує масової освіти та професійної підго
товки всіх верств суспільства: від звичайних споживачів до виконавців та 
керівників усіх рівнів.

Сьогодні термін “якість” означає не лише високу якість товарів та послуг, 
а передусім — спосіб управління, а також спосіб життя. Адже на всій Земній 
кулі вже два десятки років під егідою ООН другого четверга листопада щоріч-
но відзначається Всесвітній день якості, девіз якого — “Якість заради кра-

· забезпечення політичної та соціально-економічної стабільності 
країни.

· створення відповідного законодавства (зокрема консюмерського) 
і правових державних структур.

· оформлення відповідних державних і громадських 
консюмерських установ.

· існування служби стандартизації, метрології та сертифікації.
· проведення відповідних соціальних досліджень якості товарів, 

послуг і попиту населення.
· існування оперативної інформаційної служби і реклами.
· існування науково-дослідних інститутів, метою яких є розробка 

технології випуску високоякісних товарів.
· заснування спеціальної санітарної служби та державної служби 

контролю і перевірки якості продукції, дотримання правил 
торгівлі та надання платних послуг.

· існування незалежної експертизи (на громадських засадах) 
якості продукції (як правило здійснюється незалежними 
консюмерськими організаціями).

· створення екологічної служби.
· інтегрування зусиль у справі захисту прав споживачів з 

міжнародним співтовариством.
· розвиток наукових, культурних та інших зв’язків 

з країнами світу.
· створення широкого інформаційного та освітянського 

консюмерського простору.

основні 
напрями 
загальної 
державно-

громадської 
політики для 
підвищення 

якості товарів 
і послуг
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Рис. 1.4. визначення категорії якості

щого життя”. Тут інтегровано все: і якість товарів і послуг, і відносини, і уп-
равління тощо. Це — квінтесенція, об’єднання всіх видів діяльності для того, 
щоб людина отримувала насолоду від життя, а не була рабом свого існування.

Таблиця 1.1
історична еволюція поняття якості

автор Формулювання визначення якості 

аристотель
(ііі ст. до н. е.)

Відмінність між предметами. Диференціація за ознакою “гарний —
поганий”.

Гегель
(хіх ст.)

Насамперед якість тотожна поняттю визначеність, тобто дещо перестає 
бути тим, чим воно є, якщо втрачає свою якість.

Китайська версія Ієрогліф, який визначає якість, складається з двох елементів — 
“рівновага” і “гроші” (якість=рівновага+гроші). Отже, якість тотожна 
поняттю “висококласний”, “дорогий”.

Шухарт 
(1931 р.)

Якість має два аспекти: об’єктивні фізичні характеристики  
і суб’єктивні — наскільки річ “хороша”.

ісикава
(1950 р.) Якість — властивість, що реально задовольняє споживачів.

Джуран Дж. М. 
(1979 р.)

Придатність для використання (відповідність призначенню). Якість — це 
ступінь задоволеності споживача (для реалізації якості виробник повинен 
з’ясувати вимоги споживача і зробити свою продукцію такою, щоб вона 
задовольняла ці вимоги).

Гост 15467–79 Якість продукції — сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її 
придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Міжнародний 
стандарт ISO 
8402–86

Якість продукції — сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її 
придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Загалом якість — це філософська категорія. Вважають, що вперше вона 
була проаналізована Аристотелем ще в ІІІ ст. до н. е. Існує філософське визна-
чення якості, яке зробив Гегель (ХІХ ст.). “Насамперед якість тотожна понят-
тю визначеність, тобто дещо перестає бути тим, чим воно є, якщо втрачає свою 
якість”. І гегелівське, і сучасні визначення категорії якості містять дуже важ-
ливе поняття об’єктивної дійсності — визначеність (див. табл. 1.1).

1986 року Міжнародна організація зі стандартизації (ІSO, 1946 р., Лондон) 
сформулювала терміни для означення якості для всіх галузей бізнесу та про-
мисловості. 1994 року у процесі уточнення термінології було стандартизовано 
таке визначення поняття якості: “Якість — це сукупність характеристик 
об’єкта, які стосуються його здатності задовольняти встановлені та пе-
редбачені потреби” (рис. 1.4, 1.5). 

сукупність технічних, економічних, 
експлуатаційних, соціальних та інших властивостей 
речей і процесів, які характеризують їх корисність

Якість продукції
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Якість продукції стала важливим фактором, який суттєво впливає і на 
поведінку споживача, і на стратегію виробника. Розрізняють чотири рівні 
якості, динаміку яких в історичному контексті зображено на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Динаміка рівнів якості

Перший рівень — “відповідно до стандарту” — передбачає необхідність 
здійснення обов’язкового контролю якості, тобто відповідності або невідповід-
ності до встановлених вимог. Очевидний недолік — відсутність врахування 
вимог споживача (ринку).

перший рівень
відповідно до стандарту

Другий рівень
відповідно до 
використання

третій рівень 
відповідно до фактичних 

вимог ринку

четвертий рівень
відповідно до прихованих 

потреб

1950-ті рр. 1960-ті рр. 1970-ті рр. 1980–2000-ті рр.

Рис. 1.5. показники якості
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збереження)

Красивий дизайн, 
естетичність

Ергономічність Престижність та ін.

Екологічність

Технічний ресурс

Функціональна 
придатність

Технологічність 
(у виробництві  

та використанні)
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Другий рівень — “відповідно до використання” — передбачає застосуван-
ня методів аналізу ринку та міжфункціонального управління. Цей рівень 
збігся у часі зі споживчою революцією 60–70-х років ХХ ст., з періодом пере-
ходу до “ринку покупця”. Продукція лише тоді може користуватися попитом 
на ринку, коли не тільки відповідає стандартам, а й задовольняє експлуата-
ційні вимоги споживача. Щоб відповідати всім варіантам використання про-
дукції, про її якість повинні турбуватися не лише виробничі підрозділи фір-
ми, а й служби маркетингу, досліджень і розробок, планування, контролю 
якості, збуту, сервісу. Всі підрозділи мають функціонувати як одне ціле. При-
чому слід враховувати той факт, що вища якість призводить до більших вит-
рат, тобто до підвищення ціни на продукцію. 

Третій рівень — “відповідно до фактичних вимог ринку” — вимагає змі-
ни всієї системи виробництва, остаточним результатом якого в ідеалі є висока 
якість за низької ціни. Єдиним способом досягнення цього є бездефектне ви-
робництво, яке передбачає підвищення свідомості всіх працівників, їх постій-
них зусиль для забезпечення високої якості. Мова йде про “контроль проце-
су”, в якому має брати участь увесь персонал фірми.

Четвертий рівень — “відповідно до прихованих (неочевидних) потреб”. 
У розвинених країнах, наприклад, у США, Великобританії, Японії, Швеції 
та ін., ринок перенаповнений продукцією, яка мало чим відрізняється за рів-
нем якості та задовольняє всі явні, очевидні вимоги споживачів. Серед склад-
ників конкурентоспроможності товарів та послуг ціна вже не домінує. Домі-
нуючі позиції займають споживчі властивості (функціональність, дизайн), а 
також рівень сервісу, який означає не тільки можливість ремонту, а й швид-
кість, з якою його можна здійснити в будь-якій частині планети. Тому пере-
вагу під час купівлі надають продукції, яка враховує також приховані мож-
ливості товарів. Скажімо, споживач навіть і не підозрює, що йому потрібно. І 
лише тоді, коли йому запропоновано оригінальний, несподіваний товар, він 
розуміє, що йому потрібно, і приймає рішення про покупку. Провідні фірми 
в усьому світі перебувають сьогодні на півдорозі до досягнення цього рівня 
якості.

Підприємствам і організаціям для досягнення довготривалої конкурентос-
проможності слід послідовно і цілеспрямовано вдосконалюватися. А це озна-
чає, що в суспільстві повинні діяти механізми, які не тільки сприятимуть 
вдосконаленню підприємств, а й робитимуть процеси вдосконалення систем-
ними, технологічними і незворотними. Нині у світовій практиці такими ме-
ханізмами є моделі досконалості. Найвідомішими з них є японська Модель 
Демінга, американська Модель Болдріджа та європейська Модель доскона-
лості Європейського фонду управління якістю (EFQM, 1988 р., Брюссель). Ви-
користання таких моделей дає можливість, з одного боку, систематично й 
об’єктивно оцінювати рівень досконалості суб’єктів господарювання для фор-
мування програм поступового вдосконалення, а з іншого — виявляти зразки 
для наслідування, сприяти поширенню найкращої практики. Десятки тисяч 
фірм за допомогою цих моделей виходили з кризи і поступово піднімалися до 
вершин бізнесу.

Першим прикладом міжнародної премії з якості стала щорічна “Європейсь-
ка нагорода з якості”, яку було запроваджено 1991 року Європейською органі-
зацією з якості (EOQ, 1956 р., Гельсінкі) спільно з Європейським фондом уп-
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равління якістю за офіційної підтримки Європейської комісії (1947 р., 
Же нева, Швейцарія). Вони ініціювали проведення Європейського тижня якос-
ті відповідно до строків проведення Всесвітнього дня якості. 1997 року таку 
нагороду було введено окремо для малих та середніх підприємств (чисельніс-
тю до 250 співробітників).

Дослідивши етапи розвитку найкращих підприємств Європи (у складі 
ЕFQМ їх близько 850), а також методи, за допомогою яких їм вдалося досягти 
високих результатів, фахівці Європейського фонду управління якістю визна-
чили основні підходи та принципи, завдяки яким такі досягнення стали мож-
ливими. Так з’явилася Модель досконалості ЕFQМ, яка стала сучасним інс-
трументом аналізу та вдосконалення діяльності підприємств. 

Модель досконалості EFQM (рис. 1.7) — це модель досконалого (“ідеаль-
ного”) європейського підприємства, організації його роботи. Закладені в описі 
Моделі критерії дають змогу реальному підприємству, що прагне доскона-
лості, порівняти себе з таким “ідеалом” і віднайти власні шляхи для набли-
ження до цього “ідеалу”. Найближчі до “ідеалу” підприємства визначають під 
час Конкурсу на здобуття Європейської нагороди з якості, започаткованого у 
1996 р. За цю найпрестижнішу відзнаку щороку змагаються провідні підпри-
ємства і організації континенту. Найосновнішим результатом цього конкурсу 
є виділення найкращої практики менеджменту на підприємствах — перемож-
цях і фіналістах, та її поширення серед інших організацій Європи. А самі 
звання переможця або фіналіста цього престижного конкурсу стають своєрід-
ною візитною карткою підприємства, яка не потребує коментарів. Це підтвер-
джує Європейська нагорода якості. 

На якій саме філософії організація повинна будувати свою роботу для того, 
щоб сподіватися на високу оцінку за Моделлю досконалості ЕFQМ? Такою фі-
лософією є Загальне управління якістю (TQM). Принципи TQM отримані че-
рез узагальнення досвіду сотень організацій із різних країн, які шукали влас-
них шляхів до постійного успіху. Як свідчить досвід європейських та світових 
підприємств, тільки усвідомивши TQM та зробивши його основою діяльності, 
підприємства можуть досягти високого рівня ділової досконалості.

Рис. 1.7. загальний вигляд Європейської моделі досконалості ЕFQМ
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Європейська модель досконалості EFQM1 є описом “ідеального” підприємс-
тва для сучасної Європи. Модель складається з дев’яти критеріїв. П’ять із них 
описують діяльність підприємства для досягнення результатів; чотири кри-
терії — результати, яких досягає підприємство завдяки використанню під-
ходів. Нововведення та навчання допомагають вдосконалювати підходи, які, 
в свою чергу, сприяють покращанню результатів діяльності. Кожен критерій 
складається з низки підкритеріїв. Наведену версію Моделі було переглянуто 
EFQM у 2002 р. Її застосовують для проведення конкурсів якості в Україні та 
Європі від 2004 р.

Серед номінацій Конкурсу на здобуття Європейської нагороди якості:
· “Великі підприємства та бізнес–підрозділи” (від 250 співробітників);
· “Операційні підрозділи”;
· “Незалежні малі та середні підприємства”;
· “Малі та середні підприємства, що входять до складу великих”;
· “Організації громадського сектору”.

Відповідно до моделі досконалості Європейського фонду управління якіс-
тю, наприклад, у Європі існують такі рівні визнання досконалості:

1. “Європейська нагорода якості” — для найдосконаліших організацій 
Європи.

2. “Визнання досконалості в Європі” — для підприємств, що досягли 
рівня досконалості провідних організацій Європи. Як правило, характерним 
для цих підприємств є використання самооцінки за Моделлю досконалості 
EFQM для удосконалення; наявність загальнофірмової програми з удоскона-
лення, її перегляд і розвиток; вимірювання й аналіз показників, що характе-
ризують усі сторони діяльності підприємства, зокрема задоволеність спожи-
вачів і персоналу; позитивні результати порівняння власної діяльності з 
результатами найкращих зовнішніх організацій; розгалужена система роз-
витку та залучення персоналу; розгалужена система партнерських стосунків 
зі споживачами і постачальниками; регулярний перегляд основних підходів, 
що застосовуються для вдосконалення діяльності.

3. “Прагнення до досконалості в Європі” — для підприємств, які перебу-
вають на початку шляху до досконалості з метою допомогти їм зрозуміти свій 
поточний рівень організації управління і визначити та реалізувати пріорите-
ти для вдосконалення. Цей рівень передбачає освоєння практичних підходів, 
завдяки яким можна покращити досвід і знання Моделі досконалості EFQM 
та концепцій Загального управлінням якістю (TQM). Основні вимоги до під-
приємства: провести самооцінку за Моделлю досконалості EFQM і на базі са-
мооцінки розробити не менше трьох проектів з удосконалення та реалізувати 
не менше двох з них. Вивчення діяльності підприємств та підтвердження їх 
прагнення до досконалості може бути здійснено із залученням експертів 
EFQM або національної партнерської організації. 

Нагороди переможцям вручають відомі політики, бізнесмени, керівники 
держав на щорічному форумі ЕFQМ. Декому пощастило приймати цю високу 
нагороду з рук королеви Швеції, короля та інфанти Іспанії. Володарями Євро-

1 Європейська модель досконалості є інтелектуальною власністю Європейського фонду управ-
ління якістю.
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пейської нагороди в різні роки були такі всесвітньовідомі фірми: Xerox, Volvo, 
Nokia, Renault, Вrіtish Теlecom, Siemens та ін.

Понад 70 країн світу використовують моделі досконалості для визначення 
найкращих підприємств — зразків для наслідування. У державах Західної 
Європи, США і Японії практикують присудження кращим фірмам престиж-
них національних нагород з якості. Як було зазначено, серед існуючих у бага-
тьох країнах премій найпрестижнішими є премія на честь відомого амери-
канського спеціаліста в галузі якості Едварда Демінга в Японії, заснована 
1951 року (від 1987 р. було запроваджено спеціальний приз цієї премії для 
іноземних компаній); Національна премія з якості імені Малькольма Бол-
дріджа в США, яку вперше було присуджено 1987 року, та ін. Наприклад, у 
США у Всесвітній день якості премію з якості шести найкращим фірмам вру-
чає Президент країни, у Великобританії — Прем’єр-міністр, в Данії — Король 
(див. табл. 1.2). 

Таблиця 1.2
Національні премії якості 

Країна Назва премії Категорії 
учасників

рік 
започаткування, 

частота 
присудження

рівень 
презентації 
переможців

1 2 3 4 5

аргентина Національна 
премія якості

Державні 
та приватні 
підприємства

1992 р., щорічно Президент

Бельгія Бельгійська 
премія якості

Дрібні, середні 
та великі 
підприємства

1990 р., щорічно 
від 1994 р.

Міністр Уряду на 
гала-церемонії

Бразилія Бразильська 
національна 
нагорода за 
якість

Відкрита для 
всіх комерційних 
організацій

1992 р., щорічно

велика Британія Премія якості 
Об’єднаного 
Королівства

Відкрита для 
всіх комерційних 
організацій

1994 р., щорічно Прем’єр-міністр

Гонконг Нагорода “Знак 
Q” Гонконгу

Загальнонаціо-
нальна

1991 р., щорічно Гонконгська Рада 
із “Знака Q”

Данія Датська премія 
якості

Загальнонаціо-
нальна

1993 р., щорічно Король або 
Міністр 
промисловості 
на спеціальній 
церемонії у 
Всесвітній день 
якості

індія Національна 
нагорода за 
якість Раджира 
Ганді

Загальнонаціо-
нальна

1991 р., щорічно

ірландія Премія за 
найвищу якість 
Ірландської 
Асоціації якості

Один переможець 
з десяти 
володарів 
регіональних

1982 р., щорічно Президент на 
спеціальній 
церемонії в 
Дубліні
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Закінчення табл. 1.2

1 2 3 4 5

премій (8 
з яких — 
промислові 
компанії; 2 — зі 
сфери послуг)

ісландія Премія 
Ісландської 
Асоціації 
заохочення 
якості

1993 р., щорічно Прем’єр-міністр 
на спеціальній 
церемонії у 
Всесвітній день 
якості

Колумбія Національна 
нагорода 
за якість 
Республіки 
Колумбія

Загальнонаціо-
нальна

1976 р., щорічно

Малайзія Нагорода за 
перевагу в 
промисловості

1990 р., щорічно Уряд країни

Нідерланди Голландська 
премія якості

Один 
переможець. 
Брати участь 
можуть усі

1992 р., щорічно На спеціальній 
церемонії в 
Амстердамі

Норвегія Норвезька премія 
якості

Загальнонаціо-
нальна

1974 р., щорічно На спеціальній 
церемонії

російська 
Федерація

Російська 
національна 
премія якості

Загальнонаціо-
нальна

1996 р., щорічно Голова Уряду РФ

Україна Українська 
національна 
нагорода 
“За найвищу 
якість”

Загальнонаціо-
нальна

1996 р., щорічно

Фінляндія Фінська премія 
якості

Промисловість, 
сфера послуг, 
дрібні й середні 
підприємства

1994 р., щорічно Прем’єр-міністр 
у Всесвітній день 
якості

Франція Французький 
приз за якість

Підприємства 
з чисельністю 
працюючих не 
більше 500 осіб, 
що є володарями 
регіональних 
премій якості

1992 р., щорічно Міністр 
промисловості

Швеція Шведська премія 
якості

Загальнонаціо-
нальна

1992 р., щорічно Король

За останні роки EFQM почав використовувати Модель досконалості не тіль-
ки як основну нагороду Європейської якості, а й для індивідуального про-
фесійного оцінювання підприємств, які послідовно вдосконалюються на заса-
дах цієї моделі поза межами конкурсу.
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Підприємствам і організаціям потрібно докласти багато зусиль для того, 
щоб їх діяльність відповідала моделям досконалості, базованих на принципах 
TQM, які присуджують лише за умови існування практичних результатів. Се-
ред основних груп критеріїв зазначені: орієнтація на споживача; лідерство і 
вплив на суспільство; процесуальний підхід; роль керівництва фірми у прове-
денні політики в галузі якості; системний підхід до менеджменту; постійний 
пошук нових прийомів та методів управління підприємницькою діяльністю; 
прийняття рішень за фактами; підвищення кваліфікації співробітників та за-
лучення всього персоналу; розвиток партнерських стосунків з іншими фірма-
ми та ін. І насамперед — це пошук нових можливостей удосконалення Загаль-
ного управління якістю.

Вважають, що управління якістю — це частина загального управління 
підприємством або фірмою, бо воно пронизує всі підрозділи і впливає на всі 
показники (рис. 1.8). 

Рис. 1.8. зміст концепцій Управління якістю та загальне управління якістю

Отже, консюмеризм можна назвати методологією якості, що закладена в 
основу соціально-економічного і політично-правового розвитку суспільства і 
має особливе значення для підвищення якості стандартів життя.

1.2. історичні передумови виникнення консюмеризму

Історичний досвід свідчить, що споживач у системі ринкових відносин, як 
правило, є не тільки останньою ланкою у ланцюгу товарообігу, а й найслабкі-
шою його ланкою. Метою консюмеризму — цього особливого виду соціальної 
діяльності — є захист споживача, його інтересів, посилення його ролі та пра-
вових позицій у системі ринкових відносин. 

Про давні історичні корені консюмеризму свідчить зокрема архаїчність 
цього поняття. У Біблії, в Старому Заповіті у Третій книзі Мойсеєвій Левит 
сказано: “Не кривдитимете на суді, в мірі, в вазі, в мірках. Вага вірна, тягарці 

загальне  
управління  

якістю 
(TQM – Total  

Quality Management)

Управління якістю
методи та діяльність оперативного  

характеру задля задоволення вимог  
до якості

технологія керівництва процесом  
якості, суть якої – у всебічному,  

цілеспрямованому та добре  
скоординованому застосуванні систем  

і методів управління якістю на всіх етапах 
життєвого циклу продукції: від досліджень  

і розробок до післяпродажного  
обслуговування за участю керівництва  
та працівників усіх рівнів та за умови  

раціонального використання технічних, економіч-
них та інших можливостей
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вірні, ефа вірна й гін (3М. 19:35–36) вірний буде в вас”1. П’ята книга Мойсеє-
ва Повторення закону визначає: “Не смієш тримати в себе в торбі подвійного 
каміння для ваги, великого й малого. Не буде в тебе в господі подвійної мірки, 
великої й малої. Правдиве й вірне каміння мусить бути в тебе для ваги; спра-
ведлива й вірна мірка мусить бути…” (5М. 25:13–15). Книга Приповідок 
 Соломонових проголошує: “Вага й терези належать Господеві: всі важки в 
мішку — його робота” (Пр. 16:11). Книга Пророка Єзекиїла наставляє: “Три-
майтеся справедливої ваги, справедливої ефи й справедливого бату” (Єз. 45:10) 
тощо. Навіть у восьмій Заповіді Божій “не кради” закладений зміст захисту 
прав споживачів: нічого чужого не бери без дозволу ані явно, ані таємно; не 
приховуй те, що знайшов; усяку роботу закінчуй вчасно, як обіцяв, і роби її 
на совість; не обманюй під час продажу; під час усякої угоди розраховуйся 
чесно.

Від найдавніших часів практично у всіх зведеннях законів були норми, що 
захищали інтереси громадян як споживачів. Відомо, що ранні закони іудеїв, 
а також стародавніх єгиптян описували, як продавати м’ясо. Звід законів Ха-
мураппі — царя, який правив Вавилоном у ХVІІІ ст. до н. е. — регулював від-
носини кредиту, якості товарів та послуг, відповідальність за продаж неякіс-
них товарів, ціноутворення. Еллінські та римські закони забороняли додавати 
воду до вина, недоважувати під час продажу зерна й олії тощо. У багатьох 
країнах існували спеціальні посади “ринкових інспекторів”, до обов’язків 
яких входили нагляд за чистотою й додержанням правил торгівлі, встановле-
них на ринках, покарання порушників та заохочення чесних торговців. Вони 
також здійснювали контроль за цінами, обміном грошей, перевіркою мір та 
вагів, ставили тавро на вагових гирях, а також спеціальному мірному посуді 
для позначення тим самим еталонного характеру їх об’єму. До речі, у Старо-
давньому Китаї посаду ринкового інспектора певний час обіймав великий фі-
лософ Конфуцій.

В Ольвії, грецькій колонії Північного Причорномор’я, свідоцтвом діяль-
ності “колегії агорономів” (ринкових інспекторів) є наявність клейм на мір-
них посудинах (частіше ойнохойях) місцевого виробництва та бронзових ги-
рях (сьогодні відомі 16 контрольних бронзових гир квадратної або 
прямокутної форми із Ольвії) з написом ОΛBІО та скороченими іменами поса-
дових осіб — агорономів. Часто на гирях трапляється зображення дельфіна — 
складової герба Ольвії, а також голів богів — Деметри та Аполлона Дельфінія 
(останній — покровитель Ольвії). Наявність герба міста та етнікону підсилю-
вало державне значення цих мірних гир.

Пізніше, у Середньовіччі, процес купівлі-продажу жорстко регулювала 
міська влада у багатьох країнах. Зокрема, середньовічні фармацевти і торгов-
ці провізією навіть об’єднувалися у торговельні гільдії для боротьби з фальси-
фікацією продуктів. Перевіряли спеції та ліки. А коли король Англії Іоанн 
видав у 1200 р. указ про покарання обважувальників на середньовічних рин-
ках, а в 1215 р. у вже згадуваній Великій Хартії вільностей проголосив про 
введення в усьому королівстві єдиної міри для вимірювання єлею, вина та зер-
на, він і гадки не мав про те, що закладає першу цеглину в підвалини цивілі-
зованих відносин між виробником і споживачем.

1 Ефа, гін, бат — давньоєврейські одиниці вимірювання обсягу сипучих речовин.
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В Австрії у ХV ст. для покарання продавця розбавленого або прокислого 
молока примушували його випивати все неякісне молоко. Закон приписував 
додавати крохмаль у маргарин для того, щоб за смаком можна було визначи-
ти, чи не продається маргарин під виглядом масла. У Франції в ХVІ ст. покуп-
ці протухлих яєць мали право, навіть були зобов’язані, закидати ними того, 
хто ці яйця продавав. У Нормандії в ХІV ст. для забезпечення чесної конку-
ренції було заборонено перешіптування продавця та покупця, пояснення зна-
ками, обмін чужомовними словами та натяками. У королівських родах існу-
вала спеціальна посада — “дегустатор його величності”, який захищав 
монарха та його сім’ю від неякісної або, не дай Боже, отруєної їжі. У хроніках 
колонії Массачусетської затоки повідомляється про якогось Ніколаса Кноп-
фа, якого в 1630 р. засудили до штрафу на п’ять гіней, або до покарання бато-
гами за продаж як ліків від цинги “води, що не має ніякої цінності ні вартості” 
та ін. У 1775 р. тут документально був підтверджений факт протесту спожи-
вачів проти зіпсованої їжі, продавців якої було присуджено до ганебного стов-
па.

В основному закони рiзних часів і народів мiстили окремі норми обов’язків 
держави щодо забезпечення інтересiв і прав осіб, якi належали до пануючої 
верстви суспiльства або до деяких його верств. Вперше питання щодо прав 
усіх громадян постало після прийняття Великої Хартії вільностей (1215 р.). 
Обов’язки держави щодо захисту всіх громадян стали актуальні після консти-
туціювання буржуазних свобод. 

Науково-технічний прогрес потребував складніших форм захисту від 
неякісних та шкідливих товарів. Щоразу вужча спеціалізація виробництва 
перервала живий контакт виробників товарів із покупцями. Оскільки вироби 
ставали щоразу складнішими, то покупцями ставало дедалі оцінювати безпе-
ку та цінність виробів. Мільйони мешканців вже не використовували мінову 
торгівлю як засіб обміну, а перетворилися на найманих робітників і покупців, 
тому стали більш вразливішими для шахрайства. 

Промислова революція спричинила частіше використання деяких шкідли-
вих хімікатів. Йдеться про отруйні харчові барвники, що містили свинець, 
миш’як, ртуть або консерванти формальдегід або бура. Практика їх вико-
ристання спричинила до появи перших законів проти фальсифікації продук-
тів. Зокрема, перший у США закон загального характеру про продукти харчу-
вання з’явився в 1785 р. в Массачусетсі. Поступово й інші штати приймають 
цілу низку законів про безпеку продуктів харчування та ліків. У 1890 р. при-
йнято антитрастовий закон Германа. Однак, через територіальне розширення 
країни, стає очевидною необхідність розробки загальнонаціонального закону, 
тим більше, що в багатьох штатах потрібних законів або не було, або їх не до-
тримувалися. Часто продукти, що відповідали нормам одного штату, могли 
трактуватися як неякісні в іншому. Почала проявлятися розбіжність у мар-
куванні, а також різниця у найменуванні одних і тих самих товарів. Усього 
від 1789 до 1906 р. Конгрес США прийняв більше ста законів про продукти 
харчування.

Такі закони ввели також уряди інших країн. Так, Британський парламент 
1869 року прийняв загальнонаціональний закон про продукти харчування. 

Саме в останній третині XIX ст. визріли необхідні передумови для перших 
розробок концепції консюмеризму, а також появи його як соціального явища. 
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Серед політичних факторів, що передували виникненню консюмерського 
руху, слід відзначити формування ще в першій половині XIX ст. нових струк-
тур влади (парламентської республіки, застосування загального виборчого 
права, право на об’єднання громадян тощо), які у процесі демократизації сус-
пільства якщо й не сприяли організації руху на захист прав споживачів, то 
принаймні не протидіяли його появі та розвитку. Проголошуючи буржуазно-
демократичні свободи і право громадян на об’єднання, власті всіх країн по-
різному переслідували створення політичних організацій, водночас форму-
вання неполітичних об’єднань, що не ставили за мету боротьбу за владу, 
заохочувалося.

Існували також певні напрацювання у законодавчо-правовій базі щодо 
якості продуктів, ліків.

Важливою політичною передумовою виникнення консюмеризму стало 
створення перших профспілкових і кооперативних організацій, а згодом — 
оформлення і діяльність політичних партій. Їх поява була спричинена потре-
бою усунути неврівноваженості в соціально-політичній та економічній систе-
мах — відсутністю рівноваги між владою капіталу і владою праці.

Зрозуміло, що в умовах постійного тиску лівих партій, профспілок, коопе-
ративних і споживчих спілок, жіночих та інших громадських організацій дер-
жава намагалася запобігати зростанню соціального протистояння і шукала 
відповідні політичні та законодавчо-правові засоби пом’якшення конфліктів, 
що виникали між широкими верствами населення і підприємцями.

Під впливом соціалістичних ідей вже всередині XIX ст. виникають перші 
кооперативи і спілки споживачів. Спочатку спілки споживачів були складни-
ком загального кооперативного руху. Вони займалися в основному оптовою 
закупівлею дешевих і якісних продуктів харчування, а також непродоволь-
чих товарів широкого вжитку для їх подальшого розповсюдження за низьки-
ми цінами серед членів своїх товариств (які складалися в основному з робіт-
ників). Мета їх діяльності — захистити своїх членів від споживання 
фальсифікованої та недоброякісної продукції. Вони також протидіяли бойко-
там та свавіллю виробників і торговців. Товариства засновували свої магази-
ни (бакалійні, м’ясні, хлібні), дешеві ресторани та аптеки, кооперативи зі 
страхування тощо.

Батьком руху споживчої кооперації вважають англійця Роберта Оуена. Те-
оретиками і практиками споживчих кооперативів були також французький 
утопіст Шарль Фур’є і англієць Вільям Кінг. Взимку 1844 року у місті Рочделі 
утворилося знамените “Товариство чесних піонерів”. Його метою стало засну-
вання крамниць для продажу продуктів харчування, одягу тощо; будівництво 
або купівля будинків для надання житла тим членам, які будуть готові під-
тримувати один одного; організація виробництва продуктів задля можливості 
працювати і заробляти гроші. Крамниця рочдельських піонерів продавала 
своїм членам борошно, масло, вівсянку, цукор та ін. Саме член “Товариства 
чесних піонерів” Чарльз Говартс автор формулювання основних принципів, 
які й сьогодні перебувають на озброєнні споживчої кооперації.

Такі ж товариства з’явилися і в інших країнах. Перший споживчий коопе-
ратив у Франції заснували в 1848 р. ліонські ткачі, в Німеччині — лейпцігські 
робітники та в 1850 р. — ремісники. В Італії піонерами кооперативної справи 
стали робітники Турина. У США перша незалежна організація споживачів — 
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Ліга споживачів (Consumer League) — була сформована 1891 року в Нью-Йор-
ку. До складу німецьких пролетарських споживчих товариств у 1902 р. вхо-
дило 480 тис. осіб, до бельгійських соціалістичних кооперативів — 100 тис., 
Національна ліга італійських кооператорів — 200 тис. Ідеологи споживчої ко-
операції створили організаційно-правові засади споживчого руху, відстоюва-
ли інтереси своїх членів на всіх рівнях державної влади.

Інтенсивно розвивалася споживча кооперація у Франції. 1855 р. в Сент-
Етьєні було засновано знамените споживче товариство Ruche Stéphanoise. А в 
період 1867–1883 рр. у країні виникає близько 100 товариств. 1885 р. після І 
Конгресу споживчих союзів у Парижі, що визначив основні структурні та 
функціональні риси організацій такого типу, процес формування кооператив-
них та споживчих товариств помітно активізувався. Було сформовано Коопе-
ративний союз із постійним Центральним комітетом, а в 1895 р. виникає “На-
ціональна біржа соціалістичних споживчих товариств”. Тільки за період 
1900–1914 рр. кількість товариств збільшилася майже втричі (з 939 до 3156), 
загальна чисельність членів сягала понад 876 тис. осіб. Діяльність споживчих 
об’єднань, крім комерційного, набуває також ідеологічного характеру. Вони 
вже ставлять за мету формування солідарності й пробудження у своїх членів 
свідомості щодо їх значення та сили у протистоянні свавіллю виробників і 
торговців. 

Аналогічні тенденції у розвитку споживчого руху існували в Англії, Ні-
меччині, інших країнах. Разом із профспілками і політичними партіями 
 перші союзи споживачів були знаряддям та організаторами реформ. Зокрема, 
союзи споживачів у 60–90-х роках XIX ст. стали натхненниками і організато-
рами масових виступів проти засилля всемогутніх залізничних компаній, що 
встановлювали непомірні побори за перевезення пасажирів і вантажів. А на 
початку ХХ ст. вони очолили боротьбу проти зловживань монополій на ринку 
споживчих товарів і послуг. Серед основних напрямів діяльності перших спо-
живчих товариств була боротьба за якість продуктів харчування та ліків з ме-
тою прийняття державних законів та актів, що регулюють появу на ринку но-
вих лікарських та харчових добавок, а також створення системи державного 
контролю і нагляду за якістю ліків, продуктів харчування, інших товарів. 

Учасники споживчих спілок та кооперативів різних країн уже в першій 
половині ХІХ ст. почали встановлювати дружні контакти та ділові зв’язки, 
взаємно вивчати та переймати досвід. Від 30-х років на національних з’їздах 
кооператорів Англії, Франції. Німеччини, Італії лунала пропозиція про ство-
рення міжнародної кооперативної організації. Члени споживчого руху добре 
розуміли, що розвиток міжнародного співробітництва між ними — важливий 
складник загальних універсальних зв’язків, які швидко розвивалися у про-
цесі розширення ринку, поглиблення громадського розподілу праці та товар-
ного виробництва. Зближення прискорив також однорідний соціальний склад 
споживчого руху країн Європи, 70–90 % членів якого були переважно пред-
ставниками трудящих: робітники, селяни, ремісники-кустарі, рибалки. По-
мітну частку у споживчих союзах становили також службовці, чиновники, 
пенсіонери, інваліди, хатні господарки, студенти й школярі.

Міжнародний кооперативний альянс — МКА (Кооперативний Інтернаціо-
нал) було створено 19 серпня 1895 р. у Лондоні на першому установчому з’їзді, 
в якому взяли участь 207 делегатів від Австралії, Австро-Угорщини, Англії, 
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Бельгії, Голландії, Данії, Італії, Сербії, США, Франції, Швейцарії та спостері-
гачі від низки країн, зокрема від Росії. Формування МКА стало важливим 
прогресивним явищем у громадському житті того часу. На світовій арені 
з’явилась організація, що об’єднувала близько двох мільйонів людей, діяль-
ність якої була спрямована на взаємовигідну торгівлю, матеріальну та мо-
ральну підтримку інтересів трудящих, спільні виступи за прийняття спеці-
ального кооперативного законодавства, протистояння свавіллю виробників і 
торговців. Безперечно, розвиток кооперативного руху сприяв активізації 
становлення консюмеризму як концепції та соціального явища.

Важливою соціально-економічною передумовою появи консюмеризму ста-
ла оптимізація процесів розвитку і модернізації капіталістичних відносин, 
що в останній третині ХІХ ст. спричинилися до п’ятикратного збільшення ін-
дустріального виробництва, завершення будівництва національної мережі за-
лізниць, виникнення загальнонаціональних ринків у провідних країнах світу 
та ін. Ці процеси призвели також до утворення нових верств у суспільстві, 
поглиблення класового розшарування, посилення експлуатації і загострення 
класових суперечностей. Особливо це проявилося під час і після всесвітньої 
економічної кризи 1900–1902 рр. 

Розвиток і модернізація капіталізму супроводжувалася й урбанізацією 
(швидким збільшенням кількості міського населення), що спричинило неві-
домі раніше проблеми: міську злиденність, невирішеність комунальних та 
житлових проблем, корупцію в апаратах управління на місцях, небезпечні 
умови праці тощо. Урбанізація призвела також і до збільшення попиту на спо-
живчі товари, житло, транспортні та інші послуги. Підвищення попиту приз-
водило до зростання цін. Власники магазинів, пунктів масового харчування 
та ремонтних майстерень основні свої прибутки отримували від багатих спо-
живачів і обслуговувати потреби простого люду не поспішали. У роки еконо-
мічних криз і депресій, коли становище простих громадян різко погіршувало-
ся, робітники отримували заробітну плату товарами з фабричних лавок, часто 
неякісними та за завищеними цінами. Фабричні робітники та службовці, 
ремісники були відрізані від банківського кредиту та відчували постійну 
нестачу у грошах для ведення свого господарства. Вони почали засновувати 
споживчі, виробничі та кредитні кооперативи практично одночасно у всіх 
країнах Європи. Мало того, згодом процес формування національних кредит-
но-банківських систем столичних і провінціальних комерційних банків з їх 
розгалуженими філіалами, поява приватних банків і товариств взаємного 
кредитування спростили, здешевили та прискорили процедуру надання кре-
диту простим громадянам та їх організаціям, оскільки конкуренція приму-
шувала банкірів розширювати клієнтуру та систематично вивчати стан гро-
шового ринку.

Своєрідним поштовхом для формування споживчого руху став науково-
технічний прогрес (серед основних науково-технічних надбань ХІХ ст. — від-
криття електричного струму; винахід парової машини і двигуна внутрішньо-
го згоряння; хімічна таблиця Менделєєва; відкриття клітинної будови 
речовин; еволюційна теорія Дарвіна; радіо і телефон; конструювання перших 
літаків й автомобілів тощо). Два витки НТР у XIX ст. призвели до якісних 
змін як у рівні економічного і соціального розвитку людської цивілізації, так 
і у політичній системі суспільства. Крім того, досягнення науки і техніки 



26

дали змогу фальсифікувати продукти харчування, призвели до зростання 
свавілля виробників і торговців, з одного боку, з іншого — дали можливість 
удосконалити контроль за якістю продуктів і товарів.

Сьогодні важко уявити собі ті умови, які склалися наприкінці XIX ст. в га-
лузях промисловості, зайнятих виробництвом харчових продуктів та ліків. 
Перехід від аграрної цивілізації до цивілізації індустріальної зумовив необ-
хідність постачання швидко зростаючого міського населення продуктами 
харчування, які вироблялися у віддалених районах. Засоби санітарної про-
філактики були примітивними. Лід залишався основним засобом охолоджен-
ня. Використання хімічних консервантів та отруйних барвників практично 
ніхто не контролював.

Піонером у впровадженні ефективного контролю за якістю продуктів ста-
ли США. Перші офіційні акції дослідження у сфері фальсифікації продуктів 
пов’язані з ім’ям надзвичайної людини — доктора Харві Вашингтона Уайлі. 
1883 року він створив команду однодумців у Хімічному бюро Департаменту 
сільсь кого господарства США (ці перші кроки далі призвели до створення Уп-
равління контролем за якістю харчових продуктів і медикаментів у 1931 р.). 
Хімічне бюро на чолі з доктором Уайлі почало активно розвивати наукову ме-
тодику аналізів, які стали основою захисту продуктів харчування та ліків від 
фальсифікації. Паралельно було також розроблено юридичні процедури та 
техніку інспектування, які застосовували в сотнях найскладніших судових 
справ. Доктор Уайлі та його помічники виграли велику кількість судових 
справ, на яких виявилися як сильні, так і слабкі сторони законів, стали фун-
даторами нового дієвого федерального закону про продукти споживання. 
Розроблений ними законопроект був прийнятий майже одноголосно Конгре-
сом США в 1906 р. Хімічне бюро забезпечувало виконання цього закону від 
1906 р. до 1927 р.

Існували також морально-психологічні й ідеологічні фактори, які спри-
чинили появу руху на захист прав споживачів. Це не тільки активізація про-
пагандистської діяльності політичних партій, профспілок, споживчих сою-
зів. Великого значення тут набувала готовність певних верств суспільства 
завжди відстоювати поліпшення соціальних й економічних умов життя та 
праці, зокрема вимагати обмеження свавілля виробників і торговців. Руху 
споживачів сприяла діяльність прогресивно мислячої інтелігенції, відомої 
під назвою “розгрібання сміття”. Піклуючись про суспільство, вона розкри-
вала антисанітарні умови праці на багатьох підприємствах, застосування у 
виробництві отруйних речовин. Публікації сколихнули громадськість та при-
мусили уряд прийняти відповідні закони про чистоту та безпеку харчових 
продуктів.

Не слід забувати, що процес виробництва та збуту товарів зазвичай добре 
організований у нього залучено великі структури, а купівлю товарів здійснює 
найдрібніша економічна одиниця — індивідуальний споживач. Останній ке-
рується лише власним досвідом, якщо такий є, а якщо його немає — інтуїтив-
ними міркуваннями, не завжди доцільними. Зрозуміло, що через відсутність 
контролю за процесом виробництва і збуту товарів з боку споживачів, супереч-
ність між “сильним” виробником і продавцем та “слабким” покупцем дедалі 
більше загострюватиметься, адже розвиток економіки і науково-технічний 
прогрес спричиняє якісні зміни в циклі “виробництво — розподіл — спожи-
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вання”, зміни в характері ринкових відносин споживача з виробником. Роз-
ширюється комерційний товарооборот, у ринку операції щоразу інтенсивніше 
залучають широкі верстви населення. Це потребує від споживачів підвищеної 
технічної та юридичної компетенції під час вибору товарів і послуг. Індуст-
ріальний споживач дедалі менше зможе покладатися на свою інтуїцію. Вихід 
один — об’єднуватися в спілки споживачів, володіти інформацією про якість 
та асортимент товарів і послуг, встановлювати свій контроль над процесом ви-
робництва і збуту продукції.

Вчення про споживчу кооперацію виникло задовго до створення перших 
споживчих спілок. Гуманісти й просвітителі різних епох, висловлюючи мрію 
людей праці про загальне щастя, рівноправність та справедливість, висували 
проекти створення ідеальної держави та устрою різноманітних господарчих 
осередків майбутнього: асоціацій, фаланг, товариств. У ХІХ ст. ідеологи спо-
живчої кооперації розпочали практичну діяльність щодо створення різних 
видів об’єднань: споживчих — Роберт Оуен, виробничих — Луї Блан, кредит-
них — Шульце-Делич та Фердинанд Райффайзен. Це також зробило свій вне-
сок в активізацію створення і розвитку консюмерського руху.

1.3. основні історичні етапи розвитку консюмеризму

У розвитку консюмерського руху можна виділити три основні історичні 
етапи (рис. 1.9).

Рис. 1.9. основні історичні етапи розвитку консюмеризму

Перший, як було зазначено, був зумовлений певними політичними, со-
ціально-економічними та морально-психологічними причинами. Безпосеред-
нім поштовхом до створення перших спілок споживачів та їх виступів став 
ріст цін, поширена фальсифікація м’ясних консервів та інших продуктів хар-
чування, а також ліків. На початку століття акцент робили на виробництві 
продуктів харчування. Тоді ж була написана знаменита книга “Джунглі”, яка 
мала широкий громадський резонанс. Вона розповідала про стандарти, про 
безпеку, яких слід дотримуватися під час виробництва м’ясних продуктів, на-

1-й етап

Кінець хіх ст. —  
початок хх ст.

2-й етап

30–50 роки хх ст.

3-й етап

60-ті роки хх ст. — 
початок ххі ст.
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голошувала на тому, до яких наслідків для здоров’я можуть призвести пору-
шення технології виробництва. 

Уже впродовж першого етапу уряди найбільш розвинених держав здійсни-
ли окремі результативні акції, спрямовані на обмеження свавілля виробників 
і торговців. Як відомо, найдинамічніше рух на захист споживачів розвивався 
у США. Так, у 1891 р. у Нью-Йорку з’явилась перша Консюмерська ліга, яка 
підготовила “білий список” магазинів, які були найбільш справедливими як 
до своїх працівників, так і до споживачів. А витоки організованого консюме-
ризму — у формуванні 1899 року Національної ліги споживачів, яка по суті 
була першим у світі великим громадським об’єднанням споживачів. Ліга бо-
ролась з використанням неперевірених, небезпечних засобів під час вироб-
ництва продуктів харчування і ліків. До представників законодавчої влади 
країни було надіслано десятки тисяч петицій. Президент Теодор Рузвельт, 
який у  багатьох випадках був піонером та залишився у пам’яті американців 
як “справедливий Президент”, сприяв прийняттю низки законів про чистоту і 
безпеку харчових продуктів та ліків. Так було прийнято перші антимонополь-
ні закони та закони про якість продуктів та ліків (1906 р.), про контроль за 
м’ясними продуктами (1906 р.). 1915 року було створено Федеральну торго-
вельну комісію (ФтК) — першу в світі державну консюмерську структуру.

У Франції 1912 року відбулося об’єднання споживчих і кооперативних спі-
лок у Національну федерацію споживчих кооперативів. Було прийнято пер-
ший консюмерський закон “Про фальсифікацію та підробки у сфері товарів та 
послуг” тощо. Приклад США і Франції успадкували Канада, Швеція, Німеч-
чина, інші країни. Деякі закони, прийняті того часу у Німеччині та Франції, 
чинні донині. 

Крім актів національного законодавства відносини за участю споживачів 
починають регулюватися і нормами міжнародного права. Серед перших при-
кладів актів міжнародного права із нормами у сфері охорони прав споживачів 
можна назвати Конвенцію для уніфікації деяких правил, що стосуються між-
народних повітряних перевезень від 12 жовтня 1929 р. із змінами та допов-
неннями, в якій захищено права пасажирів у межах міжнародних повітряних 
перевезень через встановлення, зокрема, правил про відповідальність перевіз-
ника.

Далі розвиток консюмеризму сповільнився. Причини крилися у відносно 
низькому рівні розвитку науки, промисловості та суспільства в цілому. Нега-
тивно позначилася також Перша світова війна, а також світова економічна 
криза перевиробництва — “велика депресія” — 20-х — початку 30-х років.

Причини пожвавлення руху на захист прав споживачів у 30-ті роки і поча-
ток другого історичного етапу розвитку консюмеризму полягали пере-
дусім у розширенні державних соціальних програм у розвинених країнах 
внаслідок збільшення представництва соціалістичних і соціал-демократич-
них партій у парламентах (США, Франція, Великобританія, скандинавські 
країни). По-друге, досягнення науки і промисловості нової науково-технічної 
революції (20–30-ті роки ХХ ст.) призвели до значного насичення товарами 
споживчого ринку, зробили їх доступнішими для населення. Внаслідок цього 
значно збільшилась кількість організацій, що займалася тестуванням то-
варів. По-третє, для запобігання у майбутньому економічній кризі, яка ледве 
не призвела всю капіталістичну цивілізацію до занепаду, економісти розроби-
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ли низку нових економічних теорій, в яких велике значення мало не тільки 
виробництво, а й споживання. За допомогою регулювання споживчого попи-
ту, вважали вони, можна регулювати всю економіку. Перед громадськістю 
постало питання щодо споживчої освіти — від просвітницької (за допомогою 
засобів масової інформації) до викладання й вивчення у навчальних закладах. 
По-четверте, саме в 30-ті рр. ХХ ст. знову відбулись викриття зловживань біз-
несу і фальсифікації продуктів. Такі продукти, як, наприклад, “фруктовий 
джем”, що був виготовлений з води, глюкози, насіння трав та штучного барв-
ника, підривали на ринку довіру до продукції добросовісних виробників. Крім 
того, труднощі економічної депресії 20-х — початку 30-х рр. дали змогу особ-
ливо виразно побачити недоліки законів про якість продуктів, що були прий-
няті на початку тисячоліття. Ці закони для свого часу були досить суворими, 
однак внаслідок стрімкого розвитку і зміни технологій безнадійно застаріли.

Популярний американський президент Франко Д. Рузвельт устав на бік 
споживачів і здобув широку громадську підтримку. У 30-ті роки у США було 
поліпшено і розширено законодавчу базу на захист прав споживачів задля по-
силення контролю за якістю продукції — розширено права ФТК, створено 
спеціальне державне Управління з контролю за якістю харчових продуктів і 
медикаментів (1931 р.), низку інших допоміжних агентств, з’явилися періо-
дичні видання, що віддзеркалювали інтереси споживачів тощо. А основне — 
сформувався союз споживачів сШа (1936 р.), який став моделлю для консю-
мерських об’єднань інших країн. 

Бурхливий розвиток консюмеризму відбувся в післявоєнний період. Прий-
няття 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН “Загальної декларації прав люди-
ни” стимулювало створення національних асоціацій споживачів, подібних до 
Союзу споживачів США, майже у всіх розвинених державах. Так, організації, 
мета яких — презентувати інтереси споживачів, сформовано у Франції і ФРН 
(1951 р.), Великобританії (1957 р.), Канаді (1960 р.), країнах Скандинавії, 
Японії та ін.

Від 1960 р. консюмеризм набуває міжнародного характеру — того року 
було створено Міжнародну організацію споживчих товариств — МОСТ (Іntеr-
na tional Organisation of Consumer Unions — IOCU) з резиденцією в Гаазі 
 (Нідерланди). У 1995 р. її було перейменовано у Всесвітню організацію спо-
живачів (Consumer Іntеrnational — СІ — Консюмерський Інтернаціонал), 
 резиденцією в Лондоні (Великобританія). У західноєвропейському регіоні в 
межах Європейського економічного співтовариства від 1962 р. почало діяти 
Європейське бюро союзів споживачів (BEUC), штаб-квартира якого розташо-
вана в Брюсселі (Бельгія).

Проте без рішучої підтримки з боку урядових установ, консюмерський рух 
другого історичного періоду був приречений на дрібні епізодичні акції протес-
ту проти свавілля виробників і торговців.

Під час другого етапу історичної еволюції консюмеризму відбувався про-
цес удосконалення законодавства на захист споживачів та створення націо-
нальних (в основному недержавних) спілок й асоціацій споживачів у розвине-
них державах. Консюмеризм набуває міжнародного характеру — створено 
перші міжнародні організації споживачів. 

На державному рівні консюмеризм був підтриманий від початку третього 
етапу розвитку. Нову сторінку у відносинах уряду та споживачів відкрила 
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знаменна подія, пов’язана з ім’ям Президента США Джона Ф. Кеннеді, який 
вперше на урядовому рівні висловив думку про захист прав споживачів у своє-
му “Посланні до Конгресу США” після виборів у 1961 р. Це звернення не тіль-
ки не було сприйнято парламентом, а й спричинило бурхливі дебати, відлун-
ня яких прокотилися світом: кого й навіщо маємо захищати? Для захисту 
прав людини існує Конституція!

15 березня 1962 р. Дж. Ф. Кеннеді звернувся одночасно і до Конгресу, і до 
громадських організацій. У новому Біллі Президента було розроблено цілком 
нові методологічні підходи до майбутнього розвитку консюмеризму. Вперше 
голова виконавчої влади країни, проголосивши перевагу споживача перед ви-
робником, взяв під свій захист інтереси споживачів і сформулював послідов-
ний перелік прав споживачів, які відтоді на законодавчій основі почали діяти 
не тільки в США, а й у всьому світі. Задекларовано такі права споживачів:

· на безпеку — право на захист від продажу товарів, які загрожують жит-
тю чи здоров’ю людини;

· на вибір — забезпечення, в міру можливостей, доступу до різноманіт-
них товарів за доступними цінами;

· на інформацію — захист від оманливої інформації, реклами, маркуван-
ня тощо;

· бути вислуханим — право на те, щоб інтереси споживачів повною мірою 
і доброзичливо враховувалися у формуванні урядової політики, щоб їх 
справи неупереджено та оперативно розглядали судові установи.

Президент у своєму зверненні до Конгресу США підкреслив, що поняття 
“споживач” за своїм визначенням включає усіх, оскільки це — найбільша 
господарська група, що діє та зазнає впливу майже кожного економічного рі-
шення. Проте це найважливіша категорія, чиї думки часто не вислуховують. 
Було також зазначено, що масштаби ринкових операцій досягають надзви-
чайних обсягів, і це надає проблемі ринкового становища споживачів не лише 
господарського, а й політичного значення.

Звернення Дж. Ф. Кеннеді не всі сприйняли прихильно. Проте права спо-
живачів затвердили й прийняли з двома додатками:

· право на освіту споживачів;
· право на компенсацію збитків.
Розвиток ринкових відносин у 60–70-х роках супроводжувало різке збіль-

шення комерційного ризику споживачів внаслідок придбання товарів та пос-
луг, що не мали необхідних споживчих якостей або навіть спричиняли збитки 
особі чи майну. У розвинених країнах, завдяки гласності та висвітленню у за-
собах масової інформації, було оприлюднено наслідки цілої низки бурхливих 
судових процесів за позовами споживачів. Значно збільшилась кількість ви-
падків завдання шкоди внаслідок використання недоброякісних товарів: 
предметів побутової техніки, ліків, продуктів харчування, косметичних 
 засобів тощо. Наприклад, у країнах ЄС у той час кількість осіб, які постраж-
дали від неякісних споживчих товарів, становила щорічно від 4 до 5 млн. У 
США на початок 70-х років щорічно від 25 до 30 млн людей зазнавали травм 
через використання споживчих товарів, з них 110 тис. — серйозних, а 
30 тис. — смертельних. Пов’язані з цим сумарні збитки становили 5,5 млрд 
дол. щорічно. У Великобританії 1977 року від споживачів надійшло понад 
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590 тис. скарг (в основному претензії були до якості одягу й автомобілів). 
Крім того, в умовах деперсоналізації ринкового обміну, коли споживач неми-
нуче щоразу більше віддаляється від виробника, і товари потрапляють до ньо-
го через сотні тисяч великих, середніх та дрібних фірм-посередників, йому 
стає дедалі важче отримати відшкодування збитків, заподіяних дефектами 
продукції. 

Важливого значення для консюмерського руху загалом набула в 60-х ро-
ках діяльність американця Ральфа Нейдера та його помічників, яких він зус-
трічав усюди: серед сенаторів, студентів юридичних коледжів, співробітників 
прес-медіа тощо. Увагу широкої громадськості привернули їх викриття нечес-
ного бізнесу, неякісних товарів, боротьба з державною корупцією і бюрок-
ратією. Наслідки випробувань публікували у спеціальних споживчих видан-
нях Consumer Report та Multinational Monitor. Стратегія Нейдера передбачала 
і пряме державне регулювання тих галузей економіки та соціальної сфери, 
які ринкові відносини не мають можливості забезпечувати, зокрема охорону 
навколишнього середовища, безпеку робочих на місцях. Саме завдяки актив-
ності нейдерівців було прийнято федеральні закони про безпеку газопроводів, 
упаковки харчових продуктів, контроль за радіаційним станом, про заборону 
застосування ДДТ пестициду, було посилено закони проти бізнесменів, які 
нехтували правами споживачів, приховували від них правдиву інформацію 
про товари. Під тиском Нейдера та його однодумців вже наприкінці 60-х років 
з’явились прецеденти, коли самі підприємці стали відкрито заявляти про не-
доліки своєї продукції. Так, інженер компанії “Дженерал Моторс” повідомив 
про дефекти у вихлопній системі автомобілів, що могло призвести до смерті 
водіїв, які заснули в кабіні. Співробітники заводу “Кольт” розкрили інформа-
цію про неправильні результати випробувань гвинтівки М-16, що надходила 
до В’єтнаму та ін. Рух отримав назву “дути у свисток” (whistleblowing). 
1971 року Нейдер організував Конференцію професійної відповідальності, а в 
1972 р. опублікував книгу Whistleblowing, в якій вперше узагальнив таку по-
ведінку, коли чесність людини примирює її власну моральність із відпові-
дальністю перед суспільством. 1989 року Президент США Дж. Буш підписав 
Закон про захист людей, які дмуть у свисток — це перший закон, спрямова-
ний на захист чесних працівників. 

Нейдерівський рух разом із Біллем Дж. Кеннеді розпочав сучасну еру кон-
сюмерського руху і став моделлю для руху на захист прав споживачів в інших 
країнах.

Наступні президенти США до визначеного в Біллі Дж. Ф. Кеннеді переліку 
прав споживачів додали:

· право на сприяння економічним інтересам споживачів і захист цих 
інтересів;

· право на створення громадських організацій, спрямованих на за-
хист прав й інтересів споживачів;

· право на здорове навколишнє середовище. 

Права споживачів доповнювали й удосконалювали в процесі розвитку й 
активізації консюмерського руху. Як вже було сказано, свій внесок у справу 
внесла Хартія захисту споживачів, прийнята 25-ю сесією Консультативної 
Асамблеї Євросоюзу 1973 року (резолюція 543). 
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Документ складається з п’яти розділів відповідно до основних прав спожи-
вачів, а саме:

а. Право споживачів на захист і допомогу.
Б. Право на компенсацію в разі збитків.
в. Право на консюмерську інформацію.
Г. Право на консюмерську освіту.
Ґ. Право на представництво та консультацію.
Хартія, зокрема, містить положення про зобов’язання держави й уряду на 

національному рівні вирішувати проблеми розробки законодавчо-правової 
бази консюмеризму. Важливим є також положення щодо сприяння розвитку 
консюмеризму в країнах ЄС на рівні неурядових організацій.

Декларуючи права споживача на захист і допомогу, Хартія підкреслювала, 
що держава повинна приділяти особливу увагу тому, щоб ефективний захист 
споживачів та допомогу було надано усім прошаркам населення, особливо 
найбіднішим та непривілейованим групам людей. Також було передбачено, 
що національне законодавство має включати загальні вимоги до безпеки про-
дуктів харчування, інших товарів та послуг; неприпустимість продажу то-
варів і надання послуг, якщо їх звичайне і розумне використання може завда-
ти шкоди споживачам. Продаж товарів і надання послуг, зокрема й у 
фінансовій сфері, мають виключати пряме чи опосередковане ошукування 
споживачів. Національне законодавство має включати і обов’язкову вимогу, 
щоб будь-яка реклама (як візуальна, так і слухова) не вводила в оману потен-
ційного споживача товарів і послуг. Рекламодавець у разі необхідності пови-
нен надати докази якості товару та послуг, про які йдеться в рекламі. Рекла-
модавець, який не зумів на вимогу надати такі докази, зобов’язаний своїм 
коштом внести відповідні корективи до представленої ним реклами. 

Дуже важливо, що у праві на консюмерську інформацію, Хартія чітко вка-
зує, що інформація, яка міститься на етикетці чи в рекламі, обов’язково по-
винна відповідати дійсності, що споживач товарів чи послуг повинен отрима-
ти достатню інформацію, включаючи ідентифікацію продавця. Це дасть змогу 
покупцеві зробити розумний вибір між конкуруючими товарами чи послуга-
ми, допоможе йому безпечно для здоров’я використовувати товар чи послуги 
та повністю задовольнити свої потреби. У кожній країні мають бути видані та 
втілені в життя спеціальні та обов’язкові для виконання правила й інструкції 
щодо ваг та мір, якості, інгредієнтів, дати випуску та терміну придатності 
(продуктів харчування, ліків, фотоматеріалів), правила використання та ре-
монту, строки контрактів, реальна пеня чи відсоток за кредитами, а також 
(там, де це необхідно чи бажано) ціни товару, включаючи ціну однієї одиниці. 

Органи ЄС розробили також нормативні акти, що визначають відповідні 
напрями діяльності у сфері захисту споживачів:

· Попередня (Перша) і Друга програми захисту прав споживачів та інфор-
маційної політики від 14 квітня 1975 р. і 19 травня 1981 р.; 

· Резолюції Ради ЄС від 23 липня 1986 р., 15 грудня 1986 р. і 9 листопада 
1989 р.

Політика захисту прав споживачів отримала офіційне визнання 1993 року 
в Маастрихтському договорі. У ньому були сформульовані завдання, які необ-
хідно вирішити в контексті соціально-економічних реалій ЄС, що характери-
зуються деякими особливостями: наявністю споживачів із високою купівель-
ною спроможністю, наявністю великого європейського внутрішнього ринку з 
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вільною конкуренцією в деяких секторах економіки і постійною лібераліза-
цією ринку, а також давніми традиціями утворення вільних асоціацій, які за-
хищають колективні інтереси.

Розширену програму захисту інтересів споживачів було подано у Керівних 
принципах на захист інтересів споживачів, прийнятих Генеральною Асам-
блеєю ООН 9 квітня 1985 р. (резолюція 248). Активну позицію у розробці та 
відстоюванні інтересів і прав споживачів займає Консюмерський Інтернаціо-
нал, інші впливові міжнародні організації. Гарантом захисту інтересів і прав 
споживачів стала діяльність Організації Об’єднаних Націй (1945 р., Нью-
Йорк, США).

У 80–90 роках ХХ ст. консюмеризм формується і діє у країнах, що розви-
ваються, а згодом і в постсоціалістичних країнах.

1.4. Керівні принципи ооН, спрямовані на захист  
інтересів споживачів. Їх історичне значення в активізації  
консюмеризму у світі

Гарантом захисту інтересів і прав споживачів стала, безперечно, діяльність 
Організації Об’єднаних Націй (1945 р., Нью-Йорк, США). Уперше в межах 
ООН питання захисту споживачів постало в резолюції 2ІІІ Економічної та Со-
ціальної Ради ООН від 4 серпня 1977 р. Рада звернулася до Генерального сек-
ретаря ООН із проханням підготувати огляд організаційних та правових за-
ходів, що захищають індивідуального споживача на національному рівні, та 
визнала за необхідне координацію зусиль у межах ООН. У резолюції 1979/74 
Економічна та Соціальна Рада ООН запропонувала Генеральному секретареві 
ООН підготувати всеохоплюючу доповідь із проблем захисту прав споживачів, 
в якій, зокрема, містилися б пропозиції щодо відповідних норм та інших за-
ходів захисту інтересів споживачів. Доцільним вважали розробку організа-
ційних заходів діяльності для захисту інтересів споживачів у межах Органі-
зації Об’єднаних Націй. У резолюції Економічної та Соціальної Ради 1981/62 
від 23 липня 1981 р. викладено основну ідею розробки низки керівних при-
нципів для захисту інтересів споживачів. 1983 року вже було представлено 
проект Керівних принципів ООН на захист прав споживачів. Упродовж двох 
 наступних років проект став предметом консультацій між урядами, міжна-
родними консюмерськими організаціями та структурами ООН. 9 квітня 
1985 р. Керівні принципи на захист інтересів споживачів набули статусу резо-
люції (№ 39/248) Генеральної Асамблеї ООН. Документ було прийнято з ме-
тою сприяти встановленню або забезпеченню у всіх країнах відповідного за-
хисту населення як споживачів, а також створенню незалежних груп 
споживачів у країнах, що розвиваються, і соціалістичних країнах.

Метою створення Керівних принципів ООН було прагнення захистити пра-
ва споживачів у всіх країнах, і особливо в країнах, що розвиваються. Держа-
ви — члени ООН зобов’язалися проводити активну політику захисту прав спо-
живачів з урахуванням методології цього документа, визначаючи власні 
першочергові завдання в цій сфері. 

Міжнародний консюмерський досвід, який було вміщено у чотирьох розді-
лах (І. Цілі (Пріоритетні напрями); ІІ. Загальні принципи; ІІІ. Керівні прин-
ципи; ІV. Міжнародне співробітництво), що складалися з 46 статей, свідчив, 
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що захист прав споживачів має неабияке значення для соціально-економічно-
го розвитку країн. 

У ст. 1 рекомендовано звернути увагу на той факт, що споживачі здебіль-
шого перебувають у неоднаковому становищі з позиції економічних умов, рів-
ня освіти і купівельної спроможності. У зв’язку з цим Організація Об’єднаних 
Націй визначила Пріоритетні напрями (цілі) своєї діяльності у сфері за-
хисту інтересів і прав споживачів: 

а) сприяння країнам у встановленні та забезпеченні належного захисту 
свого населення як споживачів;

б) допомога у створенні структур виробництва та розподілу, здатних задо-
вольнити потреби та запити споживачів;

в) заохочення високого рівня етичних норм поведінки тих, хто пов’язаний 
із виробництвом та розподілом товарів та послуг для споживачів;

г) сприяння країнам у боротьбі зі шкідливою діловою практикою всіх під-
приємств на національному й міжнародному рівнях, яка має негатив-
ний вплив на споживачів;

ґ) допомога у створенні незалежних груп споживачів;
д розширення міжнародного співробітництва в галузі захисту інтересів 

споживачів;
е) заохочення створення ринкових умов, які надають споживачам мож-

ливість більшого вибору за нижчі ціни. 
Документ настійно пропонував урядам держав брати активну участь у 

всебічному розвитку консюмеризму. Саме в урядах ООН вбачає гарантію за-
хисту прав споживачів, що, водночас, у жодному разі не применшує ролі гро-
мадських консюмерських організацій. “Уряди, — вказано в ст. 2 Керівних 
принципів, — повинні розробляти, закріплювати або ж продовжувати актив-
ну політику щодо захисту інтересів споживачів із урахуванням нижчевикла-
дених принципів. Кожен уряд має визначити власні першочергові завдання у 
сфері захисту інтересів споживачів відповідно до економічних і соціальних 
умов країни і потреб свого населення, а також з урахуванням втрат і переваг 
цих заходів”.

Далі в ст. 4 цього документа сказано: “Урядам слід засновувати чи зберіга-
ти належну інфраструктуру, яка б розробляла, втілювала у життя і контро-
лювала політику захисту прав споживачів. Особлива увага має бути приділе-
на забезпеченню того, щоб заходи на захист інтересів споживачів проводилися 
на користь усіх верств населення, особливо сільського”. 

У Керівних принципах декларовано необхідність задоволення насамперед 
таких законних потреб споживачів:

· захист споживачів від завдання шкоди здоров’ю;
· право на безпеку і на високу якість споживчих товарів та послуг;
· сприяння економічним інтересам споживачів та захист цих інтересів;
· доступ споживача до відповідної інформації, необхідної для компетент-

ного вибору відповідно до індивідуальних запитів та потреб;
· просвіта споживачів;
· вироблення системи розподілу основних споживчих товарів та послуг 

(особливо в сільській місцевості);
· наявність ефективних процедур розгляду скарг та отримання компенса-

ції;
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· право на здорове навколишнє середовище;
· право на висловлення своїх інтересів.
Значну увагу було приділено фізичній безпеці споживачів. У документі 

зокрема зазначено, що належна політика має забезпечити безпеку виробле-
них товарів як за умови їх використання за призначенням, так і за інших 
умов їх розумного використання. Ті, хто несе відповідальність за вихід то-
варів на ринок (постачальники, експортери, роздрібні торговці тощо), повин-
ні подбати, щоб ці товари не стали небезпечними через невідповідне зберіган-
ня чи використання. Споживачам потрібно надавати інструкції щодо 
правильного використання товарів та інформувати про можливий ризик у 
разі використання за призначенням або за умов іншого розумного використан-
ня. Там, де можливо, споживачам потрібно надавати інформацію про безпеч-
не використання за допомогою прийнятих у міжнародних масштабах позна-
чень. Також виробники чи дистриб’ютори, якщо їм стало відомо про 
виникнення непередбачуваної небезпеки вже після виходу товарів на ринок, 
повинні негайно повідомляти про це відповідні органи влади, а у разі необхід-
ності — і громадськість. Уряду також необхідно розглянути способи забезпе-
чення того, щоб споживачі були інформовані про таку небезпеку. Також у разі 
необхідності слід розробити політику на випадок виявлення істотного дефек-
ту у будь-якому товарі та/чи істотної чи серйозної небезпеки, навіть за умови 
його правильного використання. Виробники та/чи дистриб’ютори повинні ви-
лучити товар з обігу та усунути дефект, замінити або запропонувати інший 
товар. Якщо в обумовлений термін це зробити неможливо, споживачу має 
бути виплачена відповідна компенсація.

Керівними принципами також передбачено сприяння економічним інтере-
сам споживачів та захист цих інтересів через надання можливості максималь-
но вигідно використовувати свої економічні засоби, а також через забезпечен-
ня задовільних технічних та експлуатаційних характеристик, сумлінної 
ділової практики, інформаційного маркетингу та ефективного захисту від 
практики, яка може негативно вплинути на економічні інтереси споживачів. 
Рекомендовано заохочувати товариства споживачів до контролю за такою не-
гативною практикою, як фальсифікація продуктів харчування, неправдива 
інформація з метою збуту товару та ошукування споживачів у сфері обслуго-
вування. Також урядам надано рекомендації розробити чи зберегти політику, 
що чітко визначає відповідальність виробника за те, щоб товари задовольня-
ли вимоги споживачів щодо їх тривалого використання, придатності та надій-
ності, відповідності призначенню. Уряди повинні забезпечувати виконання 
цих умов з боку продавців.

Уряди повинні заохочувати добросовісну та ефективну конкуренцію з ме-
тою забезпечення споживачів різноманітним вибором товарів та послуг за 
мінімальними цінами. Рекламна та торгова практика має відповідати прин-
ципу справедливого обслуговування споживачів та правовим вимогам. Це 
потребує надання необхідної інформації для прийняття компетентного та не-
залежного рішення, а також заходів для забезпечення достовірності наданої 
інформації. Слід заохочувати сторони до участі у вільному обміні правдивою 
інформацією з усіх аспектів споживчих товарів. 

Урядам слід заохочувати розробку загальних програм освіти та інформу-
вання споживачів з урахуванням культурних традицій населення. Метою та-



36

ких програм має бути забезпечення можливості для населення діяти як осві-
чені споживачі, здатні зробити компетентний вибір товарів та послуг зі 
знанням своїх прав та обов’язків. У розробці таких програм особливу увагу 
необхідно приділяти потребам споживачів, що перебувають у несприятливих 
умовах як в сільській місцевості, так і в містах, включаючи споживачів із 
низьким рівнем доходів, а також малоосвічених та неосвічених. Урядові орга-
ни повинні заохочувати товариства споживачів та інші зацікавлені структу-
ри, зокрема засоби масової інформації, розробляти програми просвіти та ін-
формування. 

Ділові люди також повинні брати у цьому участь. Для неосвічених спожи-
вачів слід, відповідно до конкретних умов, розробити чи заохочувати розроб-
ку програм інформування за допомогою засобів масової інформації. Важливо 
організовувати чи заохочувати програми відповідної підготовки для педаго-
гів, спеціалістів у сфері засобів масової інформації для того, щоб вони могли 
брати участь у здійсненні програм просвіти та інформування споживачів.

У ст. 43 розділу “Міжнародне співробітництво” було рекомендовано уря-
дам виробляти узгоджені заходи, особливо в регіональному і субрегіонально-
му контексті. Дуже важливе міжнародне співробітництво, за допомогою роз-
витку та зміцнення інформаційних зв’язків, для припинення продажу товарів 
заборонених, вилучених з обороту чи суворо обмежених задля того, щоб інші 
країни-імпортери мали можливість належно захистити себе від шкідливих 
наслідків через використання таких товарів. Слід домагатися, щоб якість то-
варів та інформація про ці товари не змінювалися залежно від тієї чи іншої 
держави, що могло би спричинити негативні наслідки для споживачів.

Урядам потрібно співпрацювати з метою забезпечення того, щоб політика 
та засоби захисту споживачів застосувалися без перешкод міжнародній тор-
гівлі та відповідали міжнародним торговельним зобов’язанням.

Більшість положень Керівних принципів віддзеркалювала ситуацію в роз-
винених країнах і недостатньо враховувала інтереси споживачів країн, що 
розвиваються. Все ж, метою документа було поширення саме в країнах, що 
розвиваються, консюмерських методів, притаманних розвиненим країнам 
світу. Адже проблема захисту споживачів загострюється в країнах, що розви-
ваються, по-перше, внаслідок недосконалого рівня політичного і соціально-
економічного розвитку; по-друге, у зв’язку з розширенням міжнародної 
 торгівлі та діяльності багатонаціональних компаній; по-третє, настійною не-
обхідністю контролю за конкуренцією, ціновою політикою, рекламною прак-
тикою цих компаній, що впливає на необхідність охоплювати споживачів у 
сільській місцевості, здоров’я населення та стан навколишнього середовища.

Поширення сучасних консюмерських методів у країнах, що розвиваються, 
можливе тільки за допомогою розвинених країн і за підтримки впливових 
міжнародних організацій, передусім СІ. Тому Керівні принципи потребують 
адаптації цих методів до місцевих умов. Вони також містять низку положень 
щодо антимонопольного законодавства, міжнародної торгівлі, контролю за 
іноземними інвестиціями тощо.

Керівні принципи ООН, які акцентували увагу на першочерговій ролі де-
ржави в регулюванні економічного життя, зокрема у питаннях контролю за 
транснаціональними корпораціями, отримали схвалення і з боку колишнього 
СРСР та соціалістичних країн. 
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Слід зауважити, що Керівні принципи не мали обов’язкової сили для 
членів ООН, але згодом були визнані більшістю країн світу. Вони повинні 
були стати методологічною основою для національних консюмерських прог-
рам, бути орієнтиром для адміністративних та судових інстанцій держав, за-
клали передумови майбутнього поглиблення міжнародного консюмеризму. 
Незважаючи на те, що зміст статей Керівних принципів відображав взаємо-
зв’язок між силами на момент прийняття, документ став могутнім стимулом 
для активізації консюмеризму в передових державах, а також для формуван-
ня і розвитку руху на захист прав споживачів у країнах, що розвиваються, й у 
постсоціалістичних державах.

За роки, що минули від моменту прийняття Керівних принципів, Еконо-
мічна та Соціальна Рада ООН постійно отримувала доповіді-звіти (насамперед 
від СІ) щодо заходів, які застосовують уряди конкретних країн для їх впро-
вадження. Так, у контексті програми дії до 1995 р. Економічна та Соціальна 
Рада ООН просила провести огляд заходів щодо захисту прав й інтересів спо-
живачів, які увійшли до практики урядів країн. З цією метою всім урядам 
країн — членів ООН був розісланий детальний опитувальник, розроблений 
так, щоб не лише визначити останні зміни у консюмерській політиці держав, 
а й виявити сфери, в яких вони відчувають потребу в допомозі з боку ООН. 
Респондентам також було запропоновано сповістити про фактичне застосу-
вання Керівних принципів під час розробки і реалізації заходів з метою захис-
ту прав й інтересів споживачів, а також створення відповідних структур для 
втілення їх у життя.

Уряди розвинених країн повідомили ООН про те, що Керівні принципи 
значно вплинули на характер їх роботи у цій галузі. Наприклад, уряд Нідер-
ландів використав їх як критерії під час оцінювання своєї консюмерської 
політики. 1991 року Консультативний комітет у справах споживачів Фінлян-
дії затвердив програму дій у сфері захисту прав й інтересів споживачів, взяв-
ши за основу Керівні принципи.

Отже, Керівні принципи набули неабиякого значення для урядів більшості 
держав як розвинених, так і тих, що розвиваються, у сфері розробки і реаліза-
ції консюмерської політики. Вони вказали на важливість і необхідність на-
дання в системі ООН систематичної допомоги у справі методології і відпрацю-
вання механізмів консюмеризму; підтвердили настанову на активізацію 
міжнародного співробітництва в галузі політики, що орієнтована на захист 
прав й інтересів споживачів. Спільні заходи надають країнам світу мож-
ливість використовувати взаємний досвід та уникати непотрібного дублюван-
ня зусиль.

Відповідно до Керівних принципів, основним змістом економічної політи-
ки будь-якої держави повинно бути створення таких ринкових відносин, які б 
надавали споживачам найбільший вибір якісних товарів та послуг за низьки-
ми цінами. Особливу увагу в Керівних принципах приділено найменш со-
ціально захищеним верствам населення, зокрема жителям сільських ре-
гіонів.

Вперше в історії людства на міжнародному рівні були сформульовані ос-
новні потреби споживачів: правова безпека товарів і послуг; створення широ-
кого інформаційного й освітянського простору; право об’єднуватися у від-
повідні групи й організації; право на доступний для кожного механізм 
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адміністративного та правового захисту в разі зазнання збитків від неякісних 
товарів та послуг. Хоча Керівні принципи ООН мали рекомендаційний харак-
тер, однак їх впровадження стало своєрідним індикатором додержання прав 
людини у будь-якій країні світу. 

Керівні принципи ООН стали програмою на 10 років. Проте відбулися ра-
дикальні переміни у світовому соціально-економічному і політичному розвит-
ку. До того ж постало питання про розробку нових підходів у спільній страте-
гії консюмеризму в ХХІ ст.

Так, у 90-х роках ХХ ст. дедалі більше уваги почали приділяти зв’язкам 
між моделями споживання та захистом навколишнього середовища. Зокрема, 
в 1992 р. Порядок денний на ХХІ ст. Конференції ООН з питань навколиш-
нього середовища та розвитку містив главу “Зміни структур споживання”. У 
межах реалізації Порядку денного на ХХІ століття Комісія ООН зі сталого 
розвитку запровадила в 1995 р. Міжнародну програму роботи над змінами 
структур виробництва і споживання, а також рекомендувала розширити 
Керівні принципи ООН на захист інтересів споживачів через включення до 
них основних принципів із питань сталих моделей споживання. З аналогіч-
ним проханням звернулася до Генерального секретаря ООН у своїй резолюції 
1995/53 Економічна та Соціальна Рада ООН, а в резолюції 1997/53 вітала 
ініціативи ООН щодо рішення про перегляд Керівних принципів та включен-
ня до них сталих моделей споживання. Визнано було також важливість допо-
моги з боку розвинених держав державам, що розвиваються, для заохочення 
стабільного розвитку та раціонального споживання через надання фінансової 
допомоги, передачі екологічно безпечних технологій, підтримки місцевого 
потенціалу в галузі проведення наукових досліджень і розробок, поліпшення 
умов доступу до ринків тощо.

Від початку 1998 р. у межах ООН розпочато роботу з метою доповнення 
Керівних принципів ООН суттєвою програмою в галузі екології споживання 
та захисту навколишнього середовища. Група експертів, зустріч яких відбу-
лася 28–30 січня в Сан-Паолу (Бразилія), працювала над проектом документа 
“Захист інтересів споживачів та сталі моделі споживання”, підготовленого 
Консюмерським Інтернаціоналом та Комісією ООН зі сталого розвитку. Учас-
ники наради дійшли висновку про необхідність включити до основного тексту 
Керівних принципів ООН аспектів, пов’язаних зі сталими моделями спожи-
вання. Обговорення й затвердження нових принципів відбулося в лютому 
1999 р. Акцент було зроблено на обов’язковому дотриманні урядами своїх 
зобов’язань за міжнародними природоохоронними угодами, включаючи Мон-
реальський протокол про речовини, що порушують озоновий пласт, Рамкову 
конвенцію ООН щодо зміни клімату, Конвенцію про біологічну різноманіт-
ність та Порядок денний на ХХІ століття.

Пріоритети в галузі сталих моделей споживання та захисту навколишньо-
го середовища спрямовані на задоволення основних потреб людей, а саме:

· справедливий розподіл між світовим населенням природних ресурсів; 
· впровадження сталих моделей споживання;
· встановлення таких цін на продукти, які цілком враховують “екологіч-

ні витрати” на них;
· потреба у довговічних продуктах, придатних для вторинної переробки, 

ремонту та повторної утилізації;
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· надання правдивої інформації про екологічні аспекти продуктів і пос-
луг;

· доступ громадськості до екологічної інформації та участь її в процесі 
прийняття рішень;

· перетворення бізнесу з фактору екологічної кризи на фактор поліпшен-
ня екологічної ситуації;

· вироблення загальноєвропейської та світової стратегії енергозберігання 
тощо1.

1.5. розвиток консюмеризму в розвинених країнах

Вже через кілька років після проголошення у 1962 р. Білля Президента 
Джона Ф. Кеннеді в розвинених країнах почали формуватися урядові струк-
тури, діяльність яких була спрямована на захист інтересів і прав споживачів. 
У США, наприклад, інтереси споживачів презентують Управління у справах 
споживачів у системі федеральних урядових органів, Комісія з безпеки 
 споживчих товарів та відділ захисту споживачів у Міністерстві юстиції; в 
 Канаді — Міністерство споживачів; у Франції — Національний комітет зі 
 споживання та Національний інститут споживання; у Великобританії — Уп-
равління приватної торгівлі та Консультативний комітет захисту інтересів 
споживачів. Законодавчі органи цих держав активно взялися за розробку та 
прийняття законів у найрізноманітніших сферах правового захисту спожи-
вачів.

Сьогодні в країнах світу інтереси споживачів презентує чимало державних 
і недержавних організацій, міністерств та установ менш представницького 
рангу2. Це зокрема:

· міністерство споживачів — державний орган, який безпосередньо бере 
участь у розробці консюмерських законів (Міністерство захисту спожи-
вачів Канади, Міністерство у справах споживачів та державного управ-
ління Норвегії, Національний департамент у справах політики захисту 
споживачів Швеції та ін.);

· міністерство, до компетенції якого входять проблеми споживачів, поряд 
з іншими питаннями (Федеральне міністерство охорони здоров’я, спор-
ту та захисту споживачів Австрії, Міністерство у справах економіки 
Бельгії, Міністерство торгівлі, промисловості і туризму Ірландії, Мініс-
терство юстиції та Міністерство у справах споживачів-аграрників та аг-
рарної маркетингової служби США, Міністерство економіки та Мініс-
терство сільського господарства Франції, Міністерство зовнішньої 
торгівлі й промисловості та Міністерство сільського та лісового госпо-
дарства Японії та ін.);

· управління (бюро, комісія, комітет тощо) — державний орган менш 
представницького рангу, що займається лише проблемами споживачів 

1 Руководящие принципы для защиты интересов потребителей: Резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН № 248 от 9 апр. 1985 г. // Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамбле-
ей ООН на Тридцать девятой сессии. 18 сентября — 18 декабря 1984 года и 9–12 апреля 1985 
года. — Нью-Йорк: ООН, 1985. — С. 251–255.

2 Див.: Додаток № 1 — “Національні державні й громадські консюмерські організації”.
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(Управління у справах споживачів США, Національне агентство у спра-
вах споживачів Данії, Національна адміністрація у справах споживачів 
Фінляндії, Національний комітет зі споживання та Урядове управління 
з питань споживання Франції та ін.);

· державні органи, які відають проблемами споживачів поряд з іншими 
питаннями (Агентство охорони навколишнього середовища і Націо-
нальне бюро стандартів США, Установа з питань покращання якості Іс-
панії, Комітет стандартів ФРН та ін.);

· незалежні неприбуткові організації, які іноді субсидує держава, але 
вони не є підконтрольними їй (Асоціація споживачів Великобританії, 
Союз споживачів США, Асоціація споживачів Бельгії, Союз споживачів 
Голландії, Організація споживачів Фінляндії та ін.);

· незалежні неприбуткові організації, які займаються проблемами спо-
живачів поряд з іншими питаннями (Ліга християнських жінок-робіт-
ниць Бельгії, Жіноча консультативна рада Британської організації зі 
стандартизації та ін.);

· незалежні неприбуткові консюмерські організації, в яких індивідууми 
звичайно не представлені (Об’єднання союзів споживачів ФРН, Націо-
нальна Федерація груп споживачів Великобританії та ін.);

· установи орієнтовані на споживачів та отримання прибутку (журнал 
Qood Housekeeping у США та ін.).

У деяких країнах кількість консюмерських організацій та установ обмеже-
на (Греція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія та ін.), в інших їх багато (Авс-
трія, Бельгія, Великобританія, Данія, Канада, Нідерланди, Норвегія, США, 
Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція, Японія). Спеціалісти вважають, 
що за наявності достатнього рівня ринкових відносин інтереси споживачів 
краще захищені в другій групі країн.

Організації споживачів формуються по-різному та під впливом багатьох 
факторів. Розрізняють дві основні групи членів таких організацій: рядові та 
активісти. Членом організації звичайно стає той, хто підписався на журнал, 
який містить інформацію, що цікавить покупця: Consumer Reports у США, 
Which? у Великобританії, Canadien Consumer у Канаді, Que Choisir у Франції 
тощо. Основним стимулом вступу до організації споживачів є отримання по-
ради для придбання товарів та послуг у вигляді публікацій, звітів про випро-
бування та перевірку виробів тощо. Активісти становлять менше ніж 2 % за-
гальної чисельності членів, часто вони представлені в правліннях (радах 
директорів).

Під впливом різних історичних, національних та політичних факторів 
структура, функції та методи дій консюмерських організацій формувалися 
по-різному. У США, наприклад, діють майже винятково неурядові організа-
ції, які приділяють велику увагу впливові на членів Конгресу і самого Прези-
дента, тому що тут на федеральному рівні відсутнє спеціальне міністерство, а 
є Управління у справах споживачів. У Канаді, де значні повноваження нале-
жать кабінетові міністрів, зацікавлені організації споживачів значну частину 
зусиль спрямовують на цей орган. У Великобританії, Канаді, Франції ефек-
тивно діють і державні, і неурядові консюмерські структури. У Франції є спе-
ціальне міністерство, видається журнал для споживачів, який фінансує 
держава, а також конкуруючий приватний журнал. У ФРН та скандинавсь-
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ких країнах випробування виробів фінансує уряд, консюмерські організації. 
У Великобританії функціонує і Управління з питань споживання, яке фі-
нансує держава, і впливові неурядові організації.

Рис. 1.10. схема управління союзом споживачів сШа

Пропонуємо розглянути діяльність національних консюмерських органі-
зацій на прикладі діяльності організацій на захист споживачів США. В аме-
риканському суспільстві не можна не помітити значного здобутку амери-
канської демократії: повага до “його величності споживача”. Саме США перші 
розробили концепції та практичні дії в сфері захисту прав споживачів. Як 
було вже сказано, 1899 р. у країні було організовано Національну лігу спожи-
вачів, яка по суті була першим значним консюмерським об’єднанням у світі. 
Утворений 1936 року союз споживачів сШа став моделлю для формування 
консюмерських організацій в інших країнах. Нині він об’єднує понад 5 млн 
членів і є найвпливовішим і найбільшим об’єднанням споживачів у світі 
(рис. 1.10). 

Союз — організація некомерційна, існує в основному на кошти від прода-
жу щомісячного журналу Consumer Reports (“Відомості споживачів”) та іншої 
довідкової літератури. Членом організації стає кожен, хто підписався на жур-
нал Consumer Reports.

Річний бюджет Союзу споживачів становить близько 100 млн дол. Контро-
лює витрати Рада директорів, третину якої (шість членів) щорічно переобира-
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ють. Для цього у квітневому номері журналу Consumer Reports друкують спе-
ціальну картку для голосування, і будь-який передплатник може визначити в 
ній шість кандидатур із запропонованих дванадцяти і відправити її на адресу 
редакції. Практика свідчить, що звичайно в голосуванні бере участь майже 
10 % передплатників. Потім нова сформована Рада директорів призначає ви-
конавчого директора і керівників основних підрозділів.

Найчисельнішим підрозділом у структурі Союзу є група технічних спе-
ціалістів, яка здійснює тестування продукції в різних лабораторіях. Їх роботу 
заплановано так, щоб у кожному випуску журналу Consumer Reports було 
вміщено інформацію про порівняльні характеристики, переваги та недоліки 
різних груп товарів. Наприклад, щорічно у березневому номері журналу на-
водять результати випробувань 150 видів відеоапаратури, в травневому — 900 
типів холодильників тощо. Закупівлю товарів для випробувань здійснюють 
анонімно в різних штатах за готівку. Двічі на рік для співробітників Союзу 
проводять аукціони, на яких відбувається розпродаж випробуваної техніки.

Керівництво Союзу знає, що хоча у його штатні співробітники не мають 
юридичних прав, як у Комісії з безпеки споживчих товарів, але є “право сло-
ва” — могутній важіль впливу на споживачів.

Адміністративно-правовий захист споживачів на урядовому рівні у США 
здійснюють кілька організацій, серед яких Комісія з безпеки споживчих то-
варів, Федеральна торговельна комісія, Управління контролем за якістю хар-
чових продуктів та медикаментів, Управління безпеки руху, Агентство захис-
ту навколишнього середовища та ін. Координацію роботи урядових структур 
здійснює Управління у справах споживачів (Усс).

Управління — апарат спеціального радника Президента США, створене 
1971 року, — не має законодавчих повноважень і не має статусу виконавчої 
влади. Воно лише аналізує і координує політику уряду США у питаннях спо-
живання з метою вдосконалення споживчих програм та забезпечення пред-
ставництва інтересів споживачів на рівні уряду.

Основним напрямом діяльності УСС є заборона продажу продукції, яка за-
грожує здоров’ю та життю громадян. Спільно з іншими державними устано-
вами та засобами масової інформації воно вживає всіх можливих заходів для 
поширення інформації про зняття з продажу продукції. Інша не менш важли-
ва функція Управління — координація діяльності ради у справах споживачів 
(понад 40 урядових чиновників високого рангу) — своєрідного форуму для об-
міну інформацією про проблеми споживачів, аналіз діяльності різних підві-
домчих установ для споживачів, заохочення споживачів до участі в урядових 
консюмерських програмах, допомоги у справі підготовки кадрів тощо. Голова 
Ради одночасно є директором УСС. Крім того, працівники Управління: 

· надають, так би мовити, консюмерської спрямованості загальнодержав-
ному законодавству на захист прав й інтересів споживачів;

· двічі на рік видають “Довідник споживача”, в якому наведено перелік 
понад 2 тис. фірм та підприємств, державних і недержавних, а також 
коротку характеристику їхньої продукції; 

· щомісячно видають бюлетень Consumer News, в якому підсумовано кон-
сюмерську діяльність адміністрації США. Бюлетень призначений для 
7 тис. фірм-лідерів із випуску товарів масового споживання як у США, 
так і за кордоном;
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· беруть участь у консюмерських конференціях;
· організовують освіту споживачів усіх вікових груп;
· беруть активну участь у різних державних та приватних заходах, на-

самперед в межах Національного тижня споживачів, який офіційно 
проголошує Президент США. Його проводять від 1982 р.

Повсякденного життя кожного американця торкається також діяльність 
Управління контролем за якістю харчових продуктів та медикаментів (утво-
рене 1931 року). Воно стежить, щоб продукти харчування були безпечними 
для споживачів, а косметичні товари, парфумерія, ліки та медичні препарати 
були ефективними і не завдали шкоди громадянам, щоб етикетки на продук-
ції містили правдиву інформацію. На це спрямовані зусилля майже 2100 вче-
них, зокрема 90 дипломованих хіміків, 300 мікробіологів, які працюють у 40 
випробувальних лабораторіях, розміщених у Вашингтоні та інших регіонах 
країни. Крім того, 9 тис. співробітників щорічно контролюють виробництво, 
імпорт, транспортування, зберігання та продаж виробів більш ніж на 1 млрд 
дол. 1100 інспекторів, офіси яких розміщені в 157 містах США, контролюють 
роботу 95 тис. підприємств з метою перевірки виконання закону США “Про 
харчові продукти, лікарські препарати і косметичні засоби”, а також деяких 
інших федеральних законів на захист прав споживачів.

Комісія з безпеки споживчих товарів — це незалежне відомство, утворене 
1973 року для реалізації Закону “Про безпеку, споживчих товарів”. Комісія 
виконує такі функції: розробка єдиних норм безпеки споживчих товарів та 
усунення суперечностей між регламентами федеральними, окремих штатів та 
місцевими; виявлення потенційно небезпечної продукції за допомогою порів-
няльної оцінки та розслідування у будь-якому регіоні США; вжиття необхід-
них заходів у разі виявлення небезпечної продукції і забезпечення штрафних 
(до 1 млн дол.) і судових санкцій; інформування населення та федеральних 
органів про результати роботи тощо.

Комісія складається з п’яти осіб, призначених Президентом за згодою Се-
нату на семирічний строк. Основною посадовою особою є голова комісії, що 
відповідає за реалізацію виконавчих та адміністративних функцій комісії. 
Голові комісії підпорядковані кілька служб та директоратів:

· служба генерального юрисконсульта, яка спільно з Міністерством юсти-
ції несе відповідальність за правильність проведення федеральних судо-
вих розглядів; виконує остаточну правову експертизу стандартів, норм, 
правил, регламентів, пропонованих до впровадження;

· відділ зв’язків із Конгресом США, який надає допомогу Конгресу у різ-
них аспектах політики комісії, а також координує порядок заслухову-
вання Конгресом її членів;

· відділ головного інспектора, який отримує та вивчає скарги або інфор-
мацію про порушення законів, правил, наказів, а також проводить екс-
пертизу діяльності комісії з метою запобігання надмірним витратам і 
зловживанням;

· відділ інформації та зв’язків із громадськістю;
· директорат епідеміології, який на основі інформації, здобутої за допо-

могою національної електронної системи спостереження за рівнем трав-
матизму в країні, надає статистичні дані всім підрозділам і службам Ко-
місії;
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· директорат економічного аналізу оцінює економічний, соціальний 
вплив норм і стандартів на безпеку продукції, а також досліджує мож-
ливі витрати та вигоди виробників у разі виконання ними вимог законів 
у галузі безпеки товарів та навколишнього середовища;

· директорат технічних дисциплін розробляє критерії якості споживчих 
товарів, а також координує процес випробувань та досліджень продук-
ції, які проводять Національний інститут еталонів і технологій, різні 
лабораторії, а також випробувальна база самої Комісії;

· директорат охорони здоров’я відповідає за розробку і якість стандартів 
у галузі безпеки продукції та методів випробувань, заснованих на ре-
зультатах хімічних, біологічних та медичних досліджень, збирає від-
повідну інформацію та проводить “оцінку ризиків”, пов’язаних із хіміч-
ною та фізичною небезпекою;

· директорат з адміністративних спорів та спорів щодо відповідності 
аналізує стандарти та інші нормативні документи.

Найдавніша консюмерська установа США — Федеральна торговельна ко-
місія (ФТК, 1915 р.) відповідає за виконання різних законодавчих актів, які 
стимулюють конкуренцію та захищають громадян від нечесних методів і об-
ману під час реклами та реалізації товарів і послуг. Основною виконавчою 
особою та адміністративним керівником ФТК є голова, якого призначає Пре-
зидент із членів ФТК (рис. 1.11). 

Рис. 1.11. структура Федеральної торговельної комісії
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Контроль за виконанням природоохоронних законів та численних еколо-
гічних програм здійснює федеральне агентство охорони навколишнього сере-
довища, засноване 1970 року.

Програми обох лідируючих політичних партій США містять спеціальні 
розділи, присвячені захисту інтересів споживачів. Запроваджена посада спе-
ціального помічника Президента США у справах споживачів тощо.

Отже, ближче знайомство з діяльністю лише основних консюмерських ор-
ганізацій США переконує, що, по-перше, в країні реалізований досить ефек-
тивний механізм, який виключає можливість диктату виробників; по-друге, 
захищає споживачів від оманливих дій торговельних фірм; по-третє, фірми-
виробники несуть юридичну відповідальність за випуск і розповсюдження не-
безпечної для споживачів продукції.

Інші розвинені країни світу провадять схожу консюмерську політику. Так, 
у Франції, яка разом із США, Швецією та Німеччиною входить до тих країн, 
де найбільше дбають про споживачів, діє традиція сильних державних ор-
ганів, які функціонують на державному, а не на муніципальному рівні. Конт-
ролюючими урядовими органами із захисту інтересів споживачів є насампе-
ред уряд країни та Державна рада. Вони видають відповідні нормативні акти. 
При Раді міністрів діє спеціально утворена Комісія з викриття зловмисних 
умов у договорах, до складу якої входять один міністр та 15 членів, призначе-
них з торговців, промисловців, представників адміністративних органів, а та-
кож організацій споживачів. Комісія має право законодавчої ініціативи та 
розгляду всіх проектів нормативних актів, що стосуються споживачів.

Обов’язок захисту прав споживачів покладено на управління Міністерства 
економіки — Генеральне управління з питань конкуренції, прав споживачів і 
боротьби з шахрайством (DGCCRF). Адміністративна структура Управління 
складається із двох основних економічних секторів — товарів і послуг. Воно 
має широкі повноваження і бере активну участь у розробці законодавчих ак-
тів і нормативних документів на захист споживачів, сприяє створенню кодек-
су практики для саморегулювання. До структури Управління входять 22 ре-
гіональні органи та 101 відділ в департаментах, а також 8 лабораторій, кожна 
з яких має свою спеціалізацію, два спеціалізованих національних управління 
з розслідування, кілька спеціалізованих галузевих організацій. Управління 
приймає скарги від населення, сприяє розвитку консюмерського руху і пре-
зентує секретаріат Національної ради у справах споживачів. Його штат налі-
чує понад 4000 осіб, що свідчить про високий рівень ефективності роботи.

У країні існує ще ціла низка адміністративних органів, до компетенції 
яких входить захист інтересів споживачів, а саме: Національний комітет зі 
споживання, Урядове управління з питань споживання, Національний інсти-
тут споживання, Санітарна інспекція м’ясних продуктів, Науково-дослідний 
інститут контролю винних виробів, Французька асоціація зі стандартизації 
та ін. У кожному французькому департаменті створено раду з питань спожи-
вання, підпорядковану префекту, яка об’єднує відповідні адміністративні ор-
гани та асоціації споживачів.

Активно діє Федеральна спілка споживачів — незалежна громадська ор-
ганізація споживачів, утворена в 1951 р., яка має власний дослідницький 
центр та службу інформації. Від 1964 р. Спілка випускає журнал Que choisir 
(“Що вибрати”). Велику роботу проводить Національна асоціація “Якість — 
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Франція”, утворена 1947 року. Інформацію споживачам про якість та експлу-
атаційні характеристики товарів Асоціація надає через “Довідки про якість”, 
які у вигляді паспортів додано до виробів, а також публікує у періодичних ви-
даннях — щомісячних інформаційних листках, каталогах виробів (виходять 
раз на два роки), “Бюлетенях преси” (Bulletin de Presse). Асоціація входить до 
Міжнародного центру підвищення якості, що існує від 1962 р.

За ініціативою споживачів утворені й інші організації, які захищають їх 
інтереси та інформують про ринок товарів. Це одна з найстаріших організа-
цій — Національна федерація споживчих кооперативів (1912 р.), Асоціація з 
розповсюдження побутової техніки, Асоціація жінок, Французька асоціація 
нормалізації та ін. Паралельно з неурядовими структурами загальнонаціо-
нального рівня діє близько сотні відносно невеликих, дуже вузько орієнтова-
них і відтак ефективних організацій. Наприклад, Товариство тих, хто ко-
ристується лінією № 9 паризького метрополітену, Товариство споживачів 
норманського сиру, Товариство на захист клієнтів внутрішніх авіаліній 
тощо.

У Франції існує ціла низка друкованих видань — загальних та вузькоспе-
ціалізованих. Найпопулярнішими серед них є журнал “60 мільйонів спожи-
вачів”, який щомісяця видає Національний інститут споживання.

У Великій Британії близько двох мільйонів сімей не здійснюють більш-
менш важливої покупки без звернення за порадою до журналу Which?, що ви-
дає Британська асоціація споживачів. Асоціація, сформована ще 1957 року, 
ни ні за чисельністю посідає друге місце у світі (після Союзу споживачів США). 

Уряд Великої Британії, враховуючи дедалі зростаючий вплив консюмериз-
му в країні, утворив також спеціальний Консультативний комітет для грома-
дян, який займається проблемами захисту прав й інтересів споживачів (т. зв. 
“Комісія Мелоні”). Служба Консультативного комітету є найбільшим неза-
лежним консультаційним органом у світі (понад 7 млн відвідувачів щороку). 
У ній задіяно 23000 працівників, понад 90 % яких працюють добровільно і 
виконують 50 % роботи в Комітеті. Останній має 800 бюро з 1400 окремими 
відділами по всій Великій Британії. Причому в Шотландії ця служба діє окре-
мо. Консультативний Комітет дає консультації з усіх питань всім громадянам 
без будь-якої дискримінації на безплатній, конфіденційній, неупередженій та 
індивідуальній основі. Структура Комітету є демократичною: кожне бюро має 
правління, яке делегує своїх представників до регіонального комітету. Кожен 
регіон делегує представника до Ради Національної асоціації, якою керує неве-
ликий Виконавчий комітет, що розробляє методичні рекомендації і дає інс-
трукції керівництву службою, а також усій системі Комітету. Національну 
асоціацію фінансує центральний уряд, а місцеві бюро — муніципалітети. На-
ціональна асоціація Комітету обробляє та використовує інформацію, отрима-
ну від громадян, для складання звіту урядові країни.

Внаслідок діяльності Комітету в 1963 р. було сформовано Управління у 
справах споживачів у складі Міністерства торгівлі та промисловості (видає 
журнал Focus), а в 1964 р. — Дослідний інститут у справах споживачів.

Захист споживачів на державному рівні у Великій Британії прямо проти-
лежний в адміністративному розумінні французькій системі, оскільки здій-
снюється в основному не спеціалізованим державним органом, а відділом 
 місцевих органів влади з питань за дотриманням стандартів, захисту навко-
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лишнього середовища і охорони здоров’я. Основною державною структурою, 
що підзвітна Міністерству торгівлі та промисловості, є Управління добросовіс-
ної торгівлі. Воно розробляє і проводить політику забезпечення конкуренції і 
має право звертатися за допомогою в Комісію з монополій і злиття компаній. 
Управління також проводить обстеження певних галузей і вивчає проблеми 
споживачів, видає ліцензії організаціям, які видають позики споживачам, 
агентам з продажу й найму нерухомості, надає інформацію споживачам.

Відповідальність за дотримання законодавства про захист споживачів пок-
ладено, в основному, на місцеві органи (муніципалітети). Муніципалітети є 
автономними, їх відділи контролю за дотриманням торговельних стандартів 
співпрацюють через Координаційну раду місцевих органів із продовольчих та 
торговельних стандартів (LACОTS). Вони підтримують тісний контакт з Уп-
равлінням добросовісної торгівлі, але прямо йому не підпорядковані і ним не 
контрольовані. Загалом існує 126 відділів з питань торговельних стандартів, 
в яких працює 1500 осіб. У великих містах, зокрема в Лондоні, відділи захис-
ту навколишнього середовища і торговельних стандартів перебувають на од-
ному рівні з місцевими органами влади. 

У Великій Британії діє також Рада з експертизи промислових товарів, ут-
ворена 1957 року Рада організовує у Глазго постійні виставки виробів, які віді-
брані відповідно до критеріїв промислової естетики, а також веде каталог цих 
виробів, картотека якого охоплює 10000 постійно поновлювальних карток. 

Аналогічні “центри естетичних виробів” є в Бельгії, Італії, Швеції, Гол-
ландії, Франції.

У Німеччині суворо регламентований порядок створення організацій спо-
живачів: вони повинні презентувати принаймні 65 фізичних осіб та бути за-
реєстрованими як юридична особа. 1953 року виникло Робітниче співтова-
риство спілок споживачів ФРН (нині — Об’єднання союзів споживачів ФРН), 
організаторами якого були члени правління Центральної Спілки німецьких 
споживчих кооперативів. Остання ще від 1946 р. видає щотижневик Verb
raucher (“Споживач”). об’єднання союзів споживачів Німеччини, в якому 
нині згуртувалися 38 організацій-членів, видає журнал Der Verbrauncheg 
Rundschou, в якому друкують звіти про випробування товарів широкого 
вжитку. Найбільшою популярністю у споживачів ФРН користується щотиж-
невий журнал Deutsche Mark, який видає Інститут експертизи товарів (DМ-
Testinstitut).

1964 року Федеральний уряд заснував фундацію контролю за товарами 
Stiftung Warentest. Але вона у своїй діяльності не підпорядкована жодним 
державним розпорядженням. Stiftung Warentest оцінює і контролює спо-
живчі товари всіх видів — від кулькової ручки до персонального ком п’ю-
тера — за якістю, співвідношенням між ціною і технічними параметрами, а 
також за шкідливістю впливу на здоров’я людей та навколишнє середовище. 
Послуги також контролюють. Своїх власних лабораторій організація не має, 
а співпрацює приблизно з 90 дослідницькими лабораторіями нейтральних і 
незалежних німецьких та іноземних університетів і спецінститутів. Найваж-
ливіші публікації друкують у журналі Der Test, який виходить щомісячно 
тиражем близько 1 млн примірників. Крім того, результати контролю регу-
лярно оприлюднюють у 160 газетах і часописах, у багатьох передачах радіо і 
телебачення.
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Дуже цікавим і цінним є досвід організації Stiftung Warentest у галузі 
порівняльних випробувань. Процес проведення таких випробувань дуже 
складний і тривалий. З метою прийняття кваліфікованого рішення опитують 
і продавців, і споживчів спілки для визначення асортименту продукції, яка 
користується великим попитом на ринку. Для виявлення продавців продук-
ції проводять анкетування приблизно 150 спецмагазинів по всій країні, цент-
ральних відділень торгових концернів, оптових об’єднань та споживчих рин-
ків. Зразки продукції, необхідні для випробувань, купують анонімно у 
роздрібній торгівлі (співробітники Stiftung Warentest поводяться як звичайні 
покупці, торговці та виробники не знають, в якому магазині придбали їхню 
продукцію). Працівники дослідних лабораторій працюють із товарами без 
 фірмових марок та інших знаків виробника. Дослідницькі лабораторії, що 
 отримали зразки для випробувань, зобов’язані зберігати конфіденційність, не 
надавати виробникам довідок, не проводити одночасно випробування одно-
рідних виробів для інших замовників, а у разі виникнення проблем негайно 
повідомляти відповідального інженера Stiftung Warentest. Випробування то-
варів, як правило, відбувається за такими параметрами: а) технічне випробу-
вання; б) практичне випробування; в) випробування способу користування 
виробом. Особливе значення для проведення оцінки продукції має випробу-
вання безпеки. У разі незадовільних показників безпечності Stiftung 
Warentest принципово дає виробам якісну оцінку “з великими недоліками”, 
навіть якщо виріб отримав за усі інші випробування оцінку “добре”, чи навіть 
“дуже добре”. До складу Ради експертів входять нейтральні експерти, спе-
ціалісти — представники споживачів, торгівлі, дослідницьких інститутів, а 
також представники з боку виробників. Перед тим, як передати результати 
порівняльних вимірювань у редакцію, передбачено ще один контакт з вироб-
никами: їм як “попередню інформацію” сповіщають важливі дані вимірювань 
їх виробів, але без зазначення оцінок. Отже, ще до публікації можуть бути 
виключені можливі помилки на випробуваннях. У сумнівних випадках 
Stiftung Warentest для внесення ясності іноді приймає рішення про повторні 
випробування.

Результати роботи Stiftung Warentest завдяки їх оприлюдненню мають 
значний вплив на ринок, вони також впливають на відомчі та законодавчі 
процеси в країні. Інформовані про якість та ціни на продукцію, споживачі 
своєю відмовою придбати товар, що отримав оцінку “з недоліками”, сприяють 
тому, що такий виріб не можна реалізувати. Застерегти споживачів від прид-
бання недоброякісної продукції та вплинути на виробників з метою покра-
щання їх виробів — це завжди було і є важливою метою діяльності Stiftung 
Warentest.

Загалом у Німеччині, на противагу дуже централізованій французькій і 
дуже децентралізованій англійській системі, не існує глобальної системи за-
хисту прав споживачів на державному рівні. Існують окремі федеральні орга-
ни, які здійснюють контроль за відповідними секторами: фармацевтичні та 
медичні служби, кредитні організації і страхові компанії. Зокрема, спеціаль-
ні відділи, що надають допомогу під час розробки законів, що регулюють спо-
живчу сферу, діють у федеральних міністерствах економіки, сільського гос-
подарства та охорони здоров’я. ФРН випередила Великобританію і Францію у 
субсидуванні автономних органів, яким доручено захист прав споживачів, 
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зокрема застосування законодавства про конкуренцію. Серед таких органів — 
спілка захисту споживачів (Берлін) — приватна некомерційна організація, 
яку утворено ще в 1953 р. У Спілці немає індивідуальних членів. До її складу 
входять місцеві центри захисту прав споживачів, які фінансують Землі 
(суб’єкти Федерації). Деякі місцеві відділення фінансують муніципалітети. 
Спілка наглядає за дотриманням законів у колективних інтересах спожива-
чів, а також законодавства про недобросовісну торговельну практику і недоб-
росовісні умови угод. Вона проводить опитування споживачів і порівнює ціни, 
надає споживачам різноманітну інформацію та юридичні послуги, розглядає 
їх скарги. Інформацію обробляють і передають уряду, а також спеціальним 
наглядовим органам. Спілка поєднує консультацію громадян із дослідниць-
кою роботою.

В Австрії організована і активно діє асоціація інформації споживачів, 
яку фінансує торговельна палата, профспілки, сільськогосподарська палата 
та палата праці. Результати випробувань, що проводять технічні комісії цієї 
Асоціації, вивчають не лише споживачі, а й комерсанти, промисловці, імпор-
тери. У країні було прийнято закон, за яким уряд виділяє на утримання Асо-
ціації стільки ж коштів, скільки вона отримала від власної діяльності.

У Бельгії суттєву роль у справі захисту споживачів відіграють всілякі асо-
ціації споживачів та промисловців, які спільно розроблюють т. зв. “кодекси 
добросовісної поведінки”. Особливо авторитетна тут асоціація споживачів 
Бельгії, організація “Якість — Бельгія”, а також державна структура Управ-
ління у справах комерційної політики споживання при Міністерстві у спра-
вах економіки.

У Люксембурзі утворена рада споживачів, яка об’єднує представників різ-
них професійних організацій (торговельних палат) та асоціацій споживачів. 
Рада має широкі повноваження щодо контролю за виконанням нормативних 
наказів, а також захисту прав споживачів у суді.

У Греції від 1971 р. існує інститут (захисту) споживачів, утворений як 
приватна асоціація. 1981 року при Міністерстві торгівлі був сформований спе-
ціальний державний орган — служба захисту споживачів, мета якої — не 
лише виробляти проекти нормативних наказів у цій сфері, а й інформувати 
споживачів про ринкову ситуацію, роз’ясняти їм їхні права тощо.

В Італії активно діє Спілка споживачів Італії, джерелом існування якої є 
надходження від публікацій та членських внесків, а також субсидії від мініс-
терств.

У скандинавських країнах споживчі організації часто мають напівдержав-
ний характер, оскільки їх фінансує уряд, але працюють вони за власною про-
грамою. З метою координації діяльності створений Міжскандинавський комі-
тет з питань споживання (1958 р.), до складу якого входять представники 
консюмерських організацій скандинавських країн: Данії, Фінляндії, Норве-
гії, Швеції, Ісландії. У країнах існують типові державні виконавчі органи — 
комісії зі скарг споживачів, були засновані у Швеції в 1970 р., Норвегії — в 
1973 р., Данії — в 1975 р. і в Фінляндії — в 1978 р. Основним завданням Ко-
місій зі скарг є контроль за законністю проведення маркетингових операцій. 
Робота Комісій спрямована на запобігання зловживань на ринку, поперед-
ження використання умов типових угод, які несправедливі до споживачів. 
Структура цього законодавства, повноваження та функції комісій у сканди-
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навських країнах практично однакові. У Фінляндії і Швеції завданням ко-
місій є також забезпечення безпеки продуктів. Вони можуть заборонити ре-
алізацію небезпечних товарів.

Заслуговує також на увагу система скандинавського етикетування продук-
ції, яка визнана доцільною для застосування у всьому світі. Інститути з інфор-
маційного етикетування країн регіону активно співпрацюють між собою в цій 
галузі. 

У Швеції на урядовому рівні проблемами споживання займається Націо-
нальний департамент у справах політики захисту споживачів, що існує від 
1957 р. Крім того, при органах місцевої влади існують консюмерські консуль-
тативні центри, які не лише розглядають скарги споживачів, а й виступають 
посередниками в спорах між споживачами і виробниками (торговцями). Ве-
лику роботу здійснює Інститут випробування споживчих товарів, що має свій 
орган — журнал Rad och Rön, який виходить від 1957 р. Завданням журналу є 
ознайомлення населення із загальними проблемами споживання та результа-
тами порівняльних випробувань якості товарів широкого вжитку. 

Швеція — перша країна, де на наукову основу була поставлена практика 
етикетування продукції. Вже 1951 р. за ініціативою шведських споживчих 
кооперативів у країні було засновано Інститут інформаційного етикетування. 

У Швеції вперше в історії людства ще 1810 р. було створено інститут ом-
будсмана (арбітраж), 200-річчя якого відзначатиме весь світ. Омбудсман при-
значає на визначений термін законодавча влада держави. Його очолює неза-
лежний посадовець високого рангу. Він приймає скарги на державні органи, 
чиновників, наймачів або діє на свій розсуд. Він зобов’язаний проводити роз-
слідування, рекомендувати корегуючі дії та надавати владі інформацію про 
свою діяльність. Згідно зі статистикою, до Національного департаменту у 
справах політики захисту споживачів щорічно надходить до 4 тис. скарг, од-
нак лише 20 із них передають до комерційного суду. Це свідчить про те, що 
більшість юридичних конфліктів розв’язують за допомогою Омбудсмана. 

Сьогодні у багатьох країнах світу Інститут Омбудсмана став незамінним 
складником правової системи. Він надає можливість долати протиріччя між 
державою та особистістю, сприяє формуванню громадянського суспільства. 
Існує велика кількість його модифікацій, серед яких є і спеціалізовані служ-
би захисту прав споживачів.

Від 1971 р. завданням Омбудсмана у Швеції став контроль не лише за до-
триманням прав людини, а й її прав як споживача, контроль правил торгівлі 
та загальних норм законодавства з торгівлі. Він також займається питаннями 
визначення якості товарів та послуг. Виявивши недоліки якості, що спричи-
няють збитки споживачеві, Омбудсман має право накласти заборону на тор-
гівлю такими товарами та надання послуг. До компетенції Омбудсмана вхо-
дить також проведення консультацій з професійними організаціями для 
виявлення небезпечних для здоров’я людей продуктів. Омбудсман може та-
кож виконувати роль позивача від свого імені в цивільних і торговельних 
справах під час захисту споживачів.

Аналогічні консюмерські омбудсмани існують також у Норвегії, Данії та 
Фінляндії. 

У Данії захистом споживачів займається урядова структура — Національ-
не агентство у справах споживачів. Великий досвід у сфері консюмеризму ма-
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ють також Державна рада з економіки домашнього господарства і Датський 
споживчий союз хатніх господарок. 1957 року утворено Інститут інформацій-
ного етикетування. 1974 року сформовано принципово новий адміністратив-
ний орган для захисту прав споживачів — омбудсман. 

Найбільш захищеними у скандинавських країнах почуваються жителі 
Норвегії. У країні найперше в регіоні, 1953 року, утворено установу, що захи-
щає інтереси споживачів — рада споживачів. Усі свої матеріали Рада публі-
кує в щомісячному виданні Forbruker–rapporten (“Звіти споживачів”). 1955 р. 
в країні сформовано Інститут інформаційного етикетування товарів. На де-
ржавному рівні консюмеризм у Норвегії представляє Міністерство у справах 
споживачів та державного управління, консюмерський Омбудсман.

Раніше у Фінляндії дослідженнями якості товарів займалися Центр про-
блем домашньої економіки та Інститут інформаційного етикетування (утворе-
ний у 1956 р.), а в 1964 р. вже було створено Національну адміністрацію у 
справах споживачів і організацію споживачів Фінляндії. Сьогодні консюме-
ризм у країні має дуже впливову державну підтримку і охоплює різноманітні 
сфери діяльності на захист прав й інтересів споживачів.

У Голландії порівняльні випробування товарів здійснює Голландська спіл-
ка споживачів (виникла в 1953 р.). Вона також публікує журнал Consumen
tengids (“Споживчі товари”). При Міністерстві економіки існує Директорат з 
питань споживчої політики, працює інститут інформаційного етикетування і 
консюмерський Омбудсман.

У країні активно діє консультативний центр — Голландський інститут со-
ціальної допомоги і захисту (NSZU), який фінансує уряд. Він надає ма-
теріальне і методичне забезпечення 160 місцевим консультаційним центрам, 
найчисельнішим серед яких є “Бюро соціальних прав”. На відміну від англійсь-
кої Національної асоціації, яка обслуговує тільки свій Консультативний ко-
мітет, Інститут соціальної допомоги і захисту обслуговує багато консульта-
тивних центрів, з яких деякі входять до складу органів місцевого 
самоврядування, а також структури, пов’язані з проблемами соціального за-
хисту.

Асоціація споживачів Канади, утворена в 1960 р., активно бере участь у 
роботі урядових установ, органах стандартизації та ін. Він 1963 р. видає свій 
журнал — Canadien Сonsumer (“Канадський споживач”), який виходить 
шість разів на рік. У країні є досить впливовий урядовий орган, що дбає про 
інтереси споживачів — Міністерство захисту споживачів із Управлінням у 
справах захисту споживачів та корпорацій у своїй структурі.

Можна відзначити високий рівень консюмеризму в Японії. Японська асо-
ціація споживачів (1961 р.) видає свій журнал Consumer японською та анг-
лійською мовами. Великої популярності набув журнал “Кураси-но тетьо”, 
який публікує дані про випробовування товарів широкого вжитку. Існують 
компетентні консюмерські органи в складі Міністерства зовнішньої політики 
й промисловості, Міністерства сільського та лісового господарства, а також 
консюмерські ради у складі інших впливових міністерств. Функціонує розга-
лужена система центрів з проблем споживання (близько 220 центрів), а також 
спеціальні відділи у префектурах, столичних округах, містах, селищах і се-
лах. Функції координатора політики на захист споживачів виконує Японсь-
кий консюмерський інформаційний центр.
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1.6. законодавство на захист інтересів і прав споживачів

Міжнародне співтовариство виробило єдиний підхід до укладання норма-
тивно-технічних вимог до якості продукції і послуг (рис. 1.12). Першочерго-
ву роль у цій піраміді виконує законодавство як найважливіша форма дер-
жавного регулювання якості та методів її забезпечення.

Рис. 1.12. піраміда рівнів директивних документів забезпечення якості

Законодавство на захист прав споживачів — це сукупність різногалузевих 
нормативних правових актів, у яких визначено основні суб’єктивні права 
 споживачів, внормовано механізм реалізації цих прав, зокрема закріплено 
різногалузеві гарантії їх реалізації, а також встановлено юридичні наслідки 
порушення зазначених прав. За допомогою такого законодавства спожива-
чеві — економічно слабшій стороні суспільних (ринкових) відносин — надано 
правові пільги й гарантії, внаслідок чого відбувається певне вирівнювання 
становища споживача. У законодавстві на захист прав споживачів зазначено 
основні положення Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 9 квітня 
1985 р. — “Керівні принципи на захист інтересів споживачів”.

На думку деяких західних спеціалістів, США, Японія та Європа невпинно 
рухаються у напрямі застосування концепції “абсолютної відповідальності 
виробника” за якість виготовленої продукції. Для них характерна активна 
розробка і прийняття законів у найрізноманітніших сферах правового захис-
ту інтересів і прав споживачів. Сьогодні в Японії, наприклад, у галузі право-
вого захисту споживачів діє 50 ухвалених парламентом загальнонаціональ-
них законів, а також десятки указів та розпоряджень, прийнятих органами 
місцевого самоврядування на рівні префектур, округів, а також міст, селищ, 
сіл. У Канаді в кожній провінції діє по 5–6 місцевих законів на захист прав 
споживачів, тобто їх — майже 300, а є ще й федеральні, кількість яких пере-
вищила сотню. В Австрії діє 200 законів, у США — понад 150, у Німеччині — 
близько 80 законів, а також понад 300 урядових постанов (причому існують 
закони так званої “прямої дії”, які стосуються хліба, вина, молока, риби 
тощо). До речі, вражає оперативність розробки законів на захист прав спожи-
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вачів — лише три місяці знадобилося французам, щоб відпрацювати і затвер-
дити закон про заборону продажу товарів із супроводжувальною інформацією 
іноземними мовами. Доповнюючи одне одного ці закони охоплюють усі сфери 
життєдіяльності людини як споживача.

Загалом нормативну основу захисту прав й інтересів споживачів становлять:
а) норми цивільного законодавства для регулювання господарського оборо-

ту, складником яких є спеціальні норми, що застосовуються для захисту спо-
живачів;

б) норми адміністративного законодавства для регламентації певних сторін 
комерційної діяльності (встановлення цін, контроль за якістю продукції, 
здійснення реклами тощо);

в) норми цивільного та адміністративного законодавства про припустимі 
форми та методи конкуренції підприємств, заборони методів обмеженої прак-
тики та недобросовісної конкуренції.

Слід зауважити, що в жодній країні поки що не склалася цілісна, внутріш-
ньо узгоджена система відповідних законодавчих норм у сфері захисту прав 
споживачів. Хоча актів, як правило, прийнято велику кількість, загальна 
картина мозаїчна. Наприклад, у країнах, де діє так зване Римське право і за-
конодавство орієнтоване на основоположні державні акти, проблеми правово-
го захисту споживачів вирішують на основі чинних правових норм. В інших 
країнах, наприклад, у США, Англії та ін., законодавчі органи яких орієнто-
вані на кілька загальновизнаних юридичних норм, суди мають більшу свобо-
ду дій у трактуванні та застосуванні відповідних законодавчих норм, зокрема 
розв’язанні конфліктів між виробником (продавцем) і споживачем.

Основним джерелом інформації про товари і послуги, як відомо, є реклама. 
Основою законодавства про рекламу в усіх країнах є концепція правдивості. 
Однак її інтерпретація пов’язана з організаційними і технічними проблема-
ми. Загалом у Франції та Англії щодо реклами діє кримінальне право, у ФРН, 
Бельгії, Італії, Голландії та Люксембурзі — цивільне, Данії та Ірландії — пе-
реважно адміністративне право, США, Канаді, Австралії — комбінація трьох 
основних правових систем. 

У країнах Західної Європи правові засоби забезпечення якості та безпеки 
продукції перебувають в основному у сфері цивільного права. У цій сфері за-
конодавство орієнтоване на широке впровадження норм деліктного права, що 
регулює відповідальність за цивільні правопорушення, які не є кримінально 
караними діями, але мають наслідком зобов’язання відшкодувати завдані 
збитки.

В основу законодавства розвинених держав покладено насамперед пробле-
му безпеки продукції. У судовій практиці США виникло поняття “охорона 
споживача” — механізм, що забезпечує споживачам реалізацію їхніх прав. 
Цей механізм, крім іншого, включає вимоги обґрунтування реклами, вилу-
чення з договорів умов, що явно порушують інтереси споживачів тощо. Зако-
нодавство США розширює права споживачів на відшкодування збитків, за-
вданих недоброякісною продукцією. У сфері регулювання відповідальності за 
якість товарів і послуг посилюється тенденція, пов’язана зі зростанням від-
повідальності осіб, які постачають продукцію населенню.

У системі законодавства на захист прав споживачів можна виділити де
сять основних груп законів.
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Перша група — найбільш численна, регламентує запобігання фізичних і 
матеріальних збитків споживачів. Їх дія поширюється на продовольчі товари, 
ядохімікати, фармацевтичні препарати, побутові електроприлади й інші 
предмети домашнього вжитку, міський газ і газоприлади, інші види палива, 
автомобільний та залізничний транспорт, будівельні матеріали тощо. Вимоги 
законів цієї групи передбачають насамперед наявність ліцензії на виробниц-
тво і збут певних товарів, встановлених норм безпеки у відповідних умовах 
виробництва та експлуатації тощо. Вимоги, що стосуються виробників та пос-
тачальників, передбачають їх реєстрацію, повідомлення про дефекти, вилу-
чення неякісних та небезпечних виробів із торговельної мережі, штрафні санк-
ції за порушення вимог законодавства, позбавлення ліцензій, припинення 
виробництва і збуту тощо. У США до цієї групи законів належать закон про 
безпеку споживчих товарів (1972 р.), закон про якість продуктів, косметич-
них засобів та ліків (1906 р., 1938 р., 1976 р.), закон про гарантії на споживчі 
товари і поліпшення діяльності Федеральної торговельної комісії (1975–
1976 рр.), закон про контроль за м’ясними продуктами (1906 р.), закон про 
рідкісні ліки (1983 р.), закон про вдосконалення штрафів (1984 р., 1987 р.) та 
ін. В Японії — закон про безпеку споживчих товарів (1973 р.). У Німеччині — 
закон про забезпечення безпеки технічних засобів (1968 р.), закон про про-
дукти харчування та товари масового споживання (1974 р.). У Франції — за-
кони про фальсифікацію та підробки у сфері товарів та послуг (1905 р.) і про 
безпеку споживачів (1983 р.). В Англії — закони про продукти харчування 
(1984 р.) і про безпеку споживчих товарів (1978 р., 1988 р.). В Австрії — за-
кон про відповідальність за якість продукції (1988 р.) тощо. 

До другої групи належать закони щодо мір та ваг. Це, зокрема, закон про 
ваги та міри, прийнятий 1978 року в Англії; закон про вимірювальну справу і 
закон про одиниці вимірювань та про їх перевірку, прийняті 1985 року в Ні-
меччині; японський закон про виміри, прийнятий 1985 року; закон про мет-
рологічну систему, прийнятий 1986 року в США, та ін. 

Третю групу становлять закони про стандартизацію, сертифікацію і мар-
кування як продуктів харчування, так і промислових товарів і предметів по-
бутового призначення. Ці закони вимагають від виробників забезпечувати 
відповідну до діючих національних стандартів якість споживчих виробів, ети-
кетування продукції, яке засвідчує наявність встановлених стандартами якіс-
них показників. Виробники зобов’язані надавати інформацію про вихідні ма-
теріали, засоби зберігання, інші аспекти, які сприяють реалізації законних 
прав споживачів на інформацію та вибір товару. Ці закони також містять пе-
рестороги проти недоброякісної й оманливої реклами. Так, у США існує закон 
про каталогізацію і стандартизацію (1954 р.), закон про достовірність реклам-
них засобів й інформаційних етикеток (1966 р.), закон про захист дітей і за-
безпечення безпеки іграшок (1969 р.), а також закони про добросовісну упа-
ковку та маркування товарів, про надання на етикетках харчових продуктів 
інформації про поживні властивості та просвіту населення, а також про 
обов’язкові вказівки на етикетках продуктів відомостей щодо споживчих 
властивостей товарів (1990 р.). В Японії прийнято закон про промислову стан-
дартизацію (1949 р., 1980 р.). У Франції — закон, що регулює торговельні 
відносини і захищає інтереси споживачів, забороняючи недоброякісну рекла-
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му. В Англії — закон про характеристику (опис) продукції (1968 р.) і закон 
про неправдивий опис товару (1967 р.) тощо. 

Четверта група — це закони, що передбачають неприпустимість обме-
ження конкуренції. У них, як правило, крім забезпечення прав рядових спо-
живачів, декларовано мету: “здоровий і демократичний розвиток національ-
ної економіки”. Прикладом таких законів є французький закон про вільну 
конкуренцію (1986 р.), австрійський закон про недозволені прийоми конку-
ренції та ін. 

П’ята група законів містить комплекс заходів, спрямованих на зміцнен-
ня позицій споживачів у ділових стосунках із виробниками, постачальника-
ми і продавцями. Сюди належать англійські закони про ціни (1974 р.), про не-
замовлені товари та послуги (1971 р., у Північній Ірландії — 1976 р.), про 
несправедливі договірні умови (1977 р.), про купівлю-продаж товарів (1893–
1979 р.); французький закон про відповідальність продавця за поставку не-
доброякісних товарів (1978 р.), німецький закон про правове регулювання за-
гальних умов угод (1976 р.), закон США “Про справедливе стягнення боргу у 
кредитних відносинах” (1970 р.) та ін. 

У законах шостої групи — закони про заходи з метою підвищення рівня 
інформованості споживачів про їх законні права й обов’язки. Спеціальний за-
кон про охорону прав та інформації споживачів (1978 р.) існує у Франції, 
Японії та багатьох інших країнах. 

Сьома група законів визначає процедуру регулювання подання скарг спо-
живачів, а також передбачає створення мережі консультативних пунктів при 
міністерствах, спеціальних консюмерських центрах, регламентує процедуру 
визнання за профспілковими і консюмерськими організаціями права висту-
пати позивачами в суді від імені споживачів. Таке законодавство діє сьогодні 
у ФРН (закон від 09.12.76), Франції (закон від 27.12.73), Швеції (закони від 
1974 р.) та багатьох інших цивілізованих державах.

Восьма група законів стосується правового регулювання охорони навко-
лишнього середовища, що охоплює не лише виробництво, а й споживання. 
Зокрема, значно скорочено або навіть припинено виробництво і споживання 
продуктів, послуг та технічних засобів, внаслідок застосування яких збитки 
або незручності для суспільства перевищують вигоди для окремої людини (на-
приклад, шкідливі для навколишнього середовища нерозчинні миючі засоби, 
препарати, що містять ртуть тощо). Так, у США основу екологічного законо-
давства становлять закони про політику в галузі охорони навколишнього се-
редовища, зокрема про використання різних речовин та їх похідних, охорону 
морів, утилізацію твердих відходів, про чисті повітря та воду (зокрема пит-
ну), про контроль за ліквідацією токсичних відходів. Закон про державну 
політику в сфері охорони навколишнього середовища (1969 р.) і закон про 
контроль над рівнем шуму (1972 р.) передбачають необхідність ретельного 
екологічного обґрунтування будь-якого масштабного проекту. Прийняті в 
1990–1994 рр. поправки зробили ще більш суворими закони про чистоту 
повітря та про якість питної води (штраф за забруднення повітря промислови-
ми установами становить 100 тис. дол.). У Німеччині 1972 року був прийня-
тий закон, який встановлював порядок збирання, транспортування та складу-
вання сміття, загальні правила про недопущення завдання збитків суспільству 
внаслідок неправильного знищення відходів, повторного використання паку-
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вальних матеріалів; 1974 року був затверджений закон про охорону навко-
лишнього середовища тощо. Загальні принципи та мета діяльності державних 
органів із захисту природи в Японії закріплені в Основному законі про бороть-
бу із забрудненням навколишнього середовища (1967 р.).

Дев’ята група — це специфічне законодавство про генетично модифіко-
вані організми (ГМО). Поставку продуктів з ГМ-інгредієнтами на ринок без 
відповідного маркування можна порівняти з насильницьким годуванням спо-
живача. Тому у країнах — членах ЄС стосовно ГМ-продуктів діє чітка політи-
ка, чинне законодавство задля безпеки цих продуктів постійно переглядають, 
воно стає щоразу суворішим. Навіть назва — “Специфічне законодавство ЄС 
про ГМО” свідчить про особливість цих законодавчих актів. Серед них:

· Директива про новітні продукти харчування та новітні харчові ін-
гредієнти, яка обумовлює маркування продуктів харчування та харчо-
вих інгредієнтів, що є генетично модифікованими або виготовлені з ГМО 
(1997 р.);

· Директива про використання генетично модифікованих організмів у за-
критих системах (1998 р.);

· Директива про комерціалізацію насіння, що встановлює правила рин-
кового розповсюдження насіння в ЄС, яке є можливим лише після отри-
мання статусу виду й реєстрації в національному каталозі. Це стосуєть-
ся й ГМ-насіння (1998 р.);

· Директива про комерціалізацію репродуктивного матеріалу лісів, що 
містить вимогу про проведення оцінки екологічного ризику від ГМ-де-
рев (1999 р.);

· Директива щодо косметичних виробів забороняє реалізацію космети-
ки, яка містить у собі інгредієнти, випробувані на тваринах (2000 р.), 
та ін;

· Директива ЄС/18/ЄС про навмисний викид генетично модифікованих 
організмів у довкілля (раніше 90/220/ЄС) (2001 р.), яка набула чинності 
17 серпня 2002 р.

Останній документ є “матір’ю” всіх законів ЄС щодо генетично модифіко-
ваних організмів і встановлює нові стандарти безпеки, спрямовані на захист 
довкілля та охорону здоров’я громадян. Він дозволив використання ГМО в аг-
рокультурі, фармакології та інших галузях. Директива також містить проце-
дуру отримання загальноєвропейського дозволу на комерціалізацію ГМО 
 (виведення на ринок). Важливо, що 2002 року норму рівня дозволеного гене-
тичного забруднення продуктів харчування в законодавстві ЄС зменшено з 
1 % до 0,5 %. До речі, у США стандарт не такий жорстокий: допускається на-
явність 2–7 % ГМ-добавок без відповідного позначення на етикетці. 

Слід сказати, що на пострадянському просторі перші відповідні кроки 
щодо врегулювання ГМ-продуктів та їх маркування було зроблено у Російсь-
кій Федерації. Згідно з Федеральним Законом “Про державне регулювання в 
галузі генно-інженерної діяльності” (2002 р.), трансгенна продукція повинна 
пройти сертифікацію із визначенням повної інформації щодо методів її отри-
мання та властивостей такого продукту. В Україні також зроблено перші кро-
ки щодо прозорого використання ГМО. Зокрема у новій редакції Закону “Про 
захист прав споживачів” зазначено: “Споживач має право на одержання необ
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хідної, доступної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), яка 
повинна містити /.../ позначку про застосування генної інженерії під час ви
готовлення товарів”. Нові норми маркування ГМ-продуктів відображено та-
кож у Законі України “Про якість і безпеку продуктів харчування і продо-
вольчої сировини”. 

Десята група законів — це універсальні закони, які стосуються всеохоп-
люючого захисту споживача як фізичної і юридичної особи. Такі закони існу-
ють у багатьох країнах. У Великій Британії— це закон про захист споживачів 
(1961 р., 1971 р., 1987 р., Північна Ірландія — 1965 р.), на Філіппінах — за-
кон про захист споживачів (1992 р.), в Японії — закон про охорону інтересів 
споживачів (1968 р.) тощо. 

Рис. 1.13. основні правові аспекти системи законів на захист прав споживачів

Концепція “абсолютної відповідальності виробника за продукцію” (рис. 
1.13) встановлює більш сувору відповідальність за збитки, завдані майну, а 
також особі та здоров’ю потерпілого. Споживача по суті звільнено від проце-
дури доведення провини виробника дефектної продукції. Йому слід лише до-
вести причинний зв’язок між виникненням у нього збитків та наявністю де-
фектів товару. Розширюється також перелік осіб, до яких висуваються 
претензії. Крім виробника, відповідальність поширюється на всі ланцюги, що 
з’єднують виробника і споживача товару: посередників, агентів із реклами, 
експортерів, перевізників, продавців.

У країнах Західної Європи серйозну увагу приділяють проблемі гармоніза-
ції, уніфікації законодавства на захист прав споживачів. Цього, зокрема, пот-
ребують тенденції створення єдиного ринку в межах Євросоюзу. Так було 
розроблено Страсбурзьку конвенцію про відповідальність за продукцію у разі 
спричинення особистої шкоди або смерті від 07.01.77, а також Гаазьку кон-
венцію про закон, що регулює відповідальність за продукцію від 02.10.73 (Ди-
рективи ЄС).

1. Концепція “суворої юридичної відповідальності за якість 
виробленої продукції”, в основі якої - два принципи: вжиття 
виробником і продавцем невідкладних заходів для ремонту 
продукції незадовільної якості або її заміни, а також 
наявність повної доступної й достовірної інформації про 
терміни реалізації, безпеку та якість продукції. Виробник 
та продавець повинен взяти на себе відповідальність і 
за експлуатаційні властивості виробів, і за їх вплив на 
навколишнє середовище, безпеку тощо. Причому беруть до 
уваги умови фактичної експлуатації продукції у споживача, а 
не умови, вказані в інструкції виробника. 

2. Гарантія виробника на експлуатаційні властивості й 
надійність продукції та послуг, яка закріплює за споживачами 
конкретні права. Важливим фактором тут є точність 
та обґрунтованість гарантій, що забороняє наявність 
двозначних та сумнівних формулювань, умов та обмовок. 
Зміцненню довіри до гарантії якості продукції повинні 
сприяти також комплексні системи забезпечення якості, що 
діють на підприємствах, фірмах.

3. Програма повернення продукції, в якій під час експлуатації 
виявилися недоліки, і відшкодування збитків.
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Наприклад, згідно з Директивою ЄС про відповідність законів, положень 
та адміністративних постанов країн — членів про відповідальність за дефект-
ну продукцію (1985 р.), іноземна компанія, що бажає реалізовувати свою про-
дукцію в країнах Євросоюзу, має зареєструвати своє представництво в ЄС. 
Тільки після цього вона стає персоніфікованою й адресно може отримати рек-
ламації від споживача. А якщо іноземна компанія вводить самодекларацію, 
тобто в сертифікаті вказує, що продукція є безпечною та відповідає Директи-
вам ЄС та європейським нормам, то у разі завданих споживачеві збитків вона 
відшкодовує всі витрати та штрафні санкції. А за рішенням Європейської Ко-
місії вироблено процедуру звернення до судових інстанцій, проведення інфор-
маційної кампанії, спрямованої на забезпечення безпеки дітей, зниження не-
щасних випадків, які призводять до тимчасової непрацездатності та смерті 
через дефекти продукції та послуг тощо. 

1.7. Консюмерський інтернаціонал. основні напрями діяльності

Процес законотворчості і практичних дій на рівні виконавчої влади та 
ініціативи національних консюмерських організацій вийшов за кордони ок-
ремих держав. На міжнародному рівні консюмеризм представлений такими 
незалежними, некомерційними, неполітичними організаціями споживачів: 
Консюмерський Інтернаціонал (СІ) і в Європейському регіоні — Європейське 
бюро союзів споживачів (BEUC), Міжскандинавський комітет з питань спо-
живання у скандинавських країнах, Міжнародна конфедерація товариств 
споживачів (КонфТС) у країнах СНД.

Проблема захисту прав споживачів стала предметом зацікавлення багатьох 
інших впливових міжнародних організацій1, зокрема Організації Об’єдна них 
Націй, Ради Європи, Європейської економічної комісії, Організації економіч-
ного співробітництва і розвитку, Конференції ООН з питань торгівлі і розвит-
ку, Світової організації торгівлі (ГАТТ/СОТ), Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, Європейської організації якості, Міжнародної організації зі стан-
дартизації, Міжнародної електротехнічної комісії, Міжнародної організації 
законодавчої метрології, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Експерт-
ної комісії з продовольства при ООН Codex Alimentarius, Всесвітньої організа-
ції інтелектуальної власності, Міжнародної організації праці, Дитячого фон-
ду ООН (ЮНІСЕФ), Організації ООН з питань освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО), Всесвітньої туристичної організації, Міжнародної організації 
цивільної авіації, Міжнародної спілки поштових працівників тощо.

Консюмерський Інтернаціонал засновано в 1960 р. невеликою групою на-
ціональних споживчих організацій на індивідуальних засадах і зареєстровано 
у Гаазі (Нідерланди) як Міжнародну Організацію Споживчих Товариств 
(IOCU). Упродовж наступних десятиріч організація швидко зростала. Якщо в 
рік заснування (1960 р.) вона об’єднувала 21 національну консюмерську ор-
ганізацію з 18 країн світу, то нині до її складу входить майже 270 національ-
них державних, громадських, регіональних та інших консюмерських органі-

1 Див.: Додаток № 2 — “Міжнародні та регіональні організації, що відають проблемами захисту 
прав споживачів”.



59

зацій і груп майже 120 країн світу, включаючи держави Великої сімки. Нині, 
крім основного центру в Лондоні (створений 1993 р.), CI має три регіональні 
центри: в Сантьяго, Чилі (Латинська Америка й Карибський басейн), Куала-
Лумпур, Малайзія (Азія й Тихоокеанський регіон), Хараре, Зімбабве (Афри-
ка); а також чотири субрегіональні центри — в Сенегалі, Новій Зеландії, Індії, 
Гватемалі.

Консюмерський Інтернаціонал — незалежна, неприбуткова, неполітична 
організація. Фінансується він доходами від членських внесків (приблизно 40 
відсотків від загального фінансування). Фонд його формують також прибутки 
від публікацій, гранти від фундацій урядів та багатосторонніх агенцій із фі-
нансування різних проектів (60 відсотків). 

СІ має три види членства: повне, часткове й урядове. Його членами можуть 
стати тільки некомерційні організації, не пов’язані з промисловістю або тор-
гівлею. Організації, що входять до СІ як асоціативні (з правом голосування), 
не можуть отримувати матеріального прибутку, а також субсидії від комер-
ційних або політичних організацій, не повинні дозволяти використовувати 
свою назву з комерційною метою. Організації, що не є асоціативними члена-
ми, входять до СІ як фактор підтримки. Державні організації — члени СІ по-
винні насамперед презентувати інтереси споживачів або представляти анти-
монопольні структури будь-якої країни, які не пов’язані з комерційною 
діяльністю.

Більшість членів — незалежні неурядові організації, приблизно чверть — 
урядові агенції, офіційні організації та інші громадські групи, діяльність 
яких пов’язана з захистом інтересів споживачів. Організації, які подали заяв-
ку на членство в СІ, повинні мати відповідні документи, що підтверджують 
характер їх діяльності та незалежний статус, а також повинні бути відомими 
у відповідному Регіональному офісі СІ не менше двох років, працюючи на асо-
ціативних засадах. Заяви майбутніх членів розглядає Виконавчий комітет СІ 
упродовж шести місяців. Членські внески встановлюють залежно від розмірів 
та типів організації.

Структура СІ є демократичною. Кожен повноправний член СІ має один го-
лос у Генеральній Асамблеї, що визначає політику та пріоритети діяльності 
організації. Генеральна Асамблея обирає Раду СІ — координуючий орган, що 
складається з одного представника від 20 організацій. Раду (з повним членс-
твом) переобирають що три роки на Всесвітніх конгресах споживачів. Конгрес 
споживачів також обирає Президента СІ. Рада обирає Виконавчий комітет у 
складі 8 членів, якому передають найважливіші функції Ради. У Раді та Ви-
конавчому комітеті представлені всі регіони світу. 

Створений спочатку як інформаційний центр для обміну досвідом у прове-
денні порівняльних випробувань товарів широкого вжитку, СІ вже від 1964 р. 
відчутно впливає на міжнародні організації зі стандартизації. Відповідно до 
Статуту СІ, завданням організації є також координація та планування інфор-
маційної та видавничої діяльності національних консюмерських організацій; 
реєстрація всіх незалежних випробувальних лабораторій; сприяння міжна-
родному співробітництву у проведенні порівняльних випробувань споживчих 
товарів; регулювання класифікацій та оцінювання товарів, а також передру-
ку опублікованих матеріалів із зазначеними оцінками; фінансування органі-
зацій, що захищають права й інтереси споживачів тощо.
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Сьогодні СІ вважають голосом міжнародного руху споживачів про такі різ-
ні поняття, як товари й продукти харчування, здоров’я і права пацієнтів, нав-
колишнє середовище та споживання, регулювання міжнародної торгівлі і 
 засобів громадського користування. СІ намагається сприяти розвитку спра-
ведливого суспільства через захист усіх споживачів, включаючи бідних, 
 малозабезпечених та людей із вадами, підтримуючи та посилюючи членські 
організації і консюмерський рух загалом. 

СІ дбає про освіту споживачів, забезпечує їх такими матеріальними ресур-
сами, як книги та інформаційні довідники. Щорічно до Всесвітнього дня за-
хисту прав споживачів оприлюднюють буклет для планування дій груп спо-
живачів. Регіональні офіси СІ реалізують наукові програми для розвитку 
певних навичок у членів організацій. Ці програми зокрема містять дані про 
перевірку продукції та обслуговування, дослідження та публікації з вироб-
ництва та маркетингу. Повноправні члени організації отримують публікації 
СІ безкоштовно, а часткові й урядові — за помірну плату.

Через Consumer Interpol СІ організував інформаційну мережу попереджен-
ня про небезпечні товари, координує всесвітню кампанію проти недоброякіс-
ної реклами та спонсорства тютюнових підприємств, є одним із шести коорди-
нуючих центрів інтернаціональної Системи заходів боротьби з пестицидами 
тощо. Зокрема, ще в 1997 р. СІ висунув загальні пропозиції створити базу да-
них продуктів харчування у міжнародній торгівлі, зокрема визнаних непри-
датними. Ідею створити базу даних підтримали делегації низки країн, хоча 
вона діє як “чорний список”. За загальним рішенням країн — членів СІ про-
грама потребує конкретизації й майбутньої розробки з використанням гло-
бального методу обміну інформацією про пересування продуктів харчування 
в міжнародній торгівлі.

СІ заохочує дослідження і діяльність із глобальних консюмерських про-
блем, презентує інтереси споживачів перед політичними структурами.

СІ видає різні довідники, доповіді, книги, щотижневики. Разом із журна-
лом International Сonsumer (“Міжнародний споживач”), який виходить шість 
разів на рік, у межах СІ що два роки видають International Сonsumer Directory 
(“Міжнародний консюмерський довідник”), Circular letters (“Циркулярні 
листи”), які розсилають лише членам СІ, а також регіональні інформаційні 
бюлетені відповідно до п’яти основних регіональних програм СІ. Щорічно 
трьома мовами (англійською, французькою, іспанською) виходить Annual 
Report (“Щорічний звіт”) Консюмерського Інтернаціоналу. Завдяки електрон-
ній мережі (http://www.consumersinternational.org) СІ об’єднує організації 
споживачів усього світу та має інформацію для постійного доступу. 

Крім членів СІ, до International Сonsumer Directory входять організації, 
що стоять на варті інтересів споживачів і не мають від цього матеріальної 
вигоди: організації зі стандартизації, комітети профспілок або коопера-
тивів, підрозділи в урядових установах та спеціалізовані групи, що працю-
ють у сфері проблем харчування, пестицидів, охорони здоров’я тощо (сьо-
годні їх понад 300). У довіднику наведено характеристику їх діяльності 
нарівні з членами СІ з метою ілюстрації масштабів та різноманітності сфер 
діяльності груп споживачів, які беруть участь у міжнародному консю-
мерському русі.
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СІ має консультативний статус в Економічній і Соціальній раді ООН, бере 
активну участь у реалізації різних ініціатив інших спеціалізованих установ 
ООН: ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН, ВООЗ, ФАО, ЮНЕП, ЕСКАТО, ЕКЛАК. 
СІ також представлений у Міжнародній організації зі стандартизації та її Ко-
мітеті з питань споживчої політики, у Всесвітній торговельній організації, в 
Експертній комісії при ООН Codex Alimentarius, має консультативний статус 
в Раді Європи та інших міжурядових органах.

Через своє центральне відділення у Лондоні та регіональні відділи в Захід-
ній і Східній Європі, Північній Америці, Азії та Тихоокеанському регіоні, Ла-
тинській Америці й Карибському басейні, а також через представництво у 
впливових міжнародних організаціях СІ презентує інтереси своїх членів і під-
тримує їх, особливо новостворені консюмерські групи. СІ організовує щорічні 
міжнародні семінари в різних регіонах світу, а раз на три роки — всесвітні 
консюмерські конгреси. Останні Всесвітні конгреси споживачів відбулися: 
ХV — в листопаді 1997 р. в м. Сантьяго, Чилі; ХVІ — в листопаді 2000 р. в 
м. Дурбан, Південно-Африканська Республіка; ХVІІ — у жовтні 2003 р. в 
м. Лісабон, Португалія. 

Сьогодні в межах СІ розроблено і впроваджено п’ять регіональних консю-
мерських програм з метою підтримки і розвитку консюмеризму в різних час-
тинах світу.

Перша програма PRODEC — для розвинених країн. Її впроваджено 1993 р. 
Програма охоплює Західну Європу, Північну Америку і частково Тихооке-
анський регіон (Японія, Гонконг, Австралія). Центр керівництва програмою 
розташований у Лондоні. Виходить регіональний інформаційний бюлетень 
Consumer.

Друга програма ROAP — для країн Азії й Тихоокеанського регіону. Центр 
керівництва був розташований спочатку в Пенанзі, а в середині 2000 р. пере-
міщений в Куала-Лумпур (Малайзія). Це — перший регіональний офіс СІ. 
Програму реалізують від 1974 р. з метою привернення більшої уваги до спе-
цифічних умов, потреб й інтересів споживачів у країнах, що розвиваються, та 
надання їм конкретної необхідної допомоги у розвитку консюмеризму. Пів-
денно-Тихоокеанська Програма захисту споживачів (SPCPP) із центром у 
Новій Зеландії. У межах ROAP для регіону виходить два інформаційні бюле-
тені: Syria Consumer’s Report та The South Pacific Consumer’s Report.

Третя програма ROLAC — для країн Латинської Америки й Карибського 
басейну з центрами керівництва в Сантьяго (Чилі) та Гватемалі. Впроваджено 
1986 р. з метою сприяння і координації роботи новостворених консюмерських 
груп, які не мають ще ані достатніх ресурсів, ані відповідних технологій. Про-
водиться конкретна робота з урядами та посадовими особами країн регіону. 
Виходить бюлетень Consumidores y Desarrollo.

Четверта програма PROECT — для економік перехідного періоду з цент-
ром у Лондоні. Розрахована на країни Центральної та Східної Європи, а та-
кож колишні республіки Радянського Союзу. Хоча в регіоні СІ почав свою 
діяльність ще 1989 р., програма реалізується від 1993 р. і має на меті реєстра-
цію, підтримку та допомогу молодому консюмеризму колишніх країн со-
ціалістичної співдружності, встановленню між консюмерськими організація-
ми регіону тісних контактів, залучення їх до міжнародного консюмеризму. 
Спеціально для регіону виходить інформаційний бюлетень Kontact.
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П’ята програма ROAF — для країн Африки. Запроваджено 1994 р., коли 
СІ розширив свою вже діючу африканську програму та затвердив регіональні 
центри керівництва в Дакарі (Сенегал) та Хараре (Зімбабве). Для регіону ви-
ходять інформаційні бюлетені англійською й французькою мовами: African 
Consumer та Consommation — Developpement.

Загальну стратегію консюмерської політики в ХХІ ст. відображено в ма-
теріалах XV (листопад 1997 р., Сантьяго, Чилі), XVI (листопад 2000 р., Дур-
ман, Південна Африка), XVIІ (жовтень 2003 р., Лісабон, Португалія) Всесвіт-
ніх конгресів споживачів. Пріоритетним стало поглиблення процесу 
гуманізації консюмерських ідей. Так, на останньому, XVIІ Всесвітньому кон-
гресі споживачів 500 делегатів, що представляли організації споживачів із 
107 країн світу, обговорювали спільну проблему — “Майбутнє захисту спожи-
вачів”. Предметом дискусій стали важливі питання, які були винесені на ро-
боту чотирьох генеральних асамблей, двох пленарних засідань та чотирнад-
цяти робочих груп. Це безпека продуктів харчування; біотехнологія та її 
вплив на торгівлю, безпеку продуктів та на законодавство; комунальні послу-
ги та права споживачів; права інтелектуальної власності; проблеми споживчої 
освіти та інформації; конкурентна політика та інтереси споживачів тощо. Об-
говорювали також сучасну стратегію й завдання консюмерських організацій, 
їх роль у поглибленні демократичних процесів у суспільстві.

Членами Консюмерського Інтернаціоналу стали й українські організації. 
Так, від 1991 р. членом Консюмерського Інтернаціоналу є неурядова консю-
мерська структура — Українська Асоціація споживачів (створена 1989 р.), 
яка брала участь в останніх п’яти Всесвітніх Конгресах споживачів (1991, 
1994, 1997, 2000, 2003 рр.). На державному рівні від 1997 р. Україну презен-
тував в цій організації Державний комітет України у справах захисту прав 
споживачів (Держспоживзахист, 1992 р.), правонаступником якого сьогодні 
є Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої 
політики (Держспоживстандарт). 

1.8. Формування руху на захист споживачів у країнах,  
що розвиваються

Керівні принципи ООН стали могутнім імпульсом для виникнення й роз-
витку консюмеризму в країнах, що розвиваються. Зокрема ці країни у своїх 
відповідях на опитувальник ООН (див. 1.3.) підкреслили важливість Керів-
них принципів у вирішенні своїх нагальних проблем. Так, у письмовому звіті 
уряду Нової Зеландії зазначено, що Керівні принципи стали основою всіх ас-
пектів діяльності Міністерства у справах споживачів. Комісія у справах спо-
живачів Ямайки включила Керівні принципи до комплексу своїх інформацій-
них матеріалів для преси та інших організацій, а також у плани роботи для 
захисту прав й інтересів споживачів. Уряд Малайзії виробив законодавство 
відповідно до Керівних принципів і почав працювати над проектом загально-
го консюмерського закону. Керівні принципи використано також під час 
розробки консюмерської політики на Мальті тощо.

Усі країни, що розвиваються, у своїх звітах-відповідях на опитувальник 
ООН зверталися до Організації Об’єднаних Націй з проханням надати допомо-
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гу у справі підготовки працівників для захисту прав й інтересів споживачів, а 
також для розробки програм консюмерської освіти та інформації, створення 
правової бази консюмеризму. Вони потребували допомоги для розвитку інф-
раструктури, зокрема для створення лабораторій із перевірки якості товарів. 
Уряди низки країн висловилися за доцільність організації семінарів-нарад в 
Африці, Східній Європі, Латинській Америці та Карибському басейні, Азії та 
Тихоокеанському регіоні. Уряд Аргентини, зокрема, запропонував ООН скли-
кати міжнародний семінар для того, щоб державні посадові особи змогли об-
мінятися інформацією, обговорити типовий закон для регіону, виробити ме-
тодологію поширення інформації серед споживачів та підготувати проект 
надання технічної допомоги на основі зроблених висновків, а також запропо-
нував свої послуги і свою країну для проведення такого семінару в 1993 р.

Згідно з регіональними програмами Консюмерського Інтернаціоналу в ме-
жах ООН було проведено декілька регіональних семінарів для країн Латинсь-
кої Америки і Карибського басейну (в березні 1987 р. в Монтевідео, Уругвай; 
у листопаді 1990 р. і в грудні 1991 р. в Сантьяго, Чилі; Сантьяго-де-Куба та 
ін.). Крім 90 представників від майже 20 країн регіону, міжурядових і неуря-
дових організацій, у нарадах взяли участь СІ, Економічна комісія ООН для 
Латинської Америки і Карибського басейну (ЕКЛАК), ЮНЕСКО та інші впли-
вові міжнародні організації, до компетенції яких входять питання захисту 
прав й інтересів споживачів. Серед важливих наслідків цих нарад — розробка 
СІ типового закону про захист прав й інтересів споживачів, який спирався на 
Керівні принципи, а також враховував правові доробки країн регіону. Багато 
країн використали цей типовий закон як взірець під час підготовки нового за-
конодавства на захист прав споживачів. Наприклад, у наступні п’ять років 
уряд Бразилії висунув консюмерську проблему на конституційний рівень і 
прийняв закон про захист прав й інтересів споживачів. Уряди Аргентини, 
Уругваю, Чилі подали нові консюмерські закони на обговорення своїх парла-
ментів. Уряди Мексики, Уругваю, Чилі зміцнили існуючі та створили нові 
консюмерські структури. Певні заходи у цьому напрямку запровадили уряди 
Гондурасу і Перу.

Було також прийнято конкретні пріоритетні для регіону рекомендації для 
вдосконалення регіональних механізмів обміну інформацією про якість то-
варів та стандартів, доступу споживачів до товарів і послуг першої необхід-
ності, підготовки консюмерських кадрів тощо. Важливим наслідком проведе-
ної роботи стало створення неофіційної мережі зв’язку між консюмерськими 
організаціями регіону, а також рішення щодо використання національних і 
міжнародних баз даних. Слід відзначити особливий внесок СІ у справу надан-
ня урядам регіону допомоги з метою запровадження Керівних принципів, а 
також поглиблення регіональної інтеграції у сфері консюмеризму.

За Програмою ROLAC активна співпраця СІ з місцевими організаціями та 
групами споживачів, а також урядовими установами наприкінці другого ти-
сячоліття сприяла виробленню законодавства на захист прав споживачів у 
країнах Латинської Америки та Карибського басейну. Права споживачів юри-
дично визнано вже у 13 країнах Латинської Америки та Карибського басейну, 
а в 7 з цих держав їх вже включено до конституцій. У чотирьох країнах Цент-
ральної Америки розроблено та зміцнено нормативно-правові акти в цій 
сфері. 
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Ефективним було також впровадження таких важливих консюмерських 
програм, як безпека продовольства, охорона здоров’я, консюмерська освіта, 
налагодження комунікаційних зв’язків. Останній проблемі 1999 року було 
присвячено дві регіональні конференції для англомовного населення регіону. 
Наприкінці 1999 р. розпочато реалізацію Комплексного регіонального консю-
мерського проекту із розвитку руху споживачів Латинської Америки, в якому 
беруть участь 35 організацій споживачів у 10 країнах. Проект містить тради-
ційні та специфічні для регіону консюмерські програми, серед яких загальна 
та консюмерська освіта, запровадження консюмерських знань у середній 
школі, безпека принципів маркування товарів, навчання та спілкування за 
допомогою публікацій та діалогових комунікацій тощо. Регіональний офіс СІ 
підписав важливу угоду з ЮНЕСКО про впровадження освітніх програм в 
1500 школах, починаючи від 2000 р.

Слід сказати, що консюмеристи країн Азії й Тихоокеанського регіону в 
своєму арсеналі мали певні напрацювання у проведенні дієвих акцій на за-
хист споживачів. Так, у 1976 р. Асоціація споживачів Пенанга виступила 
спільно з рибалками із села Куала Джуру, чий промисел опинився під загро-
зою зникнення через те, що промислові стоки знищили всю рибу в гирлі річ-
ки. Асоціація стала ініціатором зустрічі з урядовими чиновниками та спри-
яла розробці та реалізації нових законів, які зупинили потік відходів, що 
отруювали річки у країні.

Регіональний семінар ООН з питань захисту прав й інтересів споживачів 
для Азії та Тихоокеанського регіону відбувся в червні 1990 р. в Бангкоку, 
Таїланд, у штаб-квартирі Економічної та Соціальної комісії ООН для Азії та 
Тихоокеанського регіону (ЕСКАТО). У роботі семінару взяли участь представ-
ники від 19 країн регіону, СІ, експерти та представники організацій системи 
ООН, неурядових консюмерських організацій. СІ підтримав ООН у створенні 
в Гонконгу (1990 р.) регіональних консультацій із захисту споживачів. У сер-
пні 1990 р. було проведено навчальний семінар-практикум в Ханої, В’єтнам, 
на якому представники В’єтнаму, Камбоджі, Лаосу і М’янми висловили заці-
кавленість у швидкому практичному запровадженні Керівних принципів 
ООН у масштабі свого національного законодавства. Уряд Японії заявив про 
свій намір сприяти використанню рекомендацій на регіональному рівні через 
організацію консультацій і нарад у галузі консюмеризму для державних по-
садових осіб.

Водночас організовано перший Південно-тихоокеанський семінар у спра-
вах споживачів під егідою австралійського Федерального бюро у справах спо-
живачів, який розробив близько 45 конкретних практичних рекомендацій, 
що стали основою для роботи у Південно-Тихоокеанському регіоні. У лютому 
1992 р. СІ провів на Самоа субрегіональний практикум з питань консю-
мерської освіти, на якому обговорено типовий закон про захист прав й інтере-
сів споживачів для країн Південно-Тихоокеанського регіону. 

Сесія Економічної та Соціальної комісії ООН для Азії та Тихоокеанського 
регіону в квітні 1992 р. затвердила відповідну резолюцію із зверненням до Ви-
конавчого секретаря ООН з питань співробітництва з неурядовими організа-
ціями, фондами і програмами, яке нагально пропонувало розпочати проведен-
ня конкретних заходів для реалізації Керівних принципів ООН. Проблему 
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систематично обговорюють на порядку денному постійних консультацій між 
СІ та представниками регіону. Зокрема, це відбулося і на черговій зустрічі ек-
спертів 21–23 травня 2003 р. (Джакарта, Індонезія).

Не менш плідними були в кінці 1990-х років наслідки запровадження Про-
грами ROAP. Основний акцент зроблено на проблемах безпеки продуктів хар-
чування та охорони здоров’я, згідно з Міжнародним проектом, реалізацію 
якого в регіоні розпочато в серпні 1998 р. Зокрема, проект передбачав:

· у формуванні національної політики з харчування сприяти участі у 
здійсненні проекту не тільки регіональних та національних офіційних 
структур, а й безпосередньо споживачів, жінок, фермерських груп та 
ін., з метою забезпечення впливу останніх на якість, ціну, інформацію 
про харчування, розподіл, засоби доставки;

· забезпечити інтереси та повноваження споживачів через їх представ-
ництва за допомогою консюмерських організацій та центрів. Вважати, 
що саме інтереси споживачів є найважливішими під час формування 
національної політики з харчування;

· полегшити представництво консюмерських центрів в ООН, Всесвітній 
організації торгівлі для прийняття важливих рішень з безпеки продук-
тів харчування тощо.

У березні 1999 р. відбулася також Міжнародна конференція в Пенангу, 
присвячена проблемам безпеки продовольства, в якій взяло участь 200 пред-
ставників від 30 країн. Делегати зазначили, що внаслідок безпрецедентної 
економічної кризи у Східній Азії десятки мільйонів людей збіднішали і зму-
шені боротися за виживання. Для пом’якшення ситуації необхідно запрова-
дити дієві фінансові, економічні та соціальні заходи. Насамперед, на думку 
учасників конференції, слід вирішувати в регіоні проблему продовольства та 
чистої питної води, адже нестача харчування може призвести до непередбачу-
ваних політичних результатів. Рішення конференції про створення в цій час-
тині світу регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я було 
підтримано в грудні 2000 р. у Бангладеш. 

Програма SPCPP забезпечила тільки в 1998–1999 рр. здобуття консю-
мерської освіти 1000 вчителів та громадських працівників тринадцяти націо-
нальностей тихоокеанських островів.

Консюмерські групи Африки були слабо представлені в СІ, незважаючи на 
те, що остання має свої регіональні відділення зв’язку в Дакарі, Сенегал (для 
Західної Африки) та в Хараре, Зімбабве (для сходу та півдня Африки). Про-
блеми захисту споживачів у регіоні, звичайно, мають свою специфіку. Насам-
перед ці проблеми слід вирішувати паралельно із створенням ефективного та 
рівноправного ринку, усуненням недобросовісної й агресивної реклами, подо-
ланням наслідків громадянської війни та розвитку демократичних процесів у 
країнах, а також уповільненням і ліквідацією процесів виснаження і забруд-
нення землі й навколишнього середовища, ліцензуванням наркотиків. Уряди 
африканських країн потребують нагальної допомоги для організації захисту 
своїх споживачів, особливо найменш забезпечених та найбільш вразливих 
верств населення, в організації систематичного і належного харчування, ме-
дичного обслуговування, будівництві та наданні житла тощо. Для акценту-
вання уваги на скрутному становищі африканських країн XVI Всесвітній 
 конгрес споживачів (листопад 2000 р.) було скликано в Дурбані (Південно-
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Африканська Республіка). Із 622 делегатів понад 300 презентували Африку, 
майже 150 — Південно-Африканську Республіку. Основне гасло форуму: 
“Споживачі, соціальна справедливість і світовий ринок”.

Уже дещо зроблено для створення нормативно-правових умов, а також 
структур для забезпечення їх функціонування. Зокрема, юристи в Зімбабве, 
Кенії, Сенегалі за допомогою СІ порівняли свої законодавства з Керівними 
принципами ООН. Наслідки цієї роботи дістали схвальну атестацію на двох 
семінарах-практикумах, організованих СІ в липні 1992 р. в Дакарі та Хараре. 
Надалі проблема стала предметом постійного обговорення на семінарах, скли-
каних за допомогою Економічної та Соціальної Ради ООН. 

Якщо на момент прийняття Керівних принципів ООН, у 1985 р., в Африці 
було створено шість організацій споживачів у чотирьох країнах, то на почат-
ку ХХІ ст. понад 80 консюмерських центрів діяло вже в 40 африканських 
країнах. Під час реалізації Програми ROAF в 1999–2000 рр. тривали консуль-
тації про застосування в країнах регіону законодавства на захист прав спожи-
вачів. Зокрема сім консюмерських організацій — членів СІ у шести афри-
канських країнах вже підготували проекти такого законодавства і подали на 
розгляд національним урядам. Позитивним моментом також став запуск ши-
рокої електронної системи комунікацій (ESNET та ESNET-ІІ), підключеної до 
Інтернету. Це дало змогу об’єднати зусилля 20 центрів споживачів у 18 афри-
канських країнах. Організовано спеціальний навчальний семінар у Хараре 
(січень 1999 р.) для опанування електронної мережі. Програмою ROAF було 
також передбачено участь у компанії під гаслом “Споживачі та багатосторон-
ня система торгівлі” (1999 р.) Консюмерського Інтернаціоналу і Всесвітньої 
організації торгівлі.

У Програмі ROAF відображено насамперед реалізацію двох багатосторон-
ніх міжнародних торговельних договорів: “Угода зі сільського господарства” 
та “Загальна угода з торгівлі та послуг”. Ці сектори були обрані переважно че-
рез важливість сільського господарства в економіці (зайнято понад 55 % насе-
лення африканських країн). До того ж значна частина населення континенту 
голодує через нестачу продуктів харчування. Африка стала центром марке-
тингу неякісних, небезпечних, немаркованих генетично модифікованих про-
дуктів або продуктів з неперевіреними біологічними добавками. Зокрема, 
проблему обговорено і відтворено у Декларації Конференції африканських 
споживачів, що відбулася 18–20 листопада 2002 р. у м. Лусаке, Замбія і зібра-
ла консюмеристів 20 організацій із 20 країн Африки.

У центрі уваги консюмеристів регіону перебувають також питання освіти 
споживачів. “Воююча бідність через освіту споживача” — така тема ІІІ Націо-
нальної конференції Форуму споживачів Південної Африки 1999 р. за участю 
представників Регіонального офісу СІ. 

Важливим моментом співпраці у межах регіональних програм СІ (ROAP, 
ROLAC, ROAF) у ХХ ст. стала угода про допомогу країнам, що розвиваються, 
з боку Європейського співтовариства, підписана в 1999 р. У 1997–2000 рр. 
Консюмерський Інтернаціонал успішно провів кампанію для включення стат-
ті про захист прав споживачів до нової торговельної угоди між ЄС та 71 краї-
ною Африки, Карибського та Тихоокеанського регіонів.

Загалом реалізація Керівних принципів ООН, а також регіональних Прог-
рам Консюмерського Інтернаціоналу в країнах, що розвиваються, сприяла 



67

позитивним результатам: молодий консюмеризм у регіонах почав зміцнюва-
тись. Враховуючи досягнення міжнародного досвіду і отримуючи всіляку під-
тримку з боку міжнародного консюмеризму, з одного боку, а також специфіч-
ні умови сучасного соціально-політичного й економічного розвитку — з 
іншого, розвивається законотворча діяльність, утворені й активно діють де-
ржавні та громадські консюмерські організації.

1.9. Консюмеризм у Центральній та східній Європі

Консюмеризм у Центральній та Східній Європі є наймолодшою гілкою 
міжнародного руху на захист прав й інтересів споживачів. У посткомуністич-
ному кліматі регіону, як відомо, з другої половини 80-х років взято курс на 
перехід до ринкової економіки, який супроводжували й супроводжують нині 
великі проблеми і труднощі для споживачів. Так, після періоду функціону-
вання під централізованим контролем, держави, які зазнали радикальних еко-
номічних змін, змушені переносити важкі випробування, що виникли через 
неконтрольований ринок. Економічні реформи творців соціалістичного блоку 
призвели до згортання виробництва харчових та базових продуктів, а також 
до неконтрольованого зростання цін. У більшій частині регіону наприкінці 
80-х — першій половині 90-х років відбулись економічні потрясіння та швид-
ке падіння життєвого рівня населення. Процес приватизації основних засобів 
виробництва сповільнився або зупинився внаслідок правових, соціально-еко-
номічних та фінансових ускладнень. Згортання виробництва, гіперінфляція 
та стрімко зростаюче безробіття призвели до ескалації регіональної кризи.

Проблеми консюмеризму країн Центральної та Східної Європи відрізня-
ються від аналогічних проблем цивілізованих країн. Вони дедалі більше уск-
ладнювалися внаслідок відсутності державного курсу захисту прав спожива-
чів. Всезростаючий обсяг імпортної продукції та послуг просувався крізь 
національні кордони без дотримання норм стандартизації і законодавства про 
захист прав й інтересів споживачів (фальсифікація товарів, їхня безпека, 
оманлива реклама та інші зловживання).

Перша в регіоні консюмерська організація зареєстрована 7 липня 1981 р. в 
Польщі — Польська федерація споживачів. Вона виникла як наслідок демок-
ратичних економічних реформ 1980 року. Основна мета Федерації — забезпе-
чення таких прав споживачів:

· раціональне, відповідно диференційоване задоволення потреб кожної 
сім’ї харчуванням, житлом, одягом, культурою тощо;

· всебічний фізичний, моральний, психологічний, інтелектуальний роз-
виток як особистості кожного члена суспільства;

· соціальне забезпечення та суспільна опіка для непрацездатних осіб.
Основною ланкою Федерації є клуб. Клуби напрацювали багато форм 

діяльності. Серед них — “Споживча трибуна”. Це відкриті для всіх зацікавле-
них зустрічі за участю представників влади та місцевої адміністрації, керів-
ників підприємств та господарських структур, преси і телебачення. Тематика 
“Споживчої трибуни” торкається актуальних для споживачів проблем, зокре-
ма, якості продуктів харчування, запасних частин для машин, туризму, 
зв’язку, постачання магазинів, культури обслуговування тощо. Клуби мають 
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у місцевій пресі власні “куточки”, часто виступають у програмах радіо та те-
лебачення. Вони організовують анкетування, телефонне опитування громадсь-
кої думки про якість споживчого ринку і сфери послуг. До Федерації мають 
змогу звертатися всі громадяни, незалежно від членства у цій організації. 
Всепольска рада Федерації споживачів має своє представництво в Сеймі.

В інших державах організації, які презентують інтереси споживачів, поча-
ли утворюватися не раніше 1985 року (паралельно із запровадженням еконо-
мічних і політичних реформ періоду перебудови в колишньому СРСР). Це 
Асоціація споживачів Албанії, Асоціація споживачів Словенії, Відділ торгів-
лі та захисту споживачів у Міністерстві економіки Словаччини, Національна 
асоціація із захисту споживачів в Угорщині, відповідна структура в Мініс-
терстві промисловості і торгівлі Чеської Республіки. Національна Рада спо-
живачів Болгарії, Служба захисту споживачів та Управління у справах конт-
ролю та захисту споживачів при Міністерстві торгівлі Румунії та ін. 

Перший конгрес споживчих товариств деяких країн — членів Ради Еконо-
мічної Взаємодопомоги (РЕВ, 1949–1989 рр., Москва, об’єднувала 10 соціаліс-
тичних країн) відбувся в січні 1988 р. у Варшаві. Членами Конгресу були 
представники Болгарії, Польщі, Угорщини, колишнього СРСР, Китаю, Куби. 
На порядку денному — нагальні питання споживчої політики. Члени Конгре-
су вимагали, по-перше, тісної співпраці зі своїми урядами у створенні умов 
для захисту прав й інтересів споживачів, допомоги у підготовці відповідного 
законодавства; по-друге, організації спеціалізованих видань (газет, журналів, 
бюлетенів тощо), що віддзеркалюють проблеми споживачів; по-третє, отри-
мання допомоги у справі формування й розвитку консюмеризму з боку міжна-
родного співтовариства. У резолюціях Конгресу — рішення про вступ всіх 
консюмерських центрів соціалістичних країн до Міжнародної організації со-
юзів споживачів (Консюмерського Інтернаціоналу). Було створено Координа-
ційний комітет організацій споживачів соціалістичних країн. 

Основний здобуток цього форуму — становлення консюмеризму як со-
ціального явища у Центральній та Східній Європі від січня 1989 р. Слід та-
кож зазначити, що він відбувся насамперед під впливом демократичних зру-
шень, пов’язаний із процесами перебудови у колишньому Радянському Союзі. 
В агонізуючому комуністичному просторі регіону з’явилася ще одна мож-
ливість продемонструвати т. зв. “єдність країн соціалістичної співдружності” 
у формуванні громадської думки з питань врахування споживчих потреб у 
прийнятті державних рішень у галузі суспільно-економічної політики. Після 
т. зв. “тихих” революцій жовтня-грудня 1989 року, що призвели до краху ко-
муністичних режимів в країнах Центральної та Східної Європи, рух на захист 
прав споживачів у регіоні набуває небувалої активності та підтримки міжна-
родного консюмеризму.

Уперше представники консюмеризму постсоціалістичних країн зустрілися 
зі своїми колегами із цивілізованих держав у листопаді 1989 р. в Заброві, 
Польща, на першому семінарі Виконкому СІ та представників провідних кон-
сюмерських організацій світу. Вагомим результатом зустрічі стала “Вар-
шавська декларація” — хартія для діяльності консюмерських організацій 
Центральної та Східної Європи. Конференція повідомила про початок розроб-
ки і реалізації програми СІ (PROЕCT), спрямованої на підтримку та сприяння 
розвитку консюмeрського руху в регіоні. Результатами програми стали інтен-
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сифікація контактів з організаціями споживачів регіону, публікація спе-
ціальних інформаційних блоків; організація систематичних консультацій у 
відповідних структурах ООН і СІ тощо.

Консюмерські організації регіону мали представництво і в міжнародному 
семінарі з питань консюмеризму, який було скликано Організацією економіч-
ного співробітництва та розвитку у квітні 1991 р. у Відні, Австрія. На зуст-
річі, зокрема, було повідомлено, що Керівні принципи ООН були використані 
для пeреконання урядів постсоціалістичних країн у необхідності розробки і 
проведення політики захисту прав й інтeресів споживачів. У деяких держа-
вах, наприклад, Угорщині, Чехословаччині та ін. були вже підготовлені зако-
нодавчі акти, узгоджені з Керівними принципами ООН.

Найбільший імпульс для активізації консюмeризму в регіоні надала регіо-
нальна консюмерська конференція країн Центральної та Східної Європи, що 
відбулась у жовтні 1992 р. в Бледі, Словенія. Вона була організована за спри-
яння СІ і зібрала понад 100 учасників із 21 постсоціалістичної країни. На по-
рядок денний конференції поставлено проблеми споживачів в умовах перехо-
ду до ринкової економіки. Була підписана “Блeдська декларація”, в якій 
конферeнція закликала уряди країн:

· Запровадити у своїх країнах без жодних зволікань законодавчу систему 
захисту прав споживачів, включивши до неї:
- юридичні гарантії для забезпечення здоров’я та безпеки споживачів, а 

також захисту навколишнього середовища;
- ефективні заходи для введення у дію згаданої системи;
- нескладні та недорогі процедури, здатні забезпечити задоволення за-

конних претензій споживачів.
· Розробляти інформаційні й освітянські програми, що дають спожива-

чеві можливість ознайомитися зі своїми правами, а також механізмом 
реалізації цих прав.

· Налагоджувати та розвивати конструктивні відносини з незалежними 
консюмерськими організаціями, визнаючи їх важливість як захисників 
інтересів споживачів.

· Підтримувати роботу цих організацій задля допомоги споживачам у ре-
алізації своїх прав, попередження їх про небезпеку та обман на ринку, а 
також презентацію інтересів споживачів скрізь, де ці інтереси опиня-
ються під загрозою.

Блeдська конференція наголосила на тому, що Керівні принципи ООН по-
винні відігравати неабияку роль у досягненні вказаних цілей. Тому вона про-
понувала урядам держав регіону використати Керівні принципи як підставу 
для розробки їх державної консюмерської політики, відповідного законодавс-
тва та механізмів запровадження їх у життя. Конференція також звернулася 
до ООН із проханням прискорити цей процес через надання допомоги урядам 
постсоціалістичних країн, організації консультативних зустрічей з урядами 
та неурядовими консюмерськими організаціями для обговорення заходів 
щодо реалізації Керівних принципів і створення у всіх країнах регіону фунда-
ментальної структури захисту прав й інтересів споживачів.

Слід сказати, що в 1990-х роках зустрічі й консультації з представниками 
консюмерських організацій країн Центральної та Східної Європи набули сис-
тематичного характеру в межах ООН, а також СІ. До того ж країни регіону 
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взяли участь у підготовці письмових звітів-відповідей на опитувальник Еко-
номічної та Соціальної Ради ООН з огляду національних заходів щодо захисту 
прав й інтересів споживачів, які увійшли в дію після прийняття Керівних  
принципів ООН. Документ відіграв важливу роль у розвитку консюмеризму в 
регіоні. Про це свідчить те, що, за даними письмових відповідей, в багатьох 
країнах обговорено й прийнято законопроекти, засновані на Керівних прин-
ципах. Так, у письмовому звіті Міністерства контролю Чехословаччини було 
повідомлено, що Керівні принципи допомогли об’єднати погляди різних ві-
домств і організацій в країні, а також були використані як основа для підго-
товки законопроекту. Керівні принципи ООН було використано у повсякден-
ній роботі державних посадових осіб в Польщі, а також для проведення 
консюмерських реформ у країні.

Проблема розвитку консюмеризму в Центральній та Східній Європі була 
включена до порядку денного ХIV Всесвітнього конгресу СІ, який відбувся во-
сени 1994 року в Монпельє, Франція. У конгресі взяли участь 46 делегатів із  
постсоціалістичних держав: Албанії, Болгарії, Республіки Білорусь, Чехії, 
Естонії, Казахстану, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини, 
Угорщини. Крім обговорення питань захисту споживачів (якості та безпеки 
продукції, зловживання лікарськими препаратами, ролі Інтерполу у консю-
мерському русі тощо), було відзначено важливість Програми СІ PROECT для 
країн із перехідною економікою, в якій визначено основні напрями допомоги 
постсоціалістичним країнам.

Питання поглиблення консюмеризму в регіоні стояло й на порядку денно-
му з’їзду Консультативної ради СІ, який відбувся у Москві в квітні 1996 р. У 
ньому взяли участь президенти асоціацій споживачів Польщі, Росії, Словенії, 
Угорщини й України. Крім глобальних консюмерських проблем, визначення 
спільних акцій у сфері захисту прав й інтересів споживачів, центральним ста-
ло питання захисту прав пацієнтів, їх здоров’я, надання допомоги тощо. При-
йнявши рішення про основні напрями зосередження зусиль, учасники під-
креслили важливість розвитку консюмеризму для активізації ринкових 
реформ у постсоціалістичних державах.

У 1999–2000 рр. підводили перші позитивні підсумки другого етапу євро-
пейської програми PHARE з елементами консюмерської освіти для 15 країн 
Центральної та Східної Європи. 

У Радянському Союзі консюмеризм почав набувати сучасних організацій-
них форм на початку 1988 р., коли за ініціативою щотижневика “Неделя” та 
Всесоюзної Центральної Ради Профспілкових Союзів СРСР (ВЦРПС) було за-
проваджено громадську раду Всесоюзного клубу покупців. До її складу 
ввійшли відомі вчені, громадські діячі, представники засобів масової інфор-
мації. (Історичні передумови виникнення консюмеризму в СРСР зазначено на 
рис. 1.14).

На 1 жовтня 1989 р. в Радянському Союзі у 46 регіонах країни було сфор-
мовано консюмерські центри: восени 1988 р. — у Ленінграді та Москві, зго-
дом — у Києві, Свердловську, Челябінську, Мінську, Новосибірську, Казані, 
Ярославлі, Воронежі, Ризі, Вільнюсі, Алма-Аті, Тюмені, Куйбишеві, багатьох 
інших містах.

У грудні 1989 р. чотири десятки реально існуючих місцевих клубів, това-
риств, союзів, асоціацій споживачів об’єдналися у Федерацію товариств 
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споживачів СРСР. А 21–22 лютого 1992 р. на ІІІ Конференції Федерації това-
риств споживачів, делегати, виходячи із загальнополітичної та економічної 
ситуації на території діяльності Федерації, йдеться насамперед розпад СРСР, 
прийняли рішення про реорганізацію ФОП СССР у Міжнародну Конфедера-
цію товариств споживачів (КонфТС) та проголосили цю конференцію пер-
шим конгресом КонфТС (структуру КонфТС зображено на рис. 1.15). 

КонфТС стала незалежною, неурядовою, неприбутковою міжнародною ор-
ганізацією. Вона не отримує ані державних субсидій, ані спонсорської під-
тримки від комерційних структур. Принцип її роботи — жодної політики. 

Склад Конфедерації постійно оновлюється. Нині вона об’єднує майже 60 
консюмерських організацій із понад 30 регіонів Росії, а також з України, Бі-
лорусі, Грузії, Вірменії, Казахстану, Туркменістану, Таджикистану та ін. Ни-
зові регіональні товариства входять до своєї “основної” (національної, облас-

Рис. 1.14. передумови виникнення консюмеризму в срср
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ної) організації, з одного боку, з іншого — безпосередньо, як повноправний 
член, до КонфТС. Зокрема, від України до КонфТС входять, Одеська, Дніпро-
петровська, Харківська, Донецька області, а також Київська міська організа-
ція “Захист споживача”. Місцеві консюмерські організації тісно співпрацюють 
з іншими об’єднаннями, наприклад, із радами ветеранів Великої вітчизняної 
війни, організаціями інвалідів, клубами автолюбителів, регіональними цент-
рами стандартизації, метрології і сертифікації, центрами незалежної експер-
тизи, а також державними органами з питань захисту прав споживачів. Про-
блему фінансування своєї діяльності КонфТС вирішує самостійно.

Рис. 1.15. структура Конфтс

Зберігаючи неполітичний характер своєї діяльності, КонфТС водночас 
взаємодіє з різними політичними силами: вона веде діалог як з урядом, так і з 
опозицією, як з виконавчою, так і з законодавчою владою. Відмова від прямої 
співпраці з політичними партіями, від прив’язки до будь-якої партійної ідео-
логії зовсім не означає, що Конфедерація уникає участі в різних комітетах та 
комісіях, що розробляють консюмерське законодавство. Вона наполягає на 
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розширенні такої співпраці. КонфТС звертається до політиків, які претенду-
ють на презентацію інтересів виборців, з вимогою включати у свої передви-
борні програми питання захисту прав й інтересів споживачів тощо.

Важливу допомогу КонфТС надають досвідчені консюмерські організації 
Англії, Німеччини, США, а також міжнародний консюмеризм, особливо Кон-
сюмерський Інтернаціонал, членом якого КонфТС стала 1994 року. Як вже 
було сказано, в межах СІ розроблено спеціальну програму PROECT, спрямо-
вану на сприяння розвитку консюмеризму в Центральній та Східній Європі. 

У 90-х роках ХХ ст. в країнах колишніх республік СРСР із розробки і 
 прийняття відповідного законодавства на захист прав споживачів розпочато 
процес створення механізму захисту прав та законних інтересів споживачів. 
Так, у травні 1991 р. першою серед колишніх радянських республік Верховна 
Рада України прийняла Закон “Про захист прав споживачів”. Закони на за-
хист прав споживачів були прийняті в Російській Федерації (1992 р.), Казахс-
тані (1991 р.), Киргизстані (1992 р.), Білорусі (1993 р.), Молдові (1993 р.). 

Заслуговує на увагу також допомога, що надається колишнім республікам 
СРСР з боку Європейського Союзу. Зокрема розроблено Програму Технічної 
допомоги в галузі захисту прав споживачів, яку фінансує Програма TACIS1. 
Важливим наслідком співробітництва з міжнародним консюмеризмом стало 
також підписання в 1994 р. між органами Євросоюзу та урядами країн — 
членів СНД “Угоди про партнерство та співробітництво” (з Україною, стаття 
75; Росією, стаття 60; Казахстаном, стаття 66; Киргизстаном, стаття 65; Біло-
руссю, стаття 56; Молдовою, стаття 72). У 1994 і 1995 роках були узгоджені 
два довгострокових проекти консультацій з Європейською службою експерти-
зи з метою зробити певний внесок у розвиток законодавства в сфері захисту 
прав й інтересів споживачів тощо.

У структурі СНД кожні два роки відбуваються наради на найвищому рівні 
з питань консюмерської політики. Між країнами СНД розроблено типовий про-
ект Закону “Про захист прав споживачів”. Прийнята і діє Концепція взаємного 
правового регулювання господарських відносин та вирівнювання умов госпо-
дарської діяльності держав — членів Економічного Союзу, затверджена Рішен-
ням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 10 лютого 1995 р.

25 січня 2000 р. в межах СНД було укладено два основні міжнародні акти, 
які вмістили основні правила щодо охорони прав споживачів: “Угода про ос-
новні напрямки співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалеж-
них Держав в галузі захисту прав споживачів”, а також “Договір про прове-
дення узгодженої антимонопольної політики”.

Пожвавилась взаємодія на двосторонній основі. Так, прийнята і діє Угода 
між урядами Російської Федерації та Урядом Киргизької Республіки про спів-
робітництво в галузі захисту прав споживачів від 8 липня 1993 р. Подібну 
Угоду укладено 23 травня 1994 р. між Урядом України й Урядом Російської 

1 TACIS — це програма, яка реалізується від 1991 р. і запроваджена для 12 країн колишнього 
Радянського Союзу: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, 
Молдови, Російської Федерації, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану. 
1994 року ще однією країною-партнером у TACIS стала Монголія. Мета TACIS — сприяння 
розвитку гармонійних та міцних економічних та політичних зв’язків між Євросоюзом і краї-
нами-партнерами, а також підтримка зусиль країн-партнерів у створенні суспільства, засно-
ваного на політичних свободах та економічному процвітанні.
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Федерації, а 14 березня того ж року — “Угода про співробітництво в галузі 
стандартизації, метрології та сертифікації”.

Відповідно до “Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стан-
дартизації, метрології й сертифікації”, було створено Міждержавну раду зі 
стандартизації, метрології й сертифікації (МДР), засідання якої відбуваються 
двічі на рік. Як міждержавний орган МДР бере участь у роботі Міжпарла-
ментської асамблеї держав — членів СНД з розробки модельних законодавчих 
актів і рекомендацій у сфері стандартизації, метрології й сертифікації та ак-
редитації в цих галузях діяльності. Підписано в межах СНД двосторонні між-
урядові та міжвідомчі угоди в сфері стандартизації, метрології й сертифіка-
ції.

У структурі МДР працюють понад 300 міждержавних технічних комітетів 
зі стандартизації. Сьогодні ними розроблено, а МДР прийнято понад 1000 
міждержавних стандартів, порядків та рекомендацій у сфері міждержавної 
стандартизації. Важливим є рішення МДР про визнання діючих раніше в 
СРСР стандартів ГОСТ як міждержавних в межах СНД. Це надало можливість 
використати як міждержавні понад 20 тис. державних стандартів колишньо-
го Радянського Союзу. У жовтні 1995 р. Міжнародна організація зі стандар-
тизації (ISO) визнала МДР як міждержавну регіональну організацію зі стан-
дартизації. 

Належну увагу в СНД приділено розширенню інформаційного та освітянсь-
кого консюмерського простору країн-учасниць. Про це зокрема свідчить рі-
шення І Міжнародної конференції з освіти та просвіти споживачів (Кострома, 
24–26 квітня 2002 р.). У роботі взяли участь організації Азербайджану, Рес-
публіки Білорусь, Вірменії, Грузії, Казахстану, Російської Федерації, Украї-
ни. 

В Україні перші громадські консюмерські структури виникли наприкінці 
1980-х років у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові, 
Хмельницькому, інших містах на хвилі демократизації суспільства в період 
перебудови. Найбільш впливовими серед них стали створені 1989 року у Києві 
Українська Асоціація споживачів і Українська Асоціація якості. Реалізацію 
загальнодержавної політики впровадження і розвитку консюмеризму розпо-
чато паралельно із розбудовою незалежної держави.

Першою серед колишніх республік СРСР Верховна Рада України 12 травня 
1991 р. прийняла Закон “Про захист прав споживачів” (15 грудня 1993 р. при-
йнято його нову редакцію. У 1995 і 1997 роках, а також 10 січня 2002 р. в За-
кон внесено певні зміни). Нову редакцію Закону затверджено 1 грудня 2005 р.

1992 року створено спеціалізовану державну структуру із захисту прав 
споживачів — Державний комітет України у справах захисту прав спожива-
чів (Держспоживзахист), правонаступником якого сьогодні є Державний Ко-
мітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держ-
споживстандарт). Сьогодні Комітет є центральним органом, діяльність якого 
спрямовує і координує Кабінет Міністрів України через Міністра економіки 
України. У структурі функціонує Департамент споживчої політики і захисту 
прав споживачів.
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Висновки

1. Метою консюмеризму є захист споживача, його інтересів, посилення 
його ролі і правових позицій у системі ринкових відносин. Консюмеризм перед
бачає поліпшення стану споживача на ринку через сприяння конкуренції, а 
також через розширення прав і впливу споживачів на виробників і торговців 
як у комерційній, так і позакомерційній сферах. У державах із розвиненою 
економікою споживач здійснює керівну функцію на споживчому ринку.

2. Як соціальноекономічна і політичноправова концепція консюмеризм 
отримав своє визнання понад сто років тому, а своє відображення в законо
давстві цивілізованих держав — у 60х роках ХХ ст. Проте проблема захис
ту державою прав громадян як споживачів має прадавню історію. Перші за
кони про якість продуктів харчування та ліків зафіксовано в досить ранніх 
цивілізаціях. 

Процес історичних трансформацій підтверджує той факт, що рівень роз
витку ринкових відносин завжди є показником реалізованого в конкретному 
суспільстві потенціалу: індивідуальної свободи, приватної ініціативи, 
структур влади, функцій соціальних інститутів тощо, а також визначає 
ступінь захищеності споживача від свавілля виробника і торговця.

3. Консюмеризм можна назвати методологією якості, що закладена в ос
нову соціальноекономічного і політичноправового розвитку суспільства, 
має особливе значення для підвищення якості стандартів життя.

Розв’язання багатогранних проблем захисту прав й інтересів споживачів 
потребує створення відповідних правових, економічних, соціальних, полі
тичних, міжнародних умов. Серед них чільне місце посідає проблема відпра
цювання механізму державногромадського регулювання та контролю за 
якістю продукції та послуг як системи (сукупності) організаційноеконо
мічних і правових форм та методів. Держава стимулює ринок і конкуренцію, 
а також гарантує споживачам можливість вільного вибору високоякісних 
товарів і послуг, одержання інформації, знань і кваліфікації, необхідних для 
прийняття самостійних рішень під час придбання та використання то
варів. Держава також забезпечує правові гарантії якості продукції та від
шкодування збитків. Важливим моментом загальної політики підвищення 
якості товарів та послуг є громадянська активність самих виконавцівви
робників продукції. Відповідний внесок у політику забезпечення якості про
дукції та послуг робить також діяльність неурядових консюмерських струк
тур.

4. В еволюції консюмеризму можна визначити три основні історичні ета
пи. Упродовж першого (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) сформувалися перші 
спілки споживачів, відбулися перші громадянські виступи на захист прав 
споживачів, перші законодавчі акції з боку урядів розвинених держав, спрямо
вані на обмеження виробників і торговців. Другий етап (1930– 1950 рр.) — це 
процес удосконалення законодавства на захист споживачів та створення 
національних асоціацій споживачів у розвинених державах. Консюмеризм на
буває міжнародного характеру — створено перші міжнародні організації спо
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живачів. На державному рівні консюмеризм було підтримано від початку 
третього етапу розвитку (60–ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.). Консю
меризм формується і діє в країнах, що розвиваються, а також у постсоціаліс
тичних країнах.

5. Основою адміністративноправового механізму захисту прав спожива
чів стали методологічні засади, відображені в основних міжнародних доку
ментах консюмеризму: Білль Президента США Дж. Ф. Кеннеді від 15 березня 
1962 р., Хартія Євросоюзу (1973 р.) та Керівні принципи ООН на захист ін
тересів споживачів (1985 р.). Активну позицію в розробці та відстоюванні 
інтересів і прав споживачів займає Консюмерський Інтернаціонал, Європей
ське бюро союзів споживачів, інші впливові міжнародні організації. Гарантом 
захисту інтересів і прав споживачів стала діяльність Організації Об’єднаних 
Націй. 

Фундаментальними у міжнародній споживчій політиці вважають право 
на задоволення основних потреб; на здорове навколишнє середовище (екокон
сюмеризм); на безпеку; на відшкодування; право вибору; на інформованість; 
на споживчу освіту; право бути почутим. 

6. Керівні принципи ООН стали програмою дії на 10 років для урядів як 
розвинених держав, так і країн, що розвиваються, а згодом — для урядів 
постсоціалістичних країн. Вони вказали на необхідність і важливість на
дання в системі ООН систематичної допомоги у відпрацюванні механізмів 
консюмеризму, активізації міжнародного співробітництва й уникнення не
потрібного дублювання зусиль.

Наприкінці 90х років ХХ ст. із поглибленням процесу гуманізації консю
мерських ідей у межах ООН проведено роботу із доповнення Керівних прин
ципів ООН суттєвою програмою в галузі екології споживання та захисту 
навколишнього середовища. Обговорення й затвердження нових принципів 
відбулося в лютому 1999 р. Акцент зроблено на обов’язковому дотриманні 
урядами своїх зобов’язань за міжнародними природоохоронними угодами. 
Пріоритети в галузі сталих моделей споживання та захисту навколишньо
го середовища спрямовано на задоволення основних потреб людей.

Загальна стратегія консюмерської політики ХХІ ст. відображена в 
матеріалах XV, XVI і XVIІ Всесвітніх конгресів споживачів. Пріоритет-
ним стало поглиблення процесу гуманізації консюмерських ідей.

7. Понад сторічний розвиток консюмеризму в розвинених державах свід
чить про його високий рівень, забезпечений підтримкою урядів цих країн. Ін
тереси споживачів тут презентує чимало державних і недержавних органі
зацій, міністерств та установ різного рівня, з різними функціями і методами 
дії. Піонером і натхненником діяльності в цій сфері є США.

8. Законодавчоправовий захист споживачів — важливий складник дер
жавногромадської політики з метою підвищення якості товарів і послуг. 
Дані аналізу системи законодавства на захист прав споживачів свідчать, 
що воно віддзеркалює такі основні юридичні аспекти захисту прав спожива
чів:
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а) концепцію абсолютної відповідальності виробника і продавця за якість 
продукції;

б) гарантію виробника на експлуатаційні властивості й надійність про
дукції та послуг;

в) програму повернення неякісної продукції і відшкодування збитків.

9. Процес законотворчості і практичних дій на рівні виконавчої влади, а 
також ініціативи громадських національних консюмерських організацій 
вийшов за кордони окремих держав. На міжнародному рівні консюмеризм 
представлений насамперед Консюмерським Інтернаціоналом (СІ). Активно 
діють регіональні консюмерські організації: Європейське бюро споживачів, 
Міжскандинавський комітет з питань споживання, Міжнародна Конфеде
рація товариств споживачів (КонфТС) країн СНД. 

Проблема захисту прав споживачів стала предметом зацікавленості ба
гатьох інших впливових міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, Єв
ропейської економічної комісії, Організації економічного співробітництва і 
розвитку, Конференції ООН з питань торгівлі і розвитку, Світової організа
ції торгівлі (ГАТТ/СОТ), Всесвітньої організації охорони здоров’я, Європейсь
кої організації якості, Міжнародної організації зі стандартизації, Міжна
родної електротехнічної комісії, Міжнародної організації законодавчої 
метрології, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Експертної комісії з 
продовольства при ООН Codex Alimentarius, Всесвітньої організації інтелек
туальної власності, Міжнародної організації праці, Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ), Організації ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕС
КО), Всесвітньої туристичної організації, Міжнародної організації цивільної 
авіації, Міжнародної спілки поштових працівників тощо. 

Гарантом захисту інтересів й прав споживачів є діяльність Організації 
Об’єднаних Націй.

10. У межах ООН і Консюмерського Інтернаціоналу в 1990х роках розроб
лено і запроваджено в дію п’ять регіональних консюмерських програм з ме
тою підтримки і розвитку консюмеризму в різних регіонах світу: PRODEC — 
для розвинених держав; ROAP — для країн Азії й Тихоокеанcького регіону; 
ROLAC — для країн Латинської Америки й Карибського басейну; PROECT — 
для економік перехідного періоду постсоціалістичних країн; ROAF — для 
країн Африки.

11. Реалізація Керівних принципів ООН, а також регіональних програм 
Консюмерського Інтернаціоналу в країнах, що розвиваються, сприяла роз
витку консюмеризму в регіонах. Враховуючи досягнення міжнародного досві
ду і отримуючи всіляку підтримку з боку міжнародного консюмеризму, а та
кож зважаючи на специфічні умови сучасного соціальнополітичного й 
економічного розвитку, триває законотворча діяльність, з’явились і актив
но діють державні та громадські консюмерські організації.

12. У державах — колишніх республіках СРСР від кінця 1980х років реаль
но існує і розвивається консюмерський рух. Із “екзотичної” теми, яким він 
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був ще на початку 1990х років, консюмеризм перетворився на предмет заці
кавленості державних структур і спеціалізованих громадських організацій. 
Сотні товариств, асоціацій, клубів, спілок споживачів діють на місцях. Ефек
тивно працює міжнародна структура, яка об’єднує консюмерські органі зації 
країн СНД — Міжнародна Конфедерація товариств споживачів (КонфТС). 

Ключові терміни та поняття

♦ Білль Президента США Дж. Ф. Кеннеді про права споживачів від 15 бе-
резня 1962 р.

♦ Бледська декларація країн Центральної та Східної Європи (1992 р.).
♦ Велика Хартія Вільностей.
♦ Всесвітній день захисту прав споживача.
♦ Всесвітня організація торгівлі (ГАТТ/ВТО).
♦ Гармонізація (уніфікація) консюмерського законодавства.
♦ Генеральна Асамблея ООН.
♦ Глобалізація ринку.
♦ Гуманізація консюмерських ідей.
♦ Директиви ЄС.
♦ Європейська економічна комісія.
♦ Європейська Рада.
♦ Європейський Економічний простір (ЄЕП).
♦ Євросоюз (ЄС).
♦ Екоконсюмеризм.
♦ Економічна та Соціальна Рада ООН.
♦ Загальна декларація прав людини ООН.
♦ Керівні принципи ООН на захист інтересів споживачів.
♦ Конгреси Консюмерського Інтернаціоналу.
♦ Конкурентоспроможність товарів і послуг.
♦ Консюмеризм.
♦ Консюмерська політика.
♦ Консюмерське законодавство.
♦ Консюмерський Інтернаціонал (СІ).
♦ Консюмерська інформація.
♦ Консюмерська освіта.
♦ Консюмерські організації.
♦ КонфТС (Міжнародна Конфедерація товариств споживачів).
♦ Країни з перехідною економікою.
♦ Країни розвинені.
♦ Країни, що розвиваються.
♦ Міждержавна Рада зі стандартизації, метрології та сертифікації країн-

членів СНД.
♦ Міжнародна організація зі стандартизації (ISO).
♦ Міжнародні союзи споживачів.
♦ Міжпарламентська Асамблея держав — членів СНД.
♦ Міжскандинавський комітет з питань споживання.
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♦ Національні союзи (асоціації) споживачів.
♦ Науково-технічна революція.
♦ Політика.
♦ Постсоціалістичні країни.
♦ Пріоритети ООН.
♦ Програма TACIS.
♦ Рада Економічної Взаємодопомоги.
♦ Регіональні програми СІ.
♦ Республіки Радянського Союзу.
♦ Соціалістична співдружність.
♦ Соціальна діяльність.
♦ Союз Незалежних Держав (СНД).
♦ Споживач.
♦ Споживання.
♦ Стандартизація.
♦ Споживчі кооперативи.
♦ Хартія захисту споживачів ЄС.

Питання та завдання  
для самостійної перевірки знань

 1. Дати визначення поняття “консюмеризм”. Чому його вважають важ-
ливим напрямом соціальної діяльності людства.

 2. Визначити роль консюмеризму в системі ринкових відносин.
 3. Які основні напрями загальної державно-громадської політики розви-

нених держав для підвищення якості товарів і послуг Ви знаєте?
 4. Які Ви знаєте основні права споживачів? В яких міжнародних доку-

ментах вони були сформульовані?
 5. Що Ви знаєте про історичні передумови виникнення консюмеризму?
 6. Які основні історичні періоди розвитку консюмеризму Ви знаєте?
 7. Що Ви знаєте про діяльність перших споживчих спілок, товариств, ко-

оперативів?
 8. Дати характеристику першим акціям, спрямованим на захист інтере-

сів споживачів і обмеження свавілля виробників і торговців?
 9. Як вплинули події Першої світової війни і соціально-економічної кри-

зи 1920-х рр. на розвиток консюмеризму в світі?
 10. У чому полягають політичні, соціально-економічні й науково-технічні 

передумови активізації консюмеризму в 1930-х роках?
 11. Які позитивні зрушення в міжнародному консюмеризмі відбулися в 

1930-х роках?
 12. Назвати характерні тенденції розвитку руху на захист прав спожива-

чів у післявоєнний період (середина 1940-х — 1950-ті роки).
 13. Дати характеристику новій методології, затвердженій у міжнародному 

консюмеризмі в 1960-х роках.
 14. Чому день 15 березня відзначають як Міжнародний день захисту прав 

споживачів?



80

 15. Які основні положення Хартії захисту споживачів, прийнятої ХХV 
сесією Консультативної Асамблеї Євросоюзу (1973 р.)?

 16. Які основні положення Керівних принципів на захист інтересів спожи-
вачів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 9 квітня 1985 р., резо-
люція № 248? Визначити їх історичне значення для активізації міжна-
родного консюмеризму?

 17. У чому суть нових підходів у загальній стратегії міжнародного консю-
меризму в ХХІ ст.? Де вони були викладені?

 18. Які державні та громадські консюмерські установи й організації в роз-
винених країнах Ви знаєте?

 19. Історія консюмеризму в США (Великій Британії, Німеччині, Франції, 
скандинавських країнах, Японії та в інших розвинених країнах).

 20. Охарактеризувати групи законів, які є основою законодавства на за-
хист прав споживачів.

 21. Які міжнародні консюмерські організації Ви знаєте?
 22. Дати характеристику основним напрямам діяльності Консюмерського 

Інтернаціоналу (СІ).
 23. Які Ви знаєте регіональні консюмерські програми, що діють у межах 

СІ?
 24. Що Ви знаєте про проблеми захисту прав споживачів у країнах, що 

розвиваються?
 25. Як відбувається процес становлення консюмеризму в країнах Цент-

ральної та Східної Європи?
 26. Які передумови появи перших консюмерських організацій у СРСР?
 27. Коли було створено Міжнародну Конфедерацію товариств споживачів 

(КонфТС), і які основні напрями її діяльності?
 28. Дати характеристику міжнародному співробітництву в сфері консюме-

ризму в межах СНД.
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Розділ 2

організація захисту прав споживачів

2.1. організація захисту прав споживачів в Україні  
державними органами

Розбудова незалежної держави, впровадження в її економіку ринкових 
відносин зумовили необхідність розробки в Україні ефективного механізму 
захисту прав та законних інтересів споживачів. Створення такого механізму 
має на меті вироблення та прийняття загальнодержавної програми з питань 
захисту прав споживачів, яка повинна визначити політичні, правові, со-
ціально-економічні та організаційно-структурні засади забезпечення такого 
захисту (рис. 2.1). Стаття 42 Конституції України чітко визначає: “Держава 
захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю про-
дукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності організацій і спожива-
чів”.

Реалізацію загальнодержавної політики впровадження і розвитку консю-
меризму в Україні розпочато з розбудовою незалежної держави. Перший етап 
розвитку законодавства України про захист прав споживачів триває після 
прийняття Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 
1990 р., яка заклала визначальні принципи побудови незалежної Української 
держави, її соціально-економічної та правової системи. Відповідно до Декла-
рації 3 серпня 1990 р., Верховною Радою України було прийнято Закон “Про 
економічну самостійність Української РСР”, в якому визначено мету і основні 
принципи економічної самостійності України, механізм регулювання со-
ціально-економічних відносин, організації фінансово-бюджетної системи 
тощо. Постановою Верховної Ради України “Про реалізацію Закону “Про еко-
номічну самостійність Української РСР” Раді Міністрів України доручено 
підготувати проекти законодавчих актів про власність, землю, підприємства, 
акціонерні товариства, а також про захист прав споживачів.

Як уже зазначалося, першою серед колишніх республік СРСР Верховна 
Рада України 12 травня 1991 р. прийняла Закон “Про захист прав спожива-
чів”. 15 грудня 1993 р. прийнято його нову редакцію. У 1995 р. і 1997 р., а та-
кож 10 січня 2002 р. в Закон внесено певні зміни, які не відзначалися масш-
табністю, та не змінювали ідеологію самого Закону. Нову редакцію Закону 
було прийнято 1 грудня 2005 р. — № 3161-IV.

Постановою Кабінету Міністрів (1 червня 1992 р. № 297) на базі колишньої 
Державної інспекції України із захисту прав споживачів при Кабінеті Міністрів 
України в липні 1992 р. створено Державний комітет України у справах захис-
ту прав споживачів (Держспоживзахист). Саме він до 15 грудня 1999 р. вико-
нував функції спеціалізованого органу із захисту прав споживачів.
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1997 року Держспоживзахист став членом Консюмерського Інтернаціона-
лу. Надалі правонаступником Дерспоживзахисту став Державний Комітет 
стандартизації, метрології і сертифікації України, відповідно до Указів 
Президента України “Про Державний Комітет стандартизації, метрології та 
сертифікації України” (26 липня 2000 р.) і “Про зміни у структурі Централь-
них органів виконавчої влади” (15 грудня 1999 р.). У жовтні 2002 р. 
 Держстандарт України реорганізовано у Державний комітет України з пи-
тань технічного регулювання та споживчої політики (Держспожив-
стандарт), згідно з Указом Президента України від 1 жовтня 2002 р. “Про Дер-
жавний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої 
політики”. Сьогодні Комітет є центральним органом, діяльність якого спря-
мовує і координує Кабінет Міністрів України через Міністра економіки 
 України. У структурі Держспоживстандарту функціонує Департамент 
спожив чої політики і захисту прав споживачів.

Розширені повноваження оновленого Комітету включають, насамперед, 
участь у формуванні державної політики та забезпечення її реалізації в сфері 
стандартизації, метрології та сертифікації, а також у сфері споживчої політи-
ки й захисту прав споживачів. Пріоритетами діяльності стали: а) створення 

Рис. 2.1. складові консюмерської політики в Україні

Основні 
цілі

1. Забезпечення (підвищення рівня) задоволеності споживачів.
2. Захист прав споживачів.

Основні 
принципи

1. Усвідомлення державою і суспільством важливості вирішення 
проблем забезпечення задоволеності споживачів та захисту їх прав 
як чільної умови ефективності ринкових перетворень.
2. Орієнтація на Керівні принципи ООН, спрямовані на захист 
інтересів споживачів.
3. Визнання пріоритету інтересів споживачів над інтересами 
корпоративних груп, партій, рухів.
4. Неприпустимість перекладання збитків від недоліків державного 
управління та здійснення господарської діяльності на споживачів.
5. Збалансованість процесів ціноутворення і рівня якості 
(неінфляційне підвищення рівня цін на товари та послуги повинно 
корелювати з підвищенням якості, відповідальності та гарантії з 
боку виробника, продавця, виконавця).
6. Підтримка та взаємодія з громадськими об’єднаннями та рухами, 
що сприяють забезпеченню задоволеності споживачів та захисту  
їх прав.

Основні методи  
та засоби

1. Законотворчість.
2. Стандартизація і сертифікація.
3. Розробка та впровадження комплексних цільових програм.
4. Моніторинг рівня споживчої задоволеності.
5. Аналіз ступеня споживчої задоволеності товарами та послугами  
і причини незадоволеності.
6. Розробка корегуючих та попереджувальних акцій.
7. Просвітницька робота щодо прав споживачів серед широких 
верств населення.
8. Регулювання реклами та інформування населення про товари та 
послуги.
9. Сприяння виробникам у поліпшенні якості споживчих товарів та 
послуг.
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ринкових механізмів захисту прав споживачів, адекватних європейським ви-
могам; б) збалансування інтересів споживачів, виробників, підприємців, ор-
ганів влади за умови забезпечення пріоритетів державної політики у сфері 
 захисту прав споживачів; в) підвищення ефективності функціонування націо-
нальної системи технічного регулювання в інтересах споживачів на основі 
гармонізації законодавства з вимогами Всесвітньої організації торгівлі та Єв-
ропейського Союзу; г) вдосконалення державного контролю та нагляду на 
ринку і на виробництві, зокрема інституційне розмежування функцій держав-
ного нагляду за виробництвом і сертифікацією, об’єднання в єдину структуру 
державних інспекторів з нагляду за виробництвом і сферою торгівлі та послуг.

Закон України “Про захист прав споживачів” став спеціальним комплекс-
ним законодавчим актом, в якому об’єднано норми цивільного права, норми 
адміністративного права, представлено норми цивільно-процесуального, фі-
нансового, певною мірою кримінального права. Більшість норм Закону є 
цивільно-правовими. Законодавець, регулюючи відносини за участю спожи-
вачів, враховує, що саме можливості цивільного права, зокрема компенсацій-
на природа цивільної відповідальності, дають змогу ефективно відновлювати 
порушені майнові права потерпілого-споживача. 

Закон України “Про захист прав споживачів” ознаменував нові принци-
пові підходи до врегулювання відносин за участю громадян-покупців, замов-
ників товарів, робіт та послуг. Він містить цілу систему привілейованих спо-
собів захисту прав громадян-споживачів, які полягають у встановленні, крім 
звичайних, ще й додаткових гарантій реалізації споживачами своїх прав та 
обов’язків. Закон став підставою для переходу від “непрямого” захисту спо-
живача в межах охорони загальних умов ринкового обміну і на підставі 
цивільного законодавства, до “прямого” — здійснюваного на підставі спе-
ціального законодавства. Крім того, Закон спричинив появу в Україні нового 
концептуального поняття “право споживання”, в якому міститься і резуль-
тат, й інструмент здійснення нової охоронної функції держави і права. Зако-
нодавство трактує споживача не лише як учасника господарського обороту, а 
й як суб’єкта спеціального юридичного захисту.

У Законі України “Про захист прав споживачів” набуло спеціального юри-
дичного значення поняття “споживач”. Так, у преамбулі Закону зазначено, 
що він регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробни-
ками, виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлює 
права споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх 
прав. Споживачем визнано громадянина, який придбає, замовляє, використо
вує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для влас
них побутових потреб. Закон також визначає спеціальні умови щодо 
зобов’язаної перед споживачем сторони (виробника, виконавця, продавця). 
Такою зобов’язаною стороною визнано підприємство, установу, організацію 
або громадянина-підприємця, які виробляють товари для реалізації, викону-
ють роботи або надають послуги, реалізують товари за договором купівлі-про-
дажу. Це означає, що суб’єктами відносин, регульованих Законом “Про за-
хист прав споживачів” можуть бути лише певні уповноважені і зобов’язані 
особи.

Правове регулювання цього Закону спрямоване на те, щоб в умовах різно-
манітних форм власності, товарно-грошових і ринкових відносин юридично 
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врегулювати нерівноправні взаємовідносини між продавцем (виробником, ви-
конавцем) і споживачем (замовником, покупцем). На продавця (виробника, 
виконавця) покладено деякі додаткові зобов’язання (наприклад, надання ін-
формації про продукцію, гарантування її якості тощо), споживачу надано га-
рантії позасудового та судового захисту і відповідні права, яких раніше не 
було в законодавстві України (наприклад, компенсація немайнової (мораль-
ної) шкоди).

Загалом Закон України “Про захист прав споживачів” — це окрема части-
на законодавства країни, що посилює соціальні гарантії громадян, надаючи 
їм основоположні права як споживачам. Закон також об’єктивно підвищує 
відповідальність виробників, продавців, постачальників послуг і товарів за 
якість своєї роботи, встановлюючи їх основні обов’язки. В умовах відсутності 
розвиненої конкуренції він повинен сприяти підвищенню якості товарів і пос-
луг, соціально-економічному розвитку країни.

Відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”, споживач 
має право звернутися до державних органів за захистом своїх прав, а також 
до суду. Закон України передбачає, що захист прав громадян як споживачів 
здійснюють також Рада народних депутатів, їх виконавчі та розпорядчі орга-
ни, Рада Міністрів Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, Комітет 
України зі стандартизації, метрології і сертифікації, органи і установи дер-
жавного санітарного нагляду України, інші органи державної влади, які 
 контролюють якість і безпеку товарів (робіт, послуг), призначених для спо-
живачів, а також суду.

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері 
захисту прав споживачів Указом Президента України від 11 грудня 2002 р. 
схвалено також “Програму захисту прав споживачів на 2003–2005 рр.”. 
Доцільність такої програми мотивована насамперед необхідністю оптимізувати 
негативні тенденції на споживчому ринку України, здійснювати ефективний 
державний контроль за якістю і безпекою продукції, зміцнювати політику за-
конодавства в цій сфері, забезпечувати пріоритетність інтересів споживачів 
перед виробниками, торгівлею та іншими послугами, створювати сприятли-
вий соціальний клімат на основі визначеної стратегії економічного та соціаль-
ного розвитку, розвивати ринкові умови, які надають споживачеві право най-
більшого вибору, інтеграції України у світову та європейську економіку. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься коштом державного 
бюджету в межах асигнувань, передбачених для відповідних міністерств, ін-
ших центральних органів виконавчої влади, які визначені відповідальними 
за виконання Програми, та коштів місцевих бюджетів.

Метою програми є:
· розв’язання комплексу проблем у сфері захисту прав споживачів;
· удосконалення захисту прав та інтересів споживачів;
· створення належних умов для насичення споживчого ринку якісними 

та безпечними товарами, роботами, послугами;
· підвищення рівня захисту здоров’я та безпеки споживачів;
· удосконалення законодавства України у сфері захисту прав споживачів, 

зокрема адаптації його до законодавства Європейського Союзу;
· створення належних умов для реалізації громадянами-споживачами 

своїх законних інтересів і прав на території України.
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У Програмі відображено конкретні заходи для поліпшення споживчої си-
туації в Україні із визначенням відповідних виконавців цих заходів. Дієвий 
контроль за вирішенням питань, пов’язаних із захистом споживачів, покла-
дено на Державний комітет України з питань технічного регулювання та спо-
живчої політики, а також інші центральні структури державної виконавчої 
влади, місцеві державні адміністрації. Важливого значення в документі набу-
ла проблема інтеграції України у світову та європейську економіку, зокрема 
реформування національної правової системи в галузі захисту прав спожива-
чів та поступове приведення її у відповідність до директив Євросоюзу. Прий-
нято також рішення про розробку проектів нових законів: “Про загальну без-
пеку продукції”, “Про захист прав пацієнтів та медичних працівників”, а 
також технічні умови виробництва харчових продуктів, які виготовляють із 
використанням генетично модифікованих організмів. 

Визнано за доцільне затвердити регіональні програми, спрямовані на ство-
рення належних умов для реалізації прав й інтересів споживачів; забезпечу-
вати споживчий ринок якісними та безпечними товарами, роботами, послуга-
ми; налагоджувати співпрацю й взаємодію органів виконавчої влади з 
органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями в галузі 
консюмеризму.

Програма передбачає низку заходів для створення інформаційного та осві-
тянського консюмерського простору. Так, Міністерству освіти і науки Украї-
ни, Державному комітету України з питань технічного регулювання та спо-
живчої політики, Київському національному торговельно-економічному 
університету, громадським організаціям споживачів доручено розробку нав-
чальних програм і дисциплін з основ консюмеризму для впровадження у за-
гальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, а також 
розробку заходів для підвищення рівня професійної підготовки та перепідго-
товки працівників сфери захисту прав споживачів. За необхідне визнано 
розробити та впровадити Програму правової освіти підприємців, які працю-
ють на споживчому ринку України. Вирішено підготовити до видання 
щоквартальний збірник нормативно-правових актів з питань захисту прав 
споживачів “Вісник захисту прав споживачів”, а також журнал “Споживач і 
ринок”.

Програмою передбачено певні заходи для розробки нормативно-правових 
актів щодо впорядкування обслуговування населення у таких сферах: обіг 
біологічно активних харчових добавок; надання недержавними закладами 
охорони здоров’я медичної допомоги та фармацевтичних послуг населенню; 
надання населенню послуг мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет; 
надання послуг у сфері вищої, професійної та загальної освіти. 

Виконання Програми дасть змогу активізувати діяльність органів вико-
навчої влади для забезпечення захисту прав споживачів; підвищити рівень 
захисту споживчого ринку України від насичення його неякісними товарами 
чи такими, що можуть заподіяти шкоду здоров’ю споживачів; розширити ін-
формаційний та освітянський консюмерський простір у країні.

Основну роль у захисті прав споживачів виконують органи виконавчої 
влади. Указ Президента України від 12 січня 2002 р. “Про заходи щодо поси-
лення державного захисту прав споживачів” став першим кроком докорінних 
перетворень у вирішенні споживацьких проблем. Кабінет Міністрів України 
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створив Міжвідомчу раду з питань захисту прав споживачів, до складу якої 
увійшли представники органів виконавчої влади, наукових та громадських 
організацій. 

Згідно зі ст. 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в 
Україні є парламент — Верховна Рада України. Саме до повноважень Верхов-
ної Ради України належить прийняття законів України, що встановлюють ос-
нови соціального захисту, зокрема захист прав споживачів.

Кабінет Міністрів України є найвищим органом у системі органів вико-
навчої влади. Він вживає заходів для забезпечення прав та свобод людини і 
громадянина, а також дбає про проведення політики у сфері соціального за-
хисту, зокрема із захисту прав споживачів.

Діяльність державних органів у справах захисту прав споживачів коорди-
нує колегія у складі 11 осіб. Наукове обґрунтування забезпечує науковоекс
пертна рада, до складу якої входять провідні вчені України (на громадських 
засадах). 

Державний комітет України з питань технічного регулювання  
споживчої політики (Держспоживстандарт України)

1 жовтня 2002 року з метою підвищення ефективності реалізації держав-
ної політики у сфері захисту прав споживачів та відповідно до пункту 15 час-
тини першої ст. 106 Конституції України Указом Президента України створе-
но центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом — Державний 
комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політи-
ки (Держспоживстандарт України).

Основною метою діяльності Держспоживстандарту України є посилення 
захисту прав споживачів через удосконалення технічного регулювання, зок-
рема нормативно-правової бази.

Основними законодавчими актами, що регулюють діяльність Держспо-
живстандарту України у сфері захисту прав споживачів є закони України 
“Про захист прав споживачів”, “Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини”, “Про рекламу” та низка законів, що безпосередньо 
стосуються прав споживачів: “Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, “Про метрологію та метрологічну діяльність”, “Про вилучення з обі-
гу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної 
та небезпечної продукції”, “Про стандартизацію”, “Про застосування реєстра-
торів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг”, “Про лікарські засоби”.

У сфері надання послуг споживачів захищають закони України “Про пит-
ну воду та питне водопостачання”, “Про транспорт”, “Про туризм”, “Про за-
лізничний транспорт”, “Про телекомунікації”, “Про поховання та похоронну 
страву”, “Про ветеринарну медицину” та інші.

Сьогодні існує близько 100 нормативно-правових актів, що діють у сфері 
захисту прав споживачів і забезпечують здійснення постійного й ефективного 
державного контролю за додержанням законодавства про захист прав спожи-
вачів центральними і місцевими органами влади з відповідним узгодженням і 
координацією спільних дій державних органів контролю і нагляду, правоохо-
ронних органів та місцевих органів виконавчої влади.
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Опрацьовано понад 100 проектів нормативно-правових актів, внесено про-
позиції до проекту Державної стратегії управлінням місцевим і регіональним 
розвитком, Рамкової Конвенції із боротьби з тютюном, розглянуто Концепцію 
державної політики в галузі харчування населення України на період до 2010 
року. Держспоживстандарт України з метою впровадження директив Євро-
пейського Союзу стосовно захисту прав споживачів проводить роботу з підго-
товки проекту Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону Ук-
раїни “Про захист прав споживачів.”

Центральним органом влади, який забезпечує втілення у життя державної 
політики захисту прав споживачів на всій території України, є Департамент 
споживчої політики і захисту прав споживачів Держспоживстандарту Украї-
ни. Він здійснює керівництво дорученою сферою і несе відповідальність за її 
стан розвитку.

Держспоживстандарт України виконує такі основні завдання:
· здійснення державного контролю за дотриманням законодавства Украї-

ни про захист прав споживачів у центральних і місцевих органах дер-
жавної виконавчої влади та господарюючими суб’єктами: підприємс-
твами (їх об’єднаннями), установами, організаціями незалежно від 
форм власності, громадянами-підприємцями та іноземними юридични-
ми особами;

· дотримання рекламодавцями, виробниками і розповсюджу вачами 
рекламних норм, законодавства про рекламу;

· захист законних інтересів споживачів завдяки впровадженню заходів 
для запобігання і припинення порушень законодавства про захист прав 
споживачів і про рекламу;

· впровадження державної політики щодо захисту прав споживачів;
· визначення механізму реалізації державного захисту прав споживачів;
· здійснення міжнародного співробітництва у сфері захисту прав спожи-

вачів тощо.
Управління споживчої політики та контролю послуг, відповідно до своїх 

завдань щодо захисту прав споживачів, має такі функції:
· перевіряє

- на підприємствах (їхніх об’єднаннях), в установах, організаціях 
незалежно від форм власності, у громадян-підприємців, інозем них 
юридичних осіб, що проводять підприємницьку діяльність на тери-
торії України (далі — суб’єкти господарювання), якість продукції, 
товарів (робіт, послуг), дотримання обов’язкових вимог щодо їхнь-
ої безпеки, а також дотримання правил торгівлі, виконання робіт, 
надання послуг; у разі потреби перевіряє якість сировини, ма-
теріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, які викорис-
товують для виробництва продукції, товарів, виконання робіт і на-
дання послуг;

- дотримання рекламодавцями, виробниками і розповсюджувачами 
реклами норм законодавства про рекламу;

· проводить радіологічний, хіміко-токсикологічний і фізико-хімічний 
контроль продуктів харчування, що виробляють та реалізують господа-
рюючі суб’єкти (їх коштом);
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· вживає заходів:
- для припинення відвантаження і реалізації продукції, що не відпові-

дає вимогам нормативних документів та небезпечна у сфері вироб-
ництва, а також для зняття з виробництва, вилучення з обігу, відкли-
кання небезпечної продукції, товарів (робіт, послуг) у сфері торгівлі, 
громадського харчування і послуг;

- публічного спростування, коригування, припинення недобро совісної 
реклами;

· підсумовує результати роботи щодо захисту прав споживачів та кон-
тролю дотримання законодавства про рекламу, розробляє і вносить до 
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законо-
давства з цих питань;

· проводить експертизу та погоджує проекти нормативних актів, що сто-
суються інтересів споживачів та законодавства про рекламу;

· бере в установленому порядку участь у роботі технічних комітетів, 
художньо-технічних і координаційних рад, атестаційних, дегуста-
ційних комісій та в інших заходах, пов’язаних із визначенням якості 
товарів народного споживання, послуг та діяльністю в галузі рек лами, і 
вносить відповідні пропозиції;

· підсумовує результати контролю, який здійснюють державні органи 
у справах захисту прав споживачів, розробляє пропозиції з метою усу-
нення виявлених недоліків і подає їх відповідним органам для вжиття 
заходів;

· передає відповідним органам матеріали перевірок за фактами виявле-
них порушень та зловживань;

· перевіряє стан організації діяльності державних органів у справах за-
хисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі; заслуховує звіти керівників зазначе них органів 
щодо проведеної роботи, надає методичну та практич ну допомогу щодо 
її поліпшення; вивчає і поширює позитивний досвід;

· розглядає скарги, заяви і пропозиції громадян, консультує споживачів 
з питань законодавства про захист прав споживачів та про рекламу;

· проводить через засоби масової інформації роз’яснювальну роботу, 
спрямовану на поглиблення правових знань споживачів, інформує насе-
лення про результати роботи державних органів у справах захисту прав 
споживачів, здійснює видавничу діяльність;

· здійснює управління майном підприємств, вживає заходів для зміцнен-
ня матеріально-технічної бази державних органів у справах захисту 
прав спожи вачів і своєї власної;

· створює лабораторії та інші підрозділи, функцією яких є дослідження 
(експертиза) якості товарів (робіт, послуг);

· бере участь у підготовці міжнародних договорів України, укладає між-
народні договори міжвідомчого характеру;

· забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики 
щодо державної таємниці, контроль за її збережен ням;

· організовує професійну підготовку та перепідготовку кадрів системи 
державних органів у справах захисту прав споживачів;
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· здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього законо-
давством та нормативними документами завдань;

· вивчає споживчий ринок товарів і послуг.
Департамент споживчої політики і захисту прав споживачів Держспо-

живстандарту України докладає максимум зусиль, щоб попередити і призу-
пинити порушення законодавства і підвищити рівень правового захисту прав 
споживачів, сприяє розширенню територіальної інфраструктури захисту прав 
споживачів, створенню відповідних служб при органах місцевого самовряду-
вання коштом місцевих бюджетів. 

Важливим способом контролю якості та безпеки товарів є дослідження 
харчових продуктів лабораторним методом. Такі лабораторії тривалий час іс-
нували при територіальних управліннях із захисту прав споживачів. Але 
2002 року було прийнято рішення реорганізації лабораторій у структурні 
підрозділи відповідних Державних центрів стандартизації, метрології та сер-
тифікації (ДЦСМС). Майно 14 лабораторій передано до ДЦСМС, з якими від-
повідні територіальні управління у справах захисту прав споживачів уклали 
Угоди про проведення досліджень якості та безпеки продуктів харчування.

Тільки Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Миколаївська, Одеська, 
Полтавська, Сумська та Харківська лабораторії з контролю за якістю продук-
тів харчування далі діють як юридичні особи і виконують лабораторні дослід-
ження для відповідних територіальних управлінь.

2002 р. на базі інженерно-технічного та інформаційного центру Держспо-
живстандарту України створено Український центр з проблем захисту прав 
споживачів. Основні напрямки його діяльності:

· контроль якості продуктів харчування та промислових товарів;
· інформаційнопросвітницька діяльність серед громадян України про 

їхні права як споживачів, передбачені чинним законодавством, а та
кож про дії органів влади з цих питань;

· участь у проведенні експертизи проектів нормативноправових актів 
з питань дотримання прав та інтересів споживачів;

· проведення порівняльних споживчих експертиз товарів, рейтингів 
тощо;

· участь у створенні та функціонуванні системи оперативного опові
щення органів державного контролю і споживачів про виявлені небез
печні, неякісні та фальсифіковані товари.

2002 року лабораторія Центру акредитована в системі УкрСЕПРО на про-
ведення випробувань тютюнових виробів, алкогольних напоїв та синтетичних 
миючих засобів з метою їх подальшої сертифікації. 

Лабораторії Держспоживстандарту України проводять фізико-хімічний, 
хіміко-токсикологічний та радіологічний контроль товарів, які надходять на 
ринок України.

Упродовж тривалого часу Держспоживстандарт України та його тери-
торіальні органи забезпечують координацію робіт і дієвий контроль за вико-
нанням заходів для виконання Програми захисту прав споживачів на 2003–
2005 рр. з метою забезпечення споживчого ринку якісними та безпечними 
товарами. У межах реалізації заходів Програми на регіональному рівні сесія-
ми місцевих рад схвалено Регіональні програми захисту прав споживачів у 
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всіх областях України, Автономній Республіці Крим, містах Київ і Севасто-
поль, утворені міжвідомчі комісії, обласні ради з питань захисту прав спожи-
вачів. Представники територіальних органів Держспоживстандарту брали 
участь у роботі обласних комісій: регіональній конкурсній комісії “100 кра-
щих товарів”, обласній дегустаційній комісії, регіональній узгоджувальній 
комісії з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тва-
ринного походження, проводили семінари для суб’єктів господарської діяль-
ності з питань споживчої політики, захисту прав споживачів, стандартизації, 
метрології, сертифікації тощо.

Держспоживстандарт від 1993 р. представляє Україну у Міжнародній ор-
ганізації зі стандартизації (ІSО), Міжнародній електротехнічній комісії (ІЕС); 
1997 року — став повноважним членом Європейського комітету зі стандарти-
зації (CEN) та членом-кореспондентом Міжнародної організації законодавчої 
метрології (OIML). 1996 року Держстандарт приєднався до Кодексу доброчин-
ної практики з метою підготовки, прийняття та впровадження стандартів 
тощо. У системі ІSО Держстандарт України діяв як державний орган виконав-
чої влади, а в ІЕС — як український національний комітет. Між іншим, член-
ство в цих двох міжнародних організаціях тільки в 1993–1995 рр. дало змогу 
застосувати на території України понад 12 тис. міжнародних стандартів мето-
дом прямого впровадження або гармонізації з ними національних стандартів. 

Позитивну роль задля захисту українського споживача від неякісних і не-
безпечних товарів відіграє й сертифікація. Згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію продукції” (1993 р.), 
відповідних рішень Держстандарту (та його правонаступника — Держспо-
живстандарту), сертифікацію в Україні поділяють на обов’язкову і добровіль-
ну. 

Нині обов’язковій сертифікації продукції (робіт, послуг) на відповідність 
обов’язковим вимогам нормативних документів (вимогам, що гарантують без-
пеку продукції для життя, здоров’я громадян, охорону навколишнього при-
родного середовища, сумісність і взаємозамінність продукції (робіт, послуг); 
вимогам техніки безпеки і гігієни праці, а також метрологічним нормам, пра-
вилам, вимогам і положенням, що забезпечують достовірність та єдність 
вимірювань) підлягає майже 40 видів продукції (робіт, послуг). Сертифікація 
є достовірною формою підтвердження відповідності для продукції, яка може 
бути небезпечною для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього 
середовища.

Добровільну сертифікацію здійснюють у випадках, коли немає потреби в 
обов’язковій, з ініціативи виробника, продавця, споживача, органів держав-
ної виконавчої влади, громадських організацій і окремих громадян на до-
говірних умовах між заявником і органом сертифікації.

Сертифікацію продукції в Україні здійснюють близько 140 органів зі сер-
тифікації та 700 випробувальних лабораторій, акредитованих у системі 
 Української державної системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО). Це під-
приємства різних форм власності, що мають достатню, часом унікальну, лабо-
раторну базу. Як правило, органами і лабораторіями є наукові установи НАН 
України, галузеві науково-дослідні інститути, навчальні заклади, підприємс-
тва — лідери в своїх галузях. Правила та процедури системи, кваліфікація фа-
хівців відповідають міжнародним нормам і забезпечують достатній рівень 
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надійності та достовірності результатів. Доказом цього є укладення угод про 
взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з багатьма країнами згідно 
із положеннями ст. 6 угоди ТБТ. Укладення угод стало свідченням визнання 
української національної системи сертифікації УкрСЕПРО іноземними краї-
нами — торговими партнерами України.

Рис. 2.2. Державні консюмерські структури в Україні
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Нині в Україні набули чинності понад 2300 нормативних документів, з 
яких понад 1360 — це державні стандарти України, понад 760 — міждержав-
ні, понад 560 — стандарти на терміни та визначення. Приблизно 65 % дер-
жавних стандартів гармонізовано з міжнародними та європейськими. Від 
1996 р. в Україні діють міжнародні стандарти ІSО 9000 для систем забезпечен-
ня якості, від 1 січня 1998 р. — стандарти ІSО 14000, які охоплюють сферу 
навколишнього середовища, від 1 липня 1998 р. — європейські стандарти 
EN 45000, які регулюють діяльність в галузі оцінки відповідності. Наприкінці 
2002 р. набули чинності національні стандарти, створені на основі міжнарод-
них стандартів серії ІSО 9000 нової версії. Триває підготовка до запровадження 
низки стандартів серії ІSО 14000 та інших серій. Завершено розробку перших 
одинадцяти технічних регламентів для підтвердження відповідності конкрет-
них видів продукції. У стадії розробки перебуває Концепція розвитку держав-
ної метрологічної системи. Процес створення національної системи технічного 
регулювання в Україні орієнтовано на Довгострокові стратегії ISO, визначені 
цією організацією на 1999–2001 рр., а також на більш тривалий період.

Для забезпечення ефективнішої роботи в регіонах з питань захисту прав 
споживачів в органах місцевого самоврядування створено структурні підроз-
діли та введено посади спеціалістів з питань захисту прав споживачів.

повноваження службових осіб органів державної влади  
у справах захисту прав споживачів 

Службові особи органів державної влади, які здійснюють захист прав спо-
живачів, мають право:

· давати суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи 
про припинення порушень прав споживачів;

· перевіряти в суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського 
харчування і послуг якість товарів (робіт, послуг), а також додержання 
правил торгівлі та надання послуг;

· відбирати у суб’єктів господарювання зразки товарів, сировини, ма-
теріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх 
якості з оплатою вартості зразків і проведених досліджень коштом 
суб’єктів господарювання , що перевіряються;

· припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що не відповідають ви-
могам нормативних документів, до усунення суб’єктами господарюван-
ня виявлених недоліків;

· забороняти суб’єктам господарювання реалізацію споживачам товарів:
- на які немає документів, що засвідчують їх відповідність вимогам 

нормативних документів;
- на які в актах законодавства, нормативних документах встановлено 

обов’язкові вимоги для забезпечення безпеки життя, здоров’я, майна 
споживачів і охорони навколишнього середовища, якщо ці товари не 
мають сертифіката відповідності;

- завезених на територію України без документів, які підтверджують 
їх належну якість;

· приймати рішення:
- про припинення продажу товарів, виконання робіт і надання послуг, 

що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення 
виявлених недоліків;
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- про тимчасове припинення діяльності підприємств торгівлі, громад-
ського харчування, сфери послуг, складів підприємств оптової та роз-
дрібної торгівлі та організацій незалежно від форм власності, що сис-
тематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила 
торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування то-
варів, усунення виявлених недоліків;

· опломбувати в порядку, передбаченому законодавством, виробничі, 
складські, торговельні та інші приміщення, а також неправильні, не-
справні й такі, що не мають відповідного клейма повірки вимірювальні 
прилади, з допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з 
наступним повідомленням органів державної метрологічної служби для 
проведення повірочних робіт і розпломбування;

· вилучати неякісні товари, документи, інші предмети, що свідчать про 
порушення прав споживачів;

· подавати до суду позови про захист прав споживачів;
· передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки злочину, 

органам дізнання чи попереднього слідства;
· накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, 

адміністративні стягнення.
Службові особи зобов’язані не розголошувати відомості, отримані під час 

здійснення своїх повноважень, і відомостей, які становлять державну або 
іншу таємницю, що охороняється законом. За невиконання або неналежне 
виконання службовими особами своїх обов’язків вони притягуються до від-
повідальності згідно з чинним законодавством.

антимонопольний комітет України

Державний захист прав споживачів здійснює Антимонопольний комітет 
України та його територіальні відділення відповідно до Закону України “Про 
захист прав споживачів”.

Мета його діяльності полягає в забезпеченні державного захисту конкурен-
ції у підприємницькій діяльності.

Законодавчою базою щодо статусу, діяльності Антимонопольного комітету 
є закони України “Про Антимонопольний комітет”, “Про захист від недобро-
совісної конкуренції”, “Про обмеження монополізму та недопущення недоб-
росовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, “Про природні моно-
полії”, Указ Президента України від 27 червня 1999 р. № 741/99 “Про 
врегулювання деяких питань забезпечення діяльності Антимонопольного ко-
мітету України”. Діяльність територіальних відділень Антимонопольного ко-
мітету України регулює Положення № 1, затверджене наказом Голови Анти-
монопольного комітету України від 5 січня 1994 р.

основні завдання Антимонопольного комітету визначені ст. 3 Закону Ук-
раїни “Про Антимонопольний комітет”:

· здійснення державного контролю за додержанням антимонопольного 
законодавства, запобігання, виявлення і припинення порушень антимо-
нопольного законодавства, а саме:
- зловживання монопольним становищем на ринку (нав’язування 

таких умов договору, які ставлять контрагентів у неоднакове ста
новище, або додаткових умов, що не належать до предмета договору, 
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зокрема нав’язування товару, не потрібного контрагенту); обме
ження або припинення виробництва, а також вилучення з обороту 
товарів, що призвели або можуть призвести до створення або під
тримки дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін; част
кова або повна відмова від реалізації чи закупівлі товару за умови 
відсутності альтернативних джерел постачання або збуту, що 
призвели або можуть призвести до створення або підтримки дефі
циту на ринку чи встановлення монопольних цін, інші дії, що приз
вели або можуть призвести до створення перешкод доступу на ри
нок (виходу з ринку) інших суб’єктів підприємницької діяльності; 
встановлення дискримінаційних цін (тарифів, розцінок) на свої то
вари, що обмежують права окремих споживачів; встановлення моно
польно високих цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що призвело 
чи може призвести до порушення прав споживачів; встановлення 
монопольно низьких цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що приз
вело або може призвести до обмеження конкуренції; 

- антиконкурентні узгоджені дії, що призвели або можуть призвес
ти до встановлення (підтримки) монопольних цін (тарифів), зни
жок, надбавок, націнок; поділу ринків за територіальним принци
пом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель або 
за категоріями споживачів чи за іншими ознаками, що призвели чи 
можуть призвести до монополізації; усунення з ринку або обмежен
ня доступу на нього продавців, покупців, інших суб’єктів підприєм
ницької діяльності;

· контроль за економічною концентрацією, зокрема у створенні, реор-
ганізації, ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності, створенні 
об’єднань підприємств, вступі одного чи кількох суб’єктів господарю-
вання в об’єднання, під час перетворення органів влади, органів місце-
вого самоврядування, органів адміністративно-господарського управ-
ління та контролю в об’єднання суб’єктів господарювання, придбанні 
чи набутті будь-яким способом у власність, одержанні в управління час-
ток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплек-
сів суб’єктів господарювання або їх структурних підрозділів, оренді 
цілісних майнових комплексів суб’єк тів господарювання або їх струк-
турних підрозділів, набутті будь-яким іншим способом контролю за гос-
подарською діяльністю;

· сприяння розвитку добросовісної конкуренції і, відповідно, захист гос-
подарюючих суб’єктів (підприємців) і споживачів від недобросовісної 
конкуренції. Проявами недобросовісної конкуренції, якими безпосеред-
ньо можуть бути порушені права споживачів, відповідно до Закону Ук-
раїни “Про захист від недобросовісної конкуренції”, є:
- неправомірне використання чужих позначень, рекламних ма-

теріалів, упаковки, тобто використання без дозволу на те уповно
важеної особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для то
варів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, 
назв місць походження товарів, що може призвести до змішування 
діяльності іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), який має 
пріоритет на їх використання;
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- копіювання зовнішнього вигляду виробу, тобто відтворення зов
нішнього вигляду виробу іншого господарюючого суб’єкта (підприєм
ця), і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення 
виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю ін
шого господарюючого суб’єкта (підприємця);

- купівля, продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із при-
мусовим асортиментом, тобто купівляпродаж одних товарів, ви
конання робіт, надання послуг за умови купівліпродажу інших то
варів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачеві 
або контрагенту.

Антимонопольний комітет України має право:
· визначити межі товарного ринку, а також монопольне становище 

суб’єктів господарювання на ньому;
· видавати суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання рішен-

ня про припинення порушень антимонопольного законодавства та про 
відновлення початкового становища, про примусовий поділ монополь-
них утворень. Положення про порядок проведення перевірок дотри-
мання антимонопольного законодавства затвердженого розпоряджен-
ням Антимонопольного комітету України № 249-р від 29 листопада 
1999 р.;

· видавати органам влади, органам місцевого самоврядування, органам 
адміністративно-господарського управління та контролю обов’язкові 
для виконання рішення про скасування або заміну прийнятих ними не-
правомірних актів, про припинення порушень і розірвання укладених 
ними угод, що суперечать антимонопольному законодавству, забороня-
ти або дозволяти створення монопольних утворень органами влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, органами адміністративно-госпо-
дарського управління та контролю, а також суб’єктами підприємницької 
діяльності;

· вносити до органів влади обов’язкові для розгляду подання щодо скасу-
вання ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності у разі порушення ними антимоно-
польного законодавства;

· накладати штрафи, застoсoвувати інші санкції у випадках, передбаче-
них законом. Правила розгляду справ про порушення антимонопольно-
го законодавства України затверджені розпорядженням Антимонополь-
ного комітету України № 5 від 19 квітня 1994 р.;

· здійснювати інші дії, передбачені законодавством про Антимонополь-
ний комітет України.

Відповідно до Закону України “Про Антимонопольний комітет України”, 
пріоритетну увагу питанням захисту прав споживачів органи Антимонополь-
ного комітету за останні роки приділяли реалізації завдань із запобігання, ви-
явлення та припинення порушень законодавства про захист економічної кон-
куренції. 

Визначальним напрямом Комітету стало вирішення соціально значущих 
питань, що забезпечують реальний захист прав і законних інтересів найшир-
ших верств громадян, підприємців. Унаслідок заходів щодо розвитку конку-
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ренції, захисту інтересів споживачів, послуг монополій, вжитих з ініціативи 
або безпосередньо за участю Комітету, відшкодовано споживачам заподіяної 
шкоди та збитків у 2003 році на суму 42373 тис. грн. У результаті вжитих за 
безпосередньою участю Комітету заходів щодо перерахунку за ненадані або 
надані не в повному обсязі послуги тепло- і водопостачання попереджено втра-
ти споживачів на суму 185,03 млн грн.

Захистові прав споживачів сприяло припинення зловживань монополь-
ним становищем на ринку послуг зв’язку та кабельного телебачення. Захист 
прав широких верств споживачів забезпечило припинення низки зловживань 
монопольним становищем на ринках паливно-енергетичного комплексу; ви-
явлення та припинення порушень законодавства про захист економічної кон-
куренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів підприємни-
цької діяльності. Найбільшу кількість порушень у вигляді антиконкурентних 
узгоджених дій за 2003 р. було виявлено та припинено органами Комітету на 
ринках агропромислового комплексу. Вона становила 52,4 % загальної кіль-
кості таких порушень. Учасниками узгоджених дій, що призводили до вста-
новлення в неконкурентний спосіб завищених цін, були, як правило, суб’єкти 
підприємницької діяльності, що перебували у відносинах “продавець-по-
купець”, “постачальник-споживач”. Органами Комітету посилено контроль 
за станом регіональних ринків нафтопродуктів з метою виявлення між учас-
никами ринку можливих узгоджених дій, які можуть вносити антиконкурен-
тний характер, призвести до недопущення, усунення чи обмеження конку-
ренції. 

Наведені результати діяльності Антимонопольного комітету України під-
тверджують його плідну роботу у вирішенні питань, що стосуються захисту 
прав широких верств споживачів. 

Міністерство економіки та європейської  
інтеграції України

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України від-
повідно до Указу Президента України від 21 серпня 2001 р. № 724/2002 “Про 
перейменування Міністерства економіки України” утворено на базі Мі ніс-
терства економіки України. 

Міністерство бере участь:
· у розробці державної політики у сфері стандартизації, метрології сер-

тифікації та акредитації, захисту прав споживачів;
· у розробці та забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвит-

ку внутрішньої торгівлі та послуг;
· у державному регулюванні цінової політики, разом з Антимонопольним 

комітетом України приймає рішення про запровадження та скасування 
державного регулювання цін на продукцію монопольних утворень на 
загальнодержавних ринках (за винятком продукції, ціни на яку ре-
гулюють рішення Кабінету Міністрів України), прогнозує індекси спо-
живчих цін та індекси виробників промислової продукції, а також за-
тверджує і погоджує ціни (тарифи), здійснює в межах своїх повноважень 
контроль за додержанням порядку формування, встановлення та засто-
сування цін (тарифів), скасовує ціни (тарифи), затверджені з порушен-



97

ням установленого порядку, організовує роботу органів державного 
контролю за цінами (тарифами). 

· розробляє правила заняття торговельною діяльністю і правила торго-
вельного, побутового обслуговування населення, роботи підприємств 
громадського харчування.

Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України прий-
нято низку важливих актів законодавства, спрямованих на вдосконалення та 
регулювання відносин у сфері торгівлі, захисту прав споживачів, підтримку 
малого підприємництва, спрощення умов ведення господарської діяльності.

Відповідно до Закону України “Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини”, знято зайві перешкоди у сфері громадського харчу-
вання. Зменшено втручання державних органів в організацію бізнесу.

Затверджено наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції 
України і Міністерства культури і мистецтв України від 29.12.01 № 322/795 
та зареєстровано в Мін’юсті України 25.01.02 за № 58/6346 “Правила торгів-
лі антикварними речами (зокрема на аукціонах)”. З метою вдосконалення 
системи охорони і захисту культурних цінностей в умовах складної криміно-
генної ситуації в державі, впорядкування торгівлі антикварними речами в 
роздрібній торговельній мережі та на аукціонах, забезпечення належного рів-
ня торговельного обслуговування населення, Правилами визначено перелік 
речей, які є антикварними, а також порядок їх продажу, зокрема на аукціо-
нах, зазначено типи магазинів, в яких дозволений роздрібний продаж цих ре-
чей, вимоги до працівників антикварних магазинів і відділів, порядок прийо-
му, оцінювання та документального оформлення антикваріату.

Наказом Мінекономіки, МВС, ДПА та Держстандарту 57/188/84/105 від 
26.02.02 затверджено нову редакцію “Правил торгівлі на ринках”. Правила 
визначають вимоги до облаштування та утримання ринків, перелік обов’язків 
адміністрації ринку і продавців, перелік товарів, які дозволено реалізовувати 
на ринках лише за наявності відповідних документів, що підтверджують їх 
якість та безпеку, та перелік товарів, які взагалі заборонено продавати. 

Затверджено наказ Мінекономіки № 126 від 26.04.02 “Про внесення змін 
до правил продажу непродовольчих товарів”, де зазначено порядок маркуван-
ня на підприємстві торгівлі ярлика товару підприємства-виробника у разі 
його пошкодження (потертості) та поділ взуття за ознаками сезонності.

Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 27.04.02 затверджено 
зміни до “Правил торгівлі на виплату”. З метою перекриття зловживань у цій 
сфері, встановлено норму, згідно з якою транспортні засоби продані на випла-
ту, не підлягають відчуженню до повного розрахунку за наданий кредит, про 
що в свідоцтві про їхню реєстрацію робиться позначка “відчуження забороне-
но”. Цією постановою також дозволено формувати розмір кредиту в націо-
нальній грошовій одиниці з фіксацією її курсу щодо однієї вільно конвертова-
ної валюти не тільки продавцям на виплату транспортних засобів вітчизняного 
виробництва, а й тим, які здійснюють продаж транспортних засобів інших 
країн-виробників. 

Наказом Мінекономіки від № 228 31.07.03 затверджено нову редакцію 
“Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегата-
ми”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.08.02 за 
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№ 68/6969. Правила приведено у відповідність до правил державної реєстра-
ції та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйо-
ваних на шасі автомобілів, мотоциклів усіх марок і моделей, причепів, напів-
причепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України № 1388 від 07.09.98. Спрощено порядок документального оформлен-
ня транспортних засобів і номерних агрегатів під час комісійної торгівлі. 
Суб’єкт підприємницької діяльності, приймаючи транспортний засіб на ко-
місію, виписує тільки акт його технічного стану та оцінки за встановленою 
формою, а не кілька документів, як було раніше. Правилами також встанов-
лено, що у разі комісійного продажу транспортних засобів і номерних агре-
гатів відповідальність перед покупцем за відповідність ідентифікаційних до-
кументів, актів технічного стану та оцінювання, несе комітент. 

Наказом Мінекономіки № 276 від 19.09.02 затверджено “Методичні реко-
мендації про атестацію об’єктів роздрібної торгівлі та порядок внесення їх до 
певних атестаційних категорій”. Рекомендації розроблено з метою упорядку-
вання підприємницької діяльності у сфері торгівлі, поліпшення якості торго-
вельного обслуговування населення і визначення механізмів установлення 
категорій об’єктам роздрібної торгівлі. 

З метою надання методичної допомоги спеціалістам підприємств торгівлі 
та підприємств-виробників спільним наказом Мінекономіки та Мінпромполі-
тики № 291/457 від 17.10.02 затверджено “Рекомендації щодо визначення 
характеру дефекту взуття та умови його експлуатації”. У них наведено пере-
ліки найпоширеніших прихованих дефектів взуття виробничого характеру, 
що можуть виявитися упродовж гарантійного терміну експлуатації, дефектів 
шкіряного взуття, що виявляються внаслідок порушення умов експлуатації 
споживачами, дефектів шкіряного взуття, що можуть бути усунені підпри-
ємством-виробником без зниження його споживчих властивостей, правила 
експлуатації взуття. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 652-р від 
16.11.02 “Про вивчення стану справ на ринках з продажу продовольчих і не-
продовольчих товарів” розроблено “Методичні рекомендації з проведення об-
стеження ринків із продажу продовольчих і непродовольчих товарів”, які за-
тверджено спільним наказом Мінекономіки і Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та підприємництва № 388/135 від 29.12.02. Ре-
комендаціями визначено порядок проведення обстеження ринків з продажу 
продовольчих і непродовольчих товарів незалежно від форм власності.

Розроблено та затверджено наказом Міністерства економіки та європейсь-
кої інтеграції України № 219 від 24.07.02 “Правила роботи закладів (підпри-
ємств) громадського харчування”. Метою впровадження нової редакції Правил 
є здійснення державної регуляторної політики у сфері громадського харчуван-
ня на основі використання ринкових механізмів господарювання, підвищення 
ефективності правового захисту з боку суб’єктів підприємницької діяльності 
сфери громадського харчування й споживачів, реального впливу на підвищен-
ня рівня обслуговування населення, усунення різноманітних зловживань і 
правопорушень. Наказом Мінекономіки № 303 від 03.11.03 з метою зняття 
зайвих перешкод для суб’єктів господарської діяльності внесено зміни до 
“Правил роботи закладів (підприємств) громадського харчування”.
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Розроблено та затверджено наказом Мінекономіки № 125 від 20.05.03 нову 
редакцію “Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”, тобто приведе-
но їх у відповідність до чинних законодавчих актів. До Правил внесено зміни 
щодо маркування тютюнових виробів, заборони їх продажу у визначених за-
конодавством місцях, проведення розрахунків з покупцями через реєстрато-
ри розрахункових операцій, переліку супровідних документів, що надходять 
із товаром. Також внесено зміни у здійснення роздрібної торгівлі цими виро-
бами — лише за наявності сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання 
відповідності або їх копій на захищених бланках.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1067 від 17.07.03 “Про внесен-
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України № 854 від 30.07.96 “Про за-
твердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” удосконале-
но Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та внесено зміни щодо 
визначення місць, де заборонено торгівлю алкогольними напоями, порядку їх 
маркування та продажу в певних видах посуду різної місткості тощо.

З метою запобігання розповсюдженню контрафактних товарів, сприяння 
захисту українського ринку від неякісних товарів та відповідно до Указу Пре-
зидента № 1239 від 15 листопада 2000 року “Про захист документів і товарів 
голографічними захисними документами” прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України № 1611 від 15.10.03 “Про внесення зміни до Порядку за-
няття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування насе-
лення”, якою внесено доповнення про необхідність супроводжувати товари, 
що підлягають обов’язковій сертифікації, cертифікатами відповідності або 
свідоцтвами про визнання відповідності на захищених голографічними еле-
ментами бланках. На виконання цього рішення наказом Мінекономіки, 
 Держспоживстандарту та СБУ 3366/231/520 від 12.12.03 затверджено 
“Тимчасовий порядок запровадження у сфері торговельної діяльності копій 
сертифікатів відповідності та копій свідоцтв про визнання відповідності на 
бланках, захищених голографічними елементами”.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1317 від 20.08.03 
“Про порядок доповнення переліку товарів належної якості, що підлягають 
обміну (поверненню)” зазначений Перелік доповнено примірниками аудіові-
зуальних творів і фонограм.

Наказом Мінекономіки № 185 від 11.07.03 затверджено нову редакцію 
“Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”, у якій враховано змі-
ни у чинному законодавстві, зокрема щодо маркування товарів, порядку виз-
начення неякісних і небезпечних товарів. 

Важливим напрямом роботи Міністерства економіки та європейської інтег-
рації, пов’язаної з формуванням та реалізацією державної політики у сфері 
торгівлі та послуг, стала участь в організації і проведенні всеукраїнських та 
регіональних конференцій, семінарів, нарад.

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров’я України здійснює державний захист прав 
споживачів у межах компетенції, визначеної ст. 49 Конституції України, ст. 6 
“Основи законодавства України про охорону здоров’я” № 2801-ХП від 19 лис-
топада 1992 р., ст. 3 Закону України “Про лікарські засоби”, ст. 4 Закону 
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 України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя насе-
лення”, Положенням про Міністерство охорони здоров’я України, затвердже-
ним Указом Президента України № 918/2000 від 24 липня 2000 р. 

Основною метою цієї діяльності є надання якісних медичних послуг, забез-
печення якості лікарських засобів і виробів медичного призначення, поперед-
ження епідемічних ускладнень серед населення України, пов’язаних із 
 вживанням недоброякісної питної води, xарчових продуктів, запобігання ви-
никненню і поширенню інфекційних і паразитарних хвороб через надання 
послуг у сфері обслуговування населення. Що стосується права споживачів на 
належну якість товарів, то, з метою забезпечення якості лікарських засобів, 
на Україні впроваджено вимоги належної виробничої практики (GMP). Но-
менклатура лікарських засобів, виробництво яких здійснюється на сертифі-
кованих дільницях, включає 48 найменувань. Вимоги, що діють в Україні, 
відповідають GMP ЄC, рекомендаціям PISS і вимогам GMP BOOЗ.

Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення 
на постійній основі здійснюється контроль спроможності суб’єктів підприєм-
ницької діяльності виконувати ліцензійні умови щодо виробництва лі-
карських засобів і забезпечення їх якості. 

Органом держаного контролю якості лікарських засобів є Державна інс-
пекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я, 
діяльність якої визначено Законом України “Про лікарські засоби” та “Поло-
женням про Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів” 
Міністерства охорони здоров’я, затвердженими постановою Кабінету Мініст-
рів України № 179 від 16 лютого 1998 р. Основні завдання у сфері захисту 
прав споживачів Державної інспекції:

· здійснення державного контролю:
- за роботою суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм 

власності з питань забезпечення якості лікарських засобів у процесі 
їх доклінічного вивчення і клінічного випробування, виробництва, 
зберігання, транспортування, реалізації та медичного застосування;

- якості лікарських засобів, які виробляються, реалізуються та засто-
совуються на Україні;

· вживання заходів для вилучення з обігу лікарських засобів, сировини та 
допоміжних речовин, що не відповідають вимогам, установленим нор-
мативними документами;

· здійснення інспекційної перевірки стану забезпечення підприємства
мивиробниками, постачальниками та іншими суб’єктами господарю
вання якості лікарських засобів у процесі їх виробництва, зберігання, 
транспортування та медичного застосування; визначення порядку, фор-
ми і методів інспектування суб’єктів підприємницької діяльності та 
контролю лікарських засобів;

· здійснення контролю за ввезенням на митну територію України лі-
карських засобів.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 588 від 30 березня 
2000 р. “Про утворення Державного департаменту з контролю за якістю, без-
пекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення”, 
організовано урядовий орган державного управління — Державний департа-
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мент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і 
виробів медичного призначення, який також повинен здійснювати захист 
прав споживачів за допомогою:

· визначення порядку, організації і здійснення державної реєстрації та 
перереєстрації продукції, крім лікарських засобів;

· визначення порядку, організації і здійснення доклінічного вивчення та 
клінічних випробувань, продукції, крім лікарських засобів;

· визначення порядку, організації і здійснення нормативно-технічної, 
технологічної, інформаційно-патентної, медико-біологічної, токсиколо-
гічної, санітарно-гігієнічної, хіміко-аналітичної експертизи, спеціалі-
зованого оцінювання продукції та інших видів експертних робіт з виз-
начення якості та безпеки продукції;

· встановлення вимог до умов проведення досліджень доклінічного вив-
чення, а також порядку проведення експертиз матеріалів доклінічного 
вивчення продукції, крім лікарських засобів;

· розробки та затвердження переліків продукції, що підлягає державній 
реєстрації;

· здійснення сертифікації продукції та систем якості; розробки і погод-
ження переліків продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, виз-
начення термінів її запровадження, організації та проведення атестації 
виробництва; проведення робіт із визначення результатів сертифікації 
продукції, що імпортується;

· визначення порядку, організації та проведення акредитації підпри-
ємств, установ, організацій, що здійснюють оптову та роздрібну реалі-
зацію продукції;

· посерійного контролю лікарських засобів та імунобіологічних препа-
ратів;

· розробки правил утилізації та знищення неякісної продукції;
· визначення порядку та надання дозволів на застосування діючих речо-

вин (субстанцій), допоміжних речовин і пакувальних матеріалів для ви-
робництва продукції;

· встановлення періодичності і порядку здійснення контролю за якістю 
та безпекою продукції;

· розробки та затвердження галузевих стандартів, здійснення контролю 
за їх додержанням;

· розробки та затвердження вимог до виробництва, контролю за обігом і 
зберіганням, оцінки якості та безпеки продукції і здійснення контролю 
за їх виконанням; здійснення контролю за виробництвом продукції та 
додержанням умов якості та безпеки продукції;

· інформування громадськості з питань оцінювання якості та безпечності 
продукції тощо.

Стосовно права споживачів на отримання необхідної, доступної, достовір-
ної та своєчасної інформації про товари, їх якість, асортимент, а також їх ви-
робника, Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призна-
чення веде Державний реєстр зареєстрованих виробів медичного призначення 
та медичної техніки, дозволених до застосування в медичній практиці. Підго-
товлено його перше офіційне видання, електронну версію, яку для вільного 
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доступу розміщено на офіційній веб-сторінці Державної служби (www.
drugmed.gov.ua). На сайті розміщено також базу даних з ліцензування, нор-
мативно-правові документи, які було підготовлено Міністерством охорони 
здоров’я, і Державну програму забезпечення населення лікарськими засоба-
ми, прийняту Урядом.

Значну роль у справі захисту прав споживачів відіграє попередження епі-
демічних ускладнень серед населення України, пов’язаних із вживанням не-
доброякісної питної води, харчових продуктів, запобігання виникненню і по-
ширенню інфекційних і паразитарних хвороб через надання послуг у сфері 
обслуговування населення.

Особливу увагу приділено державному санепіднагляду, який здійснюють 
органи Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони 
здоров’я України, діяльність яких регламентована “Положенням про держав-
ний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні”, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України № 1109 від 22.06.99, а також “Положенням про 
державну санітарно-епідеміологічну службу” Міністерства охорони здоров’я 
України № 78 від 18.04.2000. 

Упродовж останніх років стратегічні напрями діяльності санітарно-епі-
деміологічної служби були сконцентровані на заходах для запобігання, ста-
білізації та зниження інфекційної захворюваності населення, зменшення не-
гативного впливу на здоров’я людей навколишнього та виробничого 
середовища, запобігання неінфекційних захворювань із впровадженням про-
філактичних програм.

Постійно здійснюються моніторинги
· санітарно-епідеміологічної ситуації в країні, які включають відомості 

про стан об’єктів навколишнього середовища, об’єктів підвищеного сан-
епідризику, якості води, харчових продуктів тощо;

· аналізу санітарно-технічного та санітaрно-гігієнічного стану молокопе-
реробних підприємств як найбільш значимих в епідемічному плані 
об’єктів;

· захворюваності населення України на ботулізм.

Міністерство аграрної політики України 

Міністерство аграрної політики проводить послідовну роботу з питань 
якості, захисту прав та інтересів споживачів, впроваджуючи основні принци-
пи національної політики з цього питання на підставі “Положення про Мініс-
терство аграрної політики України” № 772/2000, затвердженого Указом Пре-
зидента України від 7 червня 2000 р.

Основними завданнями Міністерства аграрної політики України у сфері 
захисту прав споживачів є:

· забезпечення здійснення на підприємствах усіх форм власності держав-
ного контролю за якістю виробленої сільськогосподарської продукції та 
сировини, її зберіганням і реалізацією, зокрема під час здійснення екс-
портно-імпортних операцій;

· забезпечення державного регулювання у сфері захисту рослин, каранти-
ну рослин, охорони території України від занесення карантинних об’єк-
тів, контроль за проведенням заходів із захисту та карантину рослин;

· забезпечення через Державний департамент ветеринарної медицини 
проведення державної політики в галузі ветеринарної медицини та здій-
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снення державного ветеринарного контролю, державного контролю і 
нагляду за якістю та безпечністю харчових продуктів і продовольчої си-
ровини, а також охорони території України від занесення збудників ка-
рантинних хвороб тварин. 

Державний контроль за якістю продукції, що виробляється в Україні здій-
снює Державний департамент продовольства, який входить до складу Мініс-
терства аграрної політики України на підставі “Положення про Державний 
департамент продовольства”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України № 1118 від 13 липня 2000 р. До основних функцій департаменту у 
сфері прав споживачів належать:

· участь у проведенні сертифікації продукції харчової промисловості;
· затвердження в установленому порядку технічних умов, технологічних 

інструкцій та рецептур на виробництво спирту, алкогольної продукції і 
парфумерно-косметичних виробів;

· проведення експертизи технологічних інструкцій та іншої нормативно-
технічної документації на продовольчі товари та продукти дитячого і 
спеціального харчування.

Державна служба з карантину рослин України здійснює заходи, спрямо-
вані на захист рослин, продукції їх переробки, сировини, окремих вантажів 
тощо від карантинних об’єктів, на підставі Закону України № 3348-ХП від 
30 червня 1993 р. “Про карантин рослин” та Статуту Державної служби з ка-
рантину рослин України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни № 892 від 28 жовтня 1993 р.:

- визначення порядку завезення і використання насіння, рослин і про-
дукції рослинного походження з-за кордону, їх перевезення на тери-
торії України та за її межами;

- вивчення видового складу, біології та екології карантинних й інших 
небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур’янів, відсутніх на тери-
торії країни, прогнозування їх поширення з метою запобігання заве-
зенню туди, де вони можуть призвести до збитків;

- проведення експертизи підкарантинних матеріалів та об’єктів;
- видача карантинних документів на імпорт насіння, рослин і продук-

ції рослинного походження;
- державний контроль за проведенням карантинних заходів підпри-

ємствами, установами, організаціями та громадянами.
Державний департамент ветеринарної медицини здійснює контроль за екс-

портом та імпортом тварин, продуктів та сировини тваринного і рослинного 
походження, виробництва харчових продуктів, захисту населення від хвороб, 
спільних для тварин і людей, діє на підставі “Положення про Державний де-
партамент ветеринарної медицини”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України № 1277 від 17 листопада 1997 р. 

До повноважень Державного департаменту ветеринарної медицини щодо 
захисту прав споживачів належать:

· контроль за охороною території України від занесення з територій ін-
ших країн інфекційних хвороб тварин, а також перевірка ветеринарно-
го стану тварин, продуктів та сировини тваринного походження кормів 
у разі експорту та імпорту, транзитного перевезення;

· контроль застосування у ветеринарній медицині засобів захисту тварин 
та засобів ветеринарної медицини;



104

· організація проведення лабораторно-клінічних (вірусологічних, бак-
теріологічних, хіміко-токсикологічних, патологоанатомічних, гістоло-
гічних, паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою 
діагностики хвороб тварин, оцінки якості продуктів та сировини тва-
ринного походження, кормів і води;

· координація і контроль діяльності ветеринарної медицини, що нале-
жать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб, які здійснюють 
підприємницьку ветеринарну практику, пов’язану з виконанням комп-
лексу заходів щодо профілактики захворювань тварин та їх лікування, 
підвищення якості продуктів та сировини тваринного походження, за-
побігання хворобам, спільним для тварин і людей, та боротьби з ними, 
одержання екологічно чистих продуктів;

· державний ветеринарний контроль за виконанням міністерствами, ін-
шими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підпри-
ємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадяна-
ми законів та інших нормативно-правових актів з питань ветеринарної 
медицини;

· ветеринарно-санітарний і екологічний контроль за харчовими продук-
тами тваринного і рослинного походження;

· контроль за додержанням ветеринарно-санітарних вимог у разі переве-
зення тварин, продуктів та сировини тваринного походження, засобів 
захисту тварин;

· контроль за додержанням органами державної ветеринарної медицини 
виключного права на проведення ветеринарно-санітарної експертизи 
м’яса і продуктів забою на м’ясокомбінатах, бойнях, у цехах, на інших пе-
реробних підприємствах і ринках, а також передзабійного огляду тварин;

· оцінювання ветеринарно-санітарного стану м’ясо- і молокопереробних 
підприємств, підприємств із переробки іншої сировини тваринного 
поход ження, боєнь, цехів, тваринницьких ферм, ярмарків, ринків, 
складських приміщень для зберігання сировини та продуктів тваринно-
го походження, кормів і засобів їх транспортування;

· ветеринарно-санітарна експертиза продуктів та сировини тваринного і 
рослинного походження на ринках (див. Ветеринарно-санітарні прави-
ла для ринків, затверджені наказом Головного державного інспектора 
ветеринарної медицини України № 23 від 4 червня 1996 р.).

· видача ліцензії суб’єктами господарювання на ветеринарну практику, 
виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів, контроль за до-
триманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов та правил, 
призупинення або анулювання ліцензії у випадках та порядку, встанов-
лених законодавством.

Міністерство аграрної політики України підтримує підприємства і органі-
зації, які випускають конкурентоспроможну продукцію, розвиває міжнарод-
не співробітництво і використовує світовий досвід для забезпечення високої 
якості продукції, визначення і дотримання міжнародних норм у галузі тощо.

З метою підвищення якості, конкурентоспроможності української продук-
ції, забезпечення її безпеки для життя та здоров’я людей проводиться робота 
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для створення національної нормативної документації в галузі харчової про-
мисловості, гармонізації з європейськими та міжнародними стандартами.

У харчовій промисловості, яка постачає продукцію на експорт, впровадже-
но системи якості за стандартом ISO 9000. Стандарти серії ISO впрoваджено 
на таких відомих підприємствах: “Оболонь”, “Росинка”, Миргородський за-
вод мінеральних вод, Овруцький молочноконсервний завод Житомирської об-
ласті, Запорізький олієкомбінат та ін. 

Введення в дію від 1 липня 2003 року державного стандарту із системи 
аналізу ризиків критичних точок технологічного процесу (НАССР) на підпри-
ємствах може стати концептуальною основою забезпечення якості і безпеки 
харчової продукції. Впроваджено міжнародну систему (НАССР) безпеки хар-
чових продуктів. Наприклад, сертифікат на впровадження цієї системи отри-
мала Харківська бісквітна фабрика, Дніпропетровський олієекстракційний 
завод, ТОВ “Сандора” та ін. 

Для забезпечення контролю якості продукції створені й акредитовані в 
міжнародній системі стандартів та УкрСЕПРО лабораторії та Центр якості 
продукції на базі Українського науково-дослідного інституту і біотехнології 
продовольчих товарів. 

Проводиться інформаційно-просвітницька робота для впровадження сис-
теми НАССР на харчових підприємствах. Спеціалісти підприємств харчової 
промисловості беруть участь у семінарах, присвячених проблемам впровад-
ження міжнародних систем якості продукції.

Державний департамент регулювання виробництва 
та обігу алкоголю та тютюну

Діяльність Державного департаменту здійснюється відповідно до “Поло-
ження про Державний департамент регулювання виробництва та обігу алко-
голю і тютюну”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 1514 від 4 жовтня 2000 р.

Основні завдання Державного департаменту регулювання виробництва та 
обігу алкоголю і тютюну у сфері захисту прав такі:

· погодження стандартів, технічних умов та рецептур на виробництво 
спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

· забезпечення ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з ви-
робництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової 
торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями 
і тютюновими виробами;

· здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, виноматеріалів, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів і сировини, додержанням норм 
втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв суб’єктами господарюван-
ня, які виробляють, імпортують, експортують, зберігають, транспорту-
ють та реалізовують таку продукцію;

· реалізація контролю за додержанням технічних умов, рецептур, регла-
ментів та технологічних інструкцій щодо виробництва спирту, винома-
теріалів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Державний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю і тю-
тюну має право:
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· відповідно до законодавства забороняти або зупиняти виробництво та 
обіг спирту, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

· одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

· відряджувати спеціалістів з безперешкодним доступом до виробничих 
та складських приміщень суб’єктів господарювання, які виробляють, 
зберігають, транспортують та реалізують спирт, виноматеріали, алко-
гольні напої і тютюнові вироби, для проведення перевірок з метою вико-
нання доручених Департаменту завдань.

Міністерство транспорту України

Згідно з п. 11 “Положення про Міністерство транспорту України”, затверд-
женого Указом Президента України № 678/2000 від 11 травня 2000 р.

Міністерство транспорту України:
· забезпечує реалізацію державної політики в галузі транспорту та за

хист прав споживачів під час їх транспортного обслуговування;
· затверджує галузеві стандарти в межах повноважень, визначених за-

конодавством;
· організовує, координує, контролює здійснення сертифікації у галузі 

(див. “Правила сертифікації експлуатантів, затверджені наказом Мініс-
терства транспорту України” № 204 від 29 травня 1998 р., “Положення 
про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України”, 
затверджене наказом Міністерства транспорту України № 207 від 1 чер-
вня 1998 р.);

· здійснює правове регулювання перевезення пасажирів, вантажів, багажу 
і пошти, безпеки руху транспортних засобів, охорони праці та  пожежної 
безпеки, сертифікації і технічної експлуатації рухомого складу, дипло
мування спеціалістів морського флоту, функціонування морських та 
річкових портів, будівництва, реконструкції, ремонту і утримання ае
ропортів та шляхів сполучення, навігаційногідрографічного забезпечен
ня мореплавства, а також екологічної безпеки на транс порті (п. 27), 
(див. “Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Ук-
раїні”, затверджені наказом Міністерства транспорту України № 363 від 
14 жовтня 1997 р., “Порядок і умови організації перевезень пасажирів та 
багажу автомобільним транспортом” — наказ Міністерства транспорту 
України № 21 від 21 січня 1998 р.; “Правила перевезень пасажирів, бага-
жу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України” — на-
каз Міністерства транспорту України № 297 від 28 липня 1998 р.);

· впровадження електронних таксометрів та процедури видачі пасажи
рам чеків відповідно до вимог “Інструкції про застосування електрон-
них таксометрів”, які внесено до Державного реєстру електронних кон-
трольно-касових апаратів і комп’ютерних систем для розрахунку за 
послуги таксі та видачі пасажирам чеків, затвердженої наказом Мініс-
терством транспорту України № 320 від 13 серпня 1998 р.

Уповноважені органи управління, створені Міністерством транспорту Ук-
раїни, здійснюють захист прав споживачів на місцях, координують роботу та-
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ких підприємств, установ та організацій автомобільного, авіаційного, заліз-
ничного, морського і річкового транспорту:

· Державна адміністрація залізничного транспорту, яка діє на підставі 
“Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту 
 України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 262 
від 29 лютого 1996 р.;

· Державний департамент авіаційного транспорту, який діє на підставі 
“Положення про Державний департамент авіаційного транспорту Ук-
раїни”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 573 
від 29 березня 2000 р.;

· Державний департамент морського і річкового транспорту, який діє 
на підставі “Положення про Державний департамент морського і річко-
вого транспорту України”, затвердженого постановою Кабінету Мініст-
рів України № 584 від 30 березня 2000 р.;

· Державний департамент автомобільного транспорту, який діє на під-
ставі “Положення про Державний департамент морського і річкового 
транспорту України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України № 586 від 30 березня 2000 р.

Міністерство транспорту України з Державним комітетом України з 
питань регуляторної політики та підприємництва спільним наказом затвер-
дили та зареєстрували в Міністерстві юстиції України:

· Ліцензійні умови провадження підприємницької діяльності певними 
видами транспорту (згідно з частинами 31–35, 45 ст. 9 Закону України 
“Про ліцензування певних видів господарської діяльності”);

· Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження гос-
подарської діяльності.

Вказані нормативно-правові акти впроваджено в господарську діяльність.

органи податкової державної служби

Закон України № 509-ХП від 4 грудня 1990 р. “Про державну податкову 
службу в Україні” та “Положення про Державну податкову адміністрацію 
 України”, затверджений Указом Президента України № 886/2000 від 13 лип-
ня 2000 р. регулюють діяльність органів державної податкової інспекції, яким 
доручено контроль за виконанням вимог Закону України “Про захист прав спо-
живачів” та ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 р. № 265/95-ВР “Про засто-
сування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадсь кого 
харчування та послуг” щодо здійснення розрахункових oперацій у готівковій 
та/або в безготівковій формі суб’єктами господарювання. Останні під час про-
дажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та 
послуг зобов’язані, зокрема, надавати покупцю товарів (послуг) за його вимо-
гою чек, накладну або інший документ, що засвідчує передання права влас-
ності від продавця до покупця; свідоцтва та ліцензії, патенти, інші спеціальні 
дозволи на здійснення окремих видів підприємницької діяльності.

Місцеві державні адміністрації

Місцеві державні адміністрації відповідно до ст. 118 Конституції України 
здійснюють виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севасто-
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полі на підставі законів України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР “Про міс-
цеве самоврядування в Україні” та від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІV “Про міс-
цеві державні адміністрації”.

Згідно з Конституцією України на місцеві державні адміністрації покладе-
но забезпечення на відповідній території додержання прав і свобод громадян, 
а Законом України “Про місцеві державні адміністрації” вказано, що консти-
туційне положення конкретизовано у питанні захисту прав споживачів.

Обов’язком місцевих державних адміністрацій є здійснення державного 
контролю на відповідних територіях за:

· додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та ін-
ших вимог, пов’язаних з її якістю за сертифікацією;

· додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утиліза-
цією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додер-
жанням правил благоустрою;

· додержанням правил торгівлі, побутових правил; транспортним, кому-
нальним обслуговуванням.

Службові особи місцевих державних адміністрацій мають право проводити 
перевірку стану додержання Конституції України, законів України, інших за-
конодавчих документів органів місцевого самоврядування підприємств, уста-
нов, організацій, незалежно від форми власності, з контрольованих питань, по-
рушувати питання про їх відповідальність в установленому законом порядку.

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій на підставі ст. 41 
Закону є обов’язковими для виконання на відповідній території всіма 
суб’єктами господарювання. Місцеві державні адміністрації мають повнова-
ження розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть утво-
рювати адміністративні комісії та координувати їх діяльність.

Місцеві державні адміністрації згідно зі ст. 44 Закону України “Про місце-
ве самоврядування в Україні” повноважені:

· готувати і вносити на розгляд ради програми соціально-економічного та 
культурного розвитку відповідно районів і областей, цільові програми 
забезпечення рішень ради;

· готувати пропозиції до програм соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідних областей та загальнодержавних програм еконо-
мічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку Ук-
раїни;

· залучати в порядку, встановленому Законом, підприємства, установи та 
організації до участі в обслуговуванні населення відповідної території, 
координувати цю роботу;

· затверджувати маршрути і графіки руху місцевого пасажирського 
транспорту незалежно від форми власності, узгоджувати питання тран-
зитного пасажирського транспорту.

судовий захист прав споживачів

Конституція України (ст. 8, 55) та Закон України “Про захист прав спожи-
вачів” передбачають право споживачів на звернення до суду за захистом своїх 
прав. Скарги на рішення, дії або бездіяльність державних органів та їх служ-
бових осіб, що повинні здійснювати захист прав споживачів, суд розглядає у 
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порядку, встановленому главою 31-А Цивільного процесуального кодексу 
(ЦПК) України. Споживачі на власний вибір мають право звернутися до суду 
за місцем свого проживання або відповідача, або місцем завдання шкоди, або 
за місцем виконання договору. Споживач повинен подати до суду позовну за-
яву з відомостями про порушене право; коли і в чому це виявилося; про спосо-
би захисту, які належить вжити суду; про розмір суми для відшкодування, з 
відповідними розрахунками і обґрунтуванням; про докази, що підтверджу-
ють позов.

Споживачів звільнено від сплати державного мита за позовами, 
пов’язаними з порушенням їхніх прав, відповідно до Закону України “Про за-
хист прав споживачів”. Це ж стосується заяв Держспоживстандарту України 
та його органів на підставі п. 10 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 
21 січня 1993 р. № 7–93 “Про державне мито”. До участі у справі у необхідних 
випадках можуть бути залучені представники державних органів, згідно з 
ч. 2 і ч. 3 ст. 121 ЦПК України, для надання висновку в питаннях, що перебу-
вають у віданні цих органів. Справи про захист прав споживачів щодо відш-
кодування моральної шкоди вирішують згідно з постановою Пленуму Верхов-
ного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 “Про судову практику в справах 
про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”, а суди, окрім вищевказа-
них нормативних актів, керуються положеннями постанови Пленуму Верхов-
ного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 5 “Про практику розгляду цивіль-
них справ за позовами про захист прав споживачів”.

2.2. захист прав споживачів громадськими організаціями

В Україні, відповідно до положень законодавства України на захист спо-
живачів, і насамперед ст. 42 Конституції України, законів “Про захист прав 
споживачів” і “Про об’єднання громадян”, створено систему та організаційно-
правові засади діяльності громадських організацій у сфері забезпечення прав 
споживачів. 

Громадські консюмерські структури (рис. 2.3) відповідно до Закону Украї-
ни “Про захист прав споживачів” мають право:

· вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опи-
тування населення для виявлення громадської думки про якість то-
варів, що випускаються і реалізуються, та ціни на них;

· проводити експертизу та випробування товарів (робіт, послуг);
· одержувати від органів державної влади і управління, органів міського 

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і за-
вдань;

· сприяти державним органам у здійсненні контролю за якістю товарів 
(робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування;

· організовувати юридичну і консультаційну допомогу споживачам від-
повідно до законодавства;

· вносити пропозиції для розробки нормативних документів, що встанов-
люють вимоги до якості товарів (робіт, послуг);

· представляти і захищати інтереси споживачів в органах державної влади 
й управління та місцевого самоврядування відповідно до законодавства; 
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· вносити в органи державного управління і суб’єктам підприємницької 
діяльності пропозиції про заходи з метою підвищення якості товарів 
(робіт, послуг), про тимчасове зупинення випуску та реалізації товарів 
(робіт, послуг), які не відповідають встановленим вимогам якості, про 
припинення виробництва, вилучення з реалізації та продажу товарів 
(робіт, послуг), що становлять небезпеку для життя, здоров’я та майна 
громадян або завдають шкоди навколишньому природному середовищу, 
а також про скасування цін, встановлених із порушенням чинного зако-
нодавства;

· звертатися з позовом до суду про протиправні щодо споживачів дії про-
давця, виробника (підприємства, що виконує їх функції) і припинення 
цих дій.

В Україні існує майже 100 громадських об’єднань і організацій спожива-
чів. Найбільш впливовою серед них є Українська Асоціація споживачів 
(Уас). Асоціація, як і багато інших громадських організацій, була створена у 
процесі перетворень періоду перебудови і офіційно зареєстрована Міністерс-
твом юстиції в 1989 р. Вона об’єднує понад тридцять спілок споживачів. Філії 
організації існують у всіх обласних центрах України. Головний штаб Асоціа-
ції розміщений у Києві за адресою: вул. Комінтерну, 23. Також створені і 
діють консультативно-експертна служба “Захист” з філіалами в Донецьку, 
Харкові, Керчі, Дніпропетровську, Одесі, Львові та інших містах, юридичні 
консультації при регіональних товариствах, Міжнародна школа консюмериз-
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му в Одесі, Національний аналітичний центр у Києві, Центр експертиз у 
Хмельницькому, Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз 
у Запоріжжі, виходить газета “Разом” тощо. На початку 2000 р. УАС було 
створила Київський молодіжний центр “Світ споживача”, активна діяльність 
якого сприяла створенню подібних центрів у різних регіонах країни. 

Діяльність Асоціації заснована на принципах, визнаних міжнародним 
консюмеризмом: незалежність, неприбутковість, неполітичність.

Основною метою діяльності Української Асоціації споживачів є формуван-
ня активного освіченого споживача в демократичному суспільстві; всебічне 
раціонально збалансоване задоволення потреб громадян у гармонії з навко-
лишнім середовищем, загальнолюдськими цінностями та здоровим способом 
життя. 

Найвищі цінності УАС такі: довіра споживачів, конкретна допомога спо-
живачам, об’єктивність та незалежність інформації від політичного впливу та 
інтересів бізнесу.

У своїй діяльності УАС керується такими принципами:
· визнання пріоритету інтересів споживачів над інтересами корпоратив-

них груп, політичних партій та рухів;
· неприпустимість перекладання збитків від ризику комерційної діяль-

ності та державного управління на споживачів;
· відкритість та доступність для співпраці з іншими громадськими та 

урядовими організаціями в інтересах споживачів;
· неприпустимість одержання коштів та іншої підтримки від бізнесу та 

участі в політичній діяльності;
· поєднання масовості громадського руху споживачів з діяльністю ство-

рених ним професійних служб;
· координація діяльності на основі демократичного самовизначення;
· планування та здійснення діяльності на засадах вирішення проблем 

споживачів. 
Свої зусилля УАС спрямовує на консюмерську освіту та інформацію; на-

дання консультативно-юридичної допомоги споживачам; участь у законо-
творчому процесі з усіх питань захисту споживачів; незалежну експертизу то-
варів і послуг; власні видання та видання на основі кооперації; розвиток 
громадського руху споживачів в Україні; міжнародне співробітництво в га-
лузі захисту споживачів.

основні напрями діяльності Уас:
1. Інформаційнопросвітницька:
· інформування громадськості про права споживачів;
· формування інформаційного поля, відкритого та сприятливого для спо-

живачів;
· висвітлення через засоби масової інформації результатів досліджень 

споживчих властивостей продукції, відомостей про шкідливі та небез-
печні товари, факти фальсифікації і підробок;

· проведення репрезентативних опитувань населення про якість товарів 
та послуг;

· консультаційно-інформаційна робота із споживачами, здійснення нав-
чальних юридичних практикумів для населення, розробка навчальних 
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програм для населення, розробка навчальних програм для різних віко-
вих груп, співпраця з фахівцями і студентською молоддю;

2. Юридична — досудове та судове врегулювання споживчих конфліктів, а 
саме:

· юридично-консультаційна допомога щодо споживчої проблематики, 
складання претензій;

· складання позовних заяв та інших правових документів;
· представництво у суді — за бажанням споживачів;
· судовий захист інтересів певних споживачів і невизначеної групи спо-

живачів з висвітленням через засоби масової інформації;
· звернення до правоохоронних органів та органів місцевого самовряду-

вання щодо притягнення до відповідальності осіб, що порушують права 
споживачів;

· використання посередницької неюридичної форми врегулювання конф-
ліктів;

3. Експертиза та випробування товарів і послуг:
· експертиза товарів і послуг; встановлення оригінальності продукту;
· порівняльні споживчі випробування товарів — аналітична панорама 

ринку окремого товару різних виробників, динаміка попиту, спожив-
чих властивостей продукту, яким віддає перевагу споживач;

· використання як об’єктивних (технічних) оцінювальних засобів, так і 
суб’єктивних, через залучення споживачів до органолептичних та прак-
тично-експлуатаційних випробувань продукту;

· статистичне ранжування даних суб’єктивного аналізу та фізико-техніч-
них параметрів, не передбачених нормативними документами, але важ-
ливих для споживачів і виробників.

Консультативно-експертна служба Асоціації (фірма “Захист”) надає чис-
ленні консультації споживачам, здійснює судовий захист споживачів, надає 
їм допомогу, презентує споживачів у судових інстанціях. 1991 року вперше в 
Україні споживач одержав компенсацію за моральну шкоду за позовом, за 
яким його інтереси представляла Асоціація (між іншим, методику обчислення 
моральної шкоди УАС розробила спільно з Інститутом психології НАН Украї-
ни). За словами працівників фірми “Захист”, у багатьох випадках достатньо 
самого попередження про звернення до суду, щоб порушені права споживача 
було поновлено. Від 1990 р. Асоціація виграла майже 1000 справ у судовому 
та досудовому порядку.

Фірма “Захист” запровадила юридичний практикум для споживачів, що 
проводився за підтримки Фонду “Євразія” та Консорціуму “Верховенство пра-
ва”. У межах програми відбулася серія лекцій у середніх та вищих закладах 
освіти, зокрема в Київському національному торговельно-економічному уні-
верситеті, Національному технічному університеті України “Київський полі-
технічний інститут”, Гуманітарному університеті, Київському технікумі го-
тельного господарства, Комерційному економіко-правовому коледжі та інших 
установах.

Асоціація бере участь у законотворчому процесі через участь у підготовці 
законопроектів, обговорення й аналіз чинного законодавства в сфері захисту 
прав споживачів, внесення до компетентних органів своїх пропозицій. Важ-
ливість цієї роботи для нашої країни важко переоцінити. Її значення підси-
люється ще й тим, що в Україні, на відміну від країн ЄС, куди наша держава 
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прагне інтегруватись, майже немає відповідного законодавства прямої дії. 
(Так, у Німеччині діє понад 300 директивних документів, які регламентують 
вимоги до сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. Серед 
них — вже згадані закони прямої дії “Про гігієнічні вимоги до м’яса”, “Про 
рибну продукцію”, “Про пиво”, “Про вино” тощо). Отже, роботи у сфері зако-
нотворчості не бракує.

Упродовж останніх років УАС проводила кампанію законодавчого оформ-
лення норм обов’язкового маркування генетично-модифікованих (ГМ) про-
дуктів. Українська Асоціація споживачів та Благодійний Фонд “Інститут 
Споживача” (створений у 1999 р.) постійно привертали увагу владних струк-
тур та населення України до проблеми, наголошуючи на необхідності ввести 
до українського законодавства вимогу щодо обов’язкового маркування гене-
тично-модифікованих продуктів. Так, ще у 1997 р., після повернення Прези-
дента УАС О. Т. Самчишина з ХV Всесвітнього конгресу споживачів, Асоціа-
ція звернулася до Президента України, Верховної Ради та Уряду із заявою 
щодо запровадження такого маркування. З ініціативи УАС та Інституту Спо-
живача було оприлюднено спецвипуск “Продукты питания” журналу “Вісник 
споживача” (травень 2000 р.).

На жаль, голос громадськості потонув у загальних гаслах про реформи за-
ради людей. Тому 2000 року УАС виступила з новою заявою до вищих органів 
влади, оголошеною 15 березня у Всесвітній день захисту прав споживачів. На 
заклик відгукнулися представники багатьох державних і недержавних ор-
ганізацій, а також структури бізнесу, зокрема компанії-виробники, які пра-
цюють із сучасними біотехнологіями. Було налагоджено зв’язки із правознав-
цями, екологами, спеціалістами в сфері охорони здоров’я, науковцями. 
Відбулося чимало публічних акцій з проблем використання трансгенних тех-
нологій, поширення відповідних продуктів, а також можливих наслідків 
вживання цих продуктів споживачами. За пропозицією УАС створену громад-
ську групу при Комітеті з питань екологічної політики Верховної Ради Украї-
ни, яка взяла участь в обговоренні проекту Закону “Про біобезпеку генетично 
змінених організмів і продуктів, отриманих на їх основі”. Проведено відповід-
ну роботу з парламентським Комітетом з питань науки і освіти, що також пра-
цює над створенням законодавчої бази в означеній сфері. На жаль, процес 
прийняття законодавчого рішення йшов дуже повільно.

Виходячи з реалій сьогодення, коли законодавчий орган не в змозі забезпе-
чити прийняття тих чи інших законів, УАС та Інститут Споживача прийняли 
рішення самостійно розробити й внести відповідні доповнення у чинне зако-
нодавство, що було підтримано Федерацією профспілок України. Пропозиції 
споживачів були подані до Комітету з питань соціальної політики та праці, у 
віданні якого перебувають Закони України “Про захист прав споживачів” та 
“Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”. 

Наслідком вивчення пропозицій фахівцями Комітету стало прийняття 
10 січня 2002 р. Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
захист прав споживачів”, який врахував нові норми щодо обов’язкового мар-
кування ГМ-продуктів. Такі ж норми того ж року були відображені і в Законі 
України “Про якість та безпеку продуктів харчування та продовольчої сиро-
вини”. Цю подію можна вважати першою перемогою громадських організацій 
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споживачів. На черзі — інші законодавчі акти, що повинні бути гармонізо-
вані з цією нормою. 2003 року Всесвітній день захисту прав споживачів, за рі-
шенням Консюмерського Інтернаціоналу, проходив в Україні під гаслом “Ге-
нетично модифіковані продукти: відповідальність суспільства на всіх стадіях 
їх існування”.

УАС надає великого значення партнерським стосункам як в Україні, так і 
за її межами, що дає можливість не тільки наблизитись до світової практики 
консюмеризму, а й одержувати оперативну інформацію про неякісні товари 
та послуги, некоректну поведінку різних фірм, брати участь у колективних 
міжнародних заходах тощо.

1991 року Українська Асоціація споживачів стала членом Консюмерсько-
го Інтернаціоналу. Асоціація була учасником останніх чотирьох Всесвітніх 
конгресів цієї організації (1991, 1994, 1997, 2000, 2003 роки). Участь Асоціа-
ції у проекті “Розвиток консультативно-методичних центрів захисту спожи-
вачів” сприяла виникненню таких центрів у Донецьку, Харкові, Одесі, Керчі, 
Львові, Дніпропетровську. У межах проекту “Зміцнення організацій спожи-
вачів на Балканах, в країнах Балтії, Білорусі й Україні” відбулося кілька 
міжнародних практичних семінарів, присвячених проблемі “Організація та 
проведення кампаній з метою лобіювання громадських інтересів”. Один та-
кий семінар з ініціативи УАС було організовано в Києві (травень 2001 р.).

Асоціація бере участь у проекті Євросоюзу TACIS EDUK 9604 “Підтримка 
споживчої політики в Україні”, яким передбачено такі заходи:

· організація видання незалежного журналу Української Асоціації спо-
живачів;

· сприяння вдосконаленню законодавства України на захист споживачів 
з урахуванням передового досвіду країн ЄС;

· організація незалежного споживацького оцінювання товарів та послуг, 
відповідно до принципів та методик країн Євросоюзу;

· підготовка освітянської програми та підвищення кваліфікації спе-
ціалістів, що працюють у сфері інтересів споживачів;

· розширення та зміцнення консультаційних центрів споживачів у різ-
них регіонах України; 

· сприяння розвитку системи інформації споживачів у сфері безпеки про-
дуктів харчування тощо.

УАС налагодила тісні стосунки і обмін досвідом із багатьма національними 
організаціями споживачів Словаччини, Словенії, Угорщини, Польщі, Авс-
трії, Франції, Великобританії, Греції. Відбувається жвавий обмін інформа-
цією через електронну мережу з організаціями США, Канади та ін. Так, нав-
чальний курс у Лувенському центрі споживчого права при Католицькому 
університеті, що поблизу Брюсселю, надав можливість українцям оволодіти 
європейськими законодавчими нормами у сфері захисту прав споживачів, а 
участь фахівців УАС у Міжнародному конгресі (1998 р., Ірландія) з питань 
медіації (з англ. — посередництво), дала їм змогу поширити теоретичну базу 
та практику застосування посередницьких методів врегулювання споживчих 
конфліктів. Світовий досвід довів ефективність цього методу позасудового 
розв’язання спорів. На базі Донецького обласного товариства споживачів було 
створено школу для підготовки медіаторів, адже поширення цього методу до-
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помагає конфліктуючим сторонам дійти згоди без звернення до суду. Серед ін-
ших переваг методу — заощадження часу, приватність, конфіденційність, 
економічність (витрати на медіацію значно менші, ніж судові), надання змоги 
і надалі підтримувати ділові стосунки.

У межах проекту Євросоюзу TACIS “Підтримка споживчої політики в Ук-
раїні” УАС створила відділ порівняльних вимірювань. Ця форма інформуван-
ня споживачів дуже корисна для українського ринку як інструмент діалогу 
між споживачем і виробником. Уперше українські споживачі мали змогу 
дізнатися про існування таких досліджень ще у травні 1991 р., коли вийшов 
друком журнал “Наш совет” — результат співпраці Української Асоціації 
споживачів з німецькою установою Stiftung Warentest. Публікація мала фор-
мальний ознайомлювальний характер у сфері порівняльних випробувань, ос-
кільки українські споживачі зовсім не знали ані представлених фірм, ані до-
сягнень зарубіжних колег. У такій ситуації доречними були випробування, 
проведені УАС за участю іноземних фахівців у 1999–2000 рр. Товаром для дос-
лідження було обрано пиво як продукт популярний і доступний за ціною для 
широких верств населення України.

Проведені дослідження заслужено вважають взірцевими, оскільки впро-
довж випробувань неухильно дотримано усіх “канонів” проведення тесту-
вань. Було проведено маркетингові дослідження цього сегмента ринку. До 
тестувань було залучено співробітників Центру випробувань продукції Ук-
раїнського центру стандартизації, метрології і сертифікації (УкрЦСМ). Із 
дотриманням усіх вимог співробітники УАС зробили закупівлю зразків. Піс-
ля знеособлення етикеток частину зразків надіслано до випробувальної ла-
бораторії, частину — на органолептичні дослідження, які проводили в лабо-
раторії Київського національного торговельно-економічного університету. 
Результатом проведеної копіткої праці був вихід у світ у травні 2000 р. жур-
налу “Вісник споживача”, у якому, крім інформації про проведене випробу-
вання, міститься цікава добірка матеріалів про історію пива, традиції його 
споживання у світі й в Україні, багато іншої цікавої інформації для спожи-
вачів.

УАС також дбає про розвиток співробітництва між національними спожив-
чими організаціями країн, що мають подібні політичні, соціально-економічні 
проблеми перехідного етапу і, як наслідок, подібні споживчі проблеми. Йдеть-
ся про країни колишнього Радянського Союзу та держав Східної Європи. Так, 
у жовтні 1996 р. УАС стала членом так званої “Угоди чотирьох”, спільно із 
національними споживчими організаціями, також членами СІ, Угорщини, 
Польщі та Словаччини. Партнери “Угоди чотирьох” систематично обміню-
ються інформацією про шкідливі товари та неякісні послуги; взаємно захи-
щають інтереси споживачів на території партнера згідно з відповідними 
довіреностями; об’єднують свої зусилля у спільних акціях, задля легітимного 
впливу на уряди своїх країн і на національний бізнес. УАС постійно підтри-
мує зв’язок із споживчими організаціями Російської Федерації, Білорусі, 
Таджикистану, Узбекистану та інших країн СНД на основі “Угоди про основ-
ні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Де-
ржав у галузі захисту прав споживачів” (Москва, 25 січня 2000 р.), а також 
двосторонніх угод.
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Серед своїх основних досягнень УАС визначила створення в липні 1999 р. 
Благодійного Фонду “Інститут Споживача”, який сформовано за підтрим-
ки Національного агентства України з питань розвитку й європейської інтег-
рації і Представництва ООН в Україні. Інститут Споживача — це незалежна, 
неурядова, неприбуткова, дослідницька споживча організація, яка діє на про-
фесійній основі. Це перший в Україні фонд, що створює і підтримує як націо-
нальні, так і регіональні програми захисту споживачів та вітчизняного рин-
ку. Поєднання зусиль Української Асоціації споживачів та Інституту 
Споживача стимулює взаємний розвиток та дає змогу підвищувати остаточні 
результати у здійсненні споживчих програм та спільних акцій в інтересах ук-
раїнських споживачів. 

Основною метою діяльності Інституту Споживача є визначення та розробка 
стратегії пріоритетів споживчого руху в Україні, поширення вітчизняного та 
зарубіжного досвіду, новітніх технологій у цій сфері, підтримка консю-
мерських видань, банків даних, корисних для споживачів, освітніх програм 
тощо.

Основним завданням Інституту Споживача є реалізація від 1999 р. розроб-
леної ним програми “Соціальна адаптація споживачів до економічних ре-
форм, що проводяться в Україні”. Мета програми — підвищити авторитет і 
вплив споживачів на виробників та органи влади. Вона містить низку підпро-
грам, які тісно пов’язані між собою:

· інформування та освіта споживачів;
· сприяння усуненню несправедливих умов для споживачів у договорах 

та законодавстві;
· створення механізмів діалогу між споживачами та виробниками;
· якість товарів та послуг;
· захист ринку від фальсифікованих (підроблених) товарів і послуг;
· захист ринку від небезпечних товарів і послуг;
· рівень життя — рівень споживання;
· здоровий спосіб життя та навколишнє середовище;
· молоде покоління споживачів;
· сприяння вдосконаленню законодавства.
Важливим програмним напрямом діяльності Інституту Споживача стало 

сприяння створенню широкого інформаційного та освітянського консю-
мерського простору. На це спрямована реалізація програми “Споживчі знан-
ня на рівні освіти”. 1998 року ініціативу УАС щодо запровадження й розвит-
ку консюмерської освіти в Україні підтримала Єврокомісія, яка включила до 
проекту TACIS EDUK 9604 “Підтримка споживчої політики в Україні” розділ 
щодо розробки проекту навчального посібника для середньої школи.

Систематична споживча освіта є важливою умовою підвищення свідомості 
населення України, адаптації людей до ринкових умов. Крім того, споживчі 
знання, їх щоденне використання — це ефективна форма захисту споживачів 
у сучасній соціально-економічній ситуації.

Як відомо, в умовах сучасного стану споживчого ринку України існує ши-
рокий вибір вітчизняних та імпортних товарів та послуг для покупців. На 
жаль, недосконале чинне законодавство, недовіра до судової системи і незнан-
ня споживачами своїх прав призвело до того, що виробники, постачальники 
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та торговці пропонують товари та послуги неналежної якості. Ці процеси про-
вокують невдоволення у суспільстві. Розвиток ринкових реформ був би 
 успішнішим, якби більшість населення стала активним учасником трансфор-
маційного процесу і усвідомлювала свій вплив на ринковий розвиток. Превен-
тивні засоби захисту ринку та інтересів споживачів мають стати основою ус-
пішних економічних реформ.

Питання споживчої освіти є важливим і тому, що відсутність у більшості 
жителів України елементарних знань для грамотного придбання і споживан-
ня товарів і послуг, вміння застосовувати надані законом споживчі права при-
зводить до додаткових витрат сімейного та місцевого бюджетів, нераціональ-
ного використання майна, тепло-, енерго- та інших важливих для 
життєдіяльності ресурсів і природного середовища.

За програмою “Споживчі знання на рівні освіти”, схема системного навчан-
ня споживачів на всіх рівнях державної освіти повинна будуватися поступово: 
початкова школа — середня школа — вища школа. Передусім тому, що через 
систему шкільної освіти проходять всі громадяни, а шкільний вік — найбільш 
вдалий для сприйняття та засвоєння навичок грамотної споживчої поведінки. 
Споживчі знання — це не тільки “підготовка до дорослого життя”, а й компас 
сьогодення для дитини, адже вже перші уроки допомагають учням орієнтува-
тися у сфері покупок, власних прав і обов’язків, спираючись на Закон. 

Досвід багатьох країн свідчить, що дітей слід залучатися до споживчої гра-
моти від початкової школи, коли з’являються перші кишенькові гроші. Тому 
Інститут Споживача поставив за мету розробити підручник “Азбука спожива-
ча” для початкової школи. Багато спеціалістів у сфері початкової освіти під-
тримують цю позицію і готові до співпраці. Так, ініціативу було підтримано 
Київською міською адміністрацією та Головним управлінням освіти м. Києва. 
Київська міська адміністрація вже включила розробку такого підручника до 
своєї програми “Турбота”, спрямованої на найбільш соціально незахищених 
людей. Якщо учні початкової школи одержать “Азбуку споживача”, то Украї-
на стане першою серед країн СНД у навчанні та вихованні змалку дітей як 
споживачів.

Для середньої школи Інститут Споживача за підтримки Української Асо-
ціації споживачів розробив та видав 1999 року навчальний посібник “Основи 
споживчих знань”, що отримав гриф Міністерства освіти України. У 1999–
2000 навчальному році, відповідно до наказу Міносвіти України № 308 від 26 
серпня 1999 р., в середніх школах різних регіонів країни розпочалася апро-
бація однойменного навчального курсу. Куратором експерименту, звичайно, 
виступила Українська Асоціація споживачів та Інститут Споживача, які пос-
тійно контактують з учителями та викладачами освітніх закладів, поширю-
ють інформацію про розвиток консюмерської освіти, проводять конференції 
й “круглі столи”, організовують підготовку вчителів, підтримують їх актив-
ність останніх у засвоєнні й запровадженні курсу, охопленні щоразу нових 
регіонів та міст країни. 2001 року до експерименту було залучено школи сіль-
ської місцевості. Ця робота виявила велику зацікавленість дітей в освоєнні 
споживчих знань та навичок, якими вони можуть скористатися у повсякден-
ному житті, та ще й навчити рідних і друзів, як не зробити споживчих поми-
лок.
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Практика свідчить, що втілення споживчої освіти в Україні розпочалося 
“зверху”, тобто з вищої школи, а вже згодом було запроваджено в середній і 
нарешті наблизилося до початкової. Активну позицію в цьому плані зайняв 
Київський національний торговельноекономічний університет (КНТЕУ), 
який серед перших ВНЗ України організував підготовку фахівців із проблем 
консюмеризму. В університеті упродовж останніх десяти років запроваджено 
навчальні курси “Історія консюмеризму”, “Організація захисту прав спожи-
вачів”, “Правове регулювання захисту прав споживачів” та ін. для підготовки 
спеціалістів з консюмеризму, менеджменту, маркетингу, експертизи товарів 
та послуг, митної справи, готельно-ресторанного бізнесу і туризму тощо. Оп-
рилюднено перші підручники, навчальні посібники і наукові видання1. 

Навчальні курси з проблем консюмеризму, запроваджені в інших закладах 
вищої освіти України, розроблені за участю спеціалістів Української Асоціа-
ції споживачів та Інституту Споживача. 

2000 року Інститутом Споживача розроблено програму “Молоде покоління 
споживачів”, яка передбачала підтримку мережі молодіжних центрів Ук-
раїнської Асоціації споживачів у різних регіонах та містах України під за-
гальною назвою “Світ споживача”. Такі центри створено. Нині вони активно 
працюють, насамперед, у середніх школах, де вивчають курс “Основи спожив-
чих знань”. Інститут Споживача у межах програми забезпечує методичну сто-
рону їх діяльності, організовуючи семінарські навчання для молодих спожи-
вачів — членів центрів.

Серед найважливіших результатів діяльності Інституту Споживача — під-
тримка запобіжних заходів проти тютюнопаління серед молоді, зокрема 
участь у програмі “Стоп продажу сигарет неповнолітнім” у межах багатосто-
роннього меморандуму урядових і неурядових організацій та представників 
бізнесу.

Інститут Споживача взяв участь у проведенні споживчих досліджень у ме-
жах програми Всеукраїнської благодійної організації “Громадська Рада з со-
ціальних проблем розвитку підростаючого покоління” щодо поінформованос-
ті шкільної та студентської молоді про чинне законодавство у сфері торгівлі 
тютюновими виробами та його виконання торговими підприємствами.

Інститут Споживача спільно з Національним союзом журналістів України 
та Всеукраїнським центром прес-клубів “Україна-форум” створив Всеук-
раїнський прес-клуб споживачів. 

Громадські консюмерські об’єднання мають також на меті тісну співпрацю 
з трудовими колективами, підприємцями, професійними спілками та іншими 
організаціями. Так, 1989 року згідно з планом Союзу науково-інженерних то-
вариств України та за підтримки Держстандарту України утворено перше в 
СРСР національне неурядове об’єднання в сфері якості — Українська асоціа-

1  Язвінська О. М. Історія консюмеризму: Навч. посіб. — 2-ге доп. і перероб. вид. — К.: ВЦ 
 КНТЕУ, 2003. — 364 с.; Захист прав споживачів: Соціально-правовий аспект: Колективна мо-
нографія / А. А. Мазаракі, О. М. Язвінська, Л. В. Ніколаєва, Н. В. Притульська, Л. М. Іванен-
ко, М. В. Іваненко, Н. В. Куделя / За заг. ред. Л. В. Ніколаєва. — К.: ВЦ КНТЕУ, 2002. — 
312 с.; Іваненко Л. М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців) — К., 
1998. — 224 с.; Коломієць Т. М., Притульська Н. В., Романенко О. Л.. Експертиза товарів і 
послуг: Підр. — К.: ВЦ КНТЕУ, 2001. — 274 с.; Салухіна Н. Г., Башкатова О. І. Організація і 
технологія інспектування: Навч. пос. — К.: ВЦ КНТЕУ, 2003. — 213 с.
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ція якості (УАЯ), яка започаткувала громадський рух за якість в Україні і 
стала його лідером. УАЯ введено до Державного реєстру Міністерства юстиції 
України 4 грудня 1990 р.

Українська Асоціація якості відіграє провідну роль у впровадженні нової 
філософії якості, узагальненні і поширенні кращої вітчизняної та світової 
практики сучасного ведення бізнесу, сприянні українським підприємствам у 
підвищенні ділової досконалості і конкурентоспроможності та виведенні їх на 
міжнародні ринки, сприянні інтеграції України до СОТ та ЄC. За вклад у роз-
виток громадського руху за якість, підвищення конкурентоспроможності 
продукції вітчизняних підприємств, формування позитивного міжнародного 
іміджу України у сфері якості 2000 року УАЯ нагороджено Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятної відзнаки “За вагомий 
внесок у громадський рух за якість, підвищення конкурентоспроможності 
продукції вітчизняних підприємств, формування позитивного міжнародного 
іміджу України у сфері якості”.

основні напрями діяльності УаЯ:
· пропаганда сучасних концепцій якості як фактора підвищення конку-

рентоспроможності вітчизняних виробників та покращання життя гро-
мадян України;

· інформаційна підтримка підприємств у розв’язанні проблем якості та 
ділової досконалості;

· видання та розповсюдження методичної та науково-технічної літерату-
ри з питань якості;

· підготовка та атестація керівників і фахівців у галузі якості;
· участь у процесах законотворчості в галузі якості, сертифікації, захисту 

населення та довкілля;
· організація вдосконалення систем якості підприємств на засадах між-

народних стандартів ISO 9000 і принципів TQM (загального управління 
якістю);

· організація створення, застосування та вдосконалення систем доб-
ровільної сертифікації продукції, послуг і систем якості;

· організація та проведення науково-технічних заходів з питань якості 
(форумів, симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів, круглих столів 
тощо);

· організація та проведення конкурсів якості;
· виявлення, узагальнення та пропаганда досвіду кращих підприємств 

України з підвищення ділової досконалості і конкурентоспромож-
ності. 

В Україні УАЯ представлено у Національній Раді з питань якості при Пре-
зиденті України на рівні заступника голови Ради (Рада ліквідована в 2000 р.), 
представлено у Кабінеті Міністрів України на рівні радника Прем’єр-Мініст-
ра України. Асоціація є членом Колегії Держспоживстандарту України, рад-
ником Голови Держкомпідприємництва, базовою професійною організацією у 
галузі якості та членом правління Українського Союзу промисловців та під-
приємців, колективним членом Громадянського форуму України, співзаснов-
ником громадсько-політичного об’єднання “Нова Україна”. УАЯ активно 
співпрацює також із Національною Академією наук України, Федерацією 
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профспілок України, Торговельно-промисловою палатою, Національним 
виставковим центром, Українською Асоціацією споживачів, галузевими мініс-
терствами і відомствами, вищими закладами освіти, підприємствами і органі-
заціями, громадськими об’єднаннями тощо.

Асоціація стала ініціатором та розробником принципових загальнонаціо-
нальних документів з питань якості і досконалості. Фахівці УАЯ розробили:

· цілі та принципи Національної політики України в галузі якості 
(1992 р.); 

· рекомендації для розробки регіональної програми створення механізмів 
та умов поліпшення якості продукції і підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств (1998 р.);

· проект концепції Національної системи підтвердження відповідності 
продукції (послуг) до нормативних вимог (1998 р.); 

· українську хартію “За ділову досконалість і якість” (1999 р.); 
· проект концепції Національної політики України у сфері якості 

(2001 р.); 
· кодекс честі добропорядного виробника України (2002 р.);
· комплексну систему оцінювання та визнання рівнів досконалості під-

приємств і організацій України (2003 р.) тощо.
Українська Асоціація якості бере активну участь у створенні законодавчо-

нормативної бази для забезпечення якості вітчизняних товарів і послуг, 
 захисту прав споживачів. Так, у 1999–2000 рр., згідно з розпорядженням 
 Президента України, УАЯ спільно з Українським Союзом промисловців і під-
приємців України взяла участь у розробці проекту Концепції реформування 
систем стандартизації, сертифікації та акредитації в Україні. Представники 
УАЯ також входили до складу робочої групи Верховної Ради України з підго-
товки проектів Законів України “Про акредитацію органів з оцінки відповід-
ності” та “Про підтвердження відповідності”.

Сьогодні УАЯ об’єднує понад 450 провідних підприємств з усіх регіонів 
України та близько 1000 фахівців з якості із різних країн. На правах колек-
тивних до Асоціації, зокрема, входять Український союз промисловців і під-
приємців, інститути Національної академії наук України, провідні підпри-
ємства та організації практично всіх галузей народного господарства та 
регіонів України. Індивідуальними членами Асоціації є організатори вироб-
ництва, вчені, фахівці в галузі якості з України, країн СНД, Європи, Аме-
рики. 

Регіональні відділення УАЯ діють в Автономній Республіці Крим, а також 
в областях України: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоград-
ській, Миколаївській, Одеській і Харківській. Галузеві технічні комітети 
УАЯ працюють у багатьох напрямах: навколишнє середовище, здоров’я лю-
дини, металургія, сучасне матеріалознавство, приладобудування, ливарне ви-
робництво, авіаційна промисловість, судноплавство та судноремонті роботи, 
проектування, інформаційні технології, обчислювальна техніка та телеко-
мунікації, безпека складних систем тощо. Серед союзів і клубів УАЯ най-
більш ефективно працюють Союз випробувальних центрів України (СВЦУ) та 
Клуб лідерів якості України, Спілка аудиторів, Клуб директорів, Клуб викла-
дачів, Клуб експертів та ін.
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Членство в УАЯ дає українським підприємствам можливість отримувати 
комплекс високопрофесійних послуг із підвищення досконалості і конкурен-
тоспроможності на пільгових умовах у вітчизняній системі; оперативно 
знайомитись із найпрогресивнішим вітчизняним і світовим досвідом управ-
ління якістю.

Численні нагороди, почесні грамоти, дипломи і подяки від міжнародних та 
вітчизняних організацій свідчать про високу оцінку діяльності асоціації. 
Значний її внесок у розбудову вітчизняної економіки та сприяння зростанню 
авторитету України на міжнародній арені відзначили ЕОQ, ЕFQМ, Європейсь-
ка економічна комісія ООН (UNESE). Так, завдяки отриманню статусу націо-
нального представника України в Європейської організації якості (від 1996 р.) 
і Національної партнерської організації Європейського фонду управління 
якістю (від 2000 р.) з’явилася можливість активніше залучати українські під-
приємства до проектів, започаткованих цими впливовими європейськими ор-
ганізаціями з якості (рис. 2.4). 

УАЯ також є членом Всесвітньої ради якості (від 1997 р.), співзасновником 
Міжнародної асоціації якості “СовАск” (СНД, від 1992 р.), базовою організа-
цією Міжнародної гільдії професіоналів якості (від 2000 р.). УАЯ активно 
співпрацює з Російською академією проблем якості (від 1994 р.), Морським 
регістром судноплавства Росії (від 1996 р.), національними організаціями 
якості багатьох країн Європи і світу.

На Х Всесвітньому конгресі якості (15–17 січня 2000 р., Бомбей, Індія) 
Президента Української Асоціації якості П. Я. Калиту було обрано Віце-пре-
зидентом Всесвітньої ради якості і нагороджено відзнакою “Людина року 
1999”. Присудження цієї високої нагороди є свідченням зростання авторите-
ту в світі України як держави, а також Української Асоціації якості — як на-
ціональної консюмерської громадської професійної організації.

Політику і стратегію УАЯ на практиці реалізують її професійні організа-
ції. Провідними професійними організаціями УАЯ є Міжгалузевий центр 
якості “ПРИРОСТ” та Компанія професіоналів якості “СИСТЕМИ”, які юри-
дично і фінансово незалежні (загальну структуру провідних професійних ор-
ганізацій УАЯ зображено на рис. 2.5).

Рис. 2.4. Міжнародний статус УаЯ

· Національний представник України 
в ЕQО;

· Національна партнерська організація  
EFQM;

· Партнерська організація в міжнародній  
системі тестування персоналу EFQM;

· Базова організація Міжнародної гільдії  
професіоналів якості.

Міжнародний статус  
УаЯ
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Головною організацією УАЯ є Міжгалузевий центр якості “ПРИРОСТ”, 
який засновано в 1991 р. за участю УАЯ, Інституту кібернетики Національної 
академії наук України та провідних фахівців з управління якістю (відповідно 
до рішення НТР Держстандарту СРСР від 10 травня 1988 р. та за сприяння 
Держстандарту України). МЦЯ “ПРИРОСТ” створено на базі Інституту кібер-
нетики як комплексний науково-впроваджувальний центр з питань якості. 
Зареєстровано в Президії НАН України. Призначено головною організацією 
УАЯ з підтвердження відповідності та визнання рівнів досконалості. Нині до 
складу МЦЯ “ПРИРОСТ” входять безпосередньо Орган зі сертифікації систем 
якості “ПРИРОСТ”; Центр науково-технічних заходів; Експертно-методич-
ний центр рівнів досконалості та Редакційно-видавничий центр.

МЦ “ПРИРОСТ” очолив рух за створення системного технологічного комп-
лексу прийняття рішень з оптимізації та стабілізації процесів якості в Ук-
раїні. Його девіз: “Від процесів управління якістю — до цілісної технології 
безперервного вдосконалення організації”. Серед основних напрямів його 
діяльності — розповсюдження методичних матеріалів та проведення науково-
технічних заходів з питань якості та ділового вдосконалення; навчання керів-
ників та спеціалістів у галузі якості та сертифікації; сертифікація систем 
якості; організаційно-методичне забезпечення конкурсів якості тощо. Центр 
надає суб’єктам підприємницької діяльності України широкий комплекс ви-
сокопрофесійних послуг, необхідних для вдосконалення та забезпечення стій-
кої та довготривалої конкурентоспроможності. Він співпрацює з багатьма 
професійними організаціями України та зарубіжжя в галузі якості, уклав 
угоди про взаємну діяльність із десятками органів зі сертифікації продукції 
та послуг.

Рис. 2.5. загальна структура провідних професійних організацій УаЯ

Українська асоціація якості

Компанія професіоналів якості  
“систЕМи” 
(консалтинг)

Міжгалузевий центр якості  
“прирост”

(підтвердження відповідності)
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На базі МЦ “ПРИРОСТ” від 1993 р. успішно функціонує Орган сертифіка
ції систем якості (ОССЯ) “ПРИРОСТ”, компетенція якого підтверджена од-
разу у трьох системах акредитації в Україні та за кордоном. Це дає мож-
ливість після одного аудиту системи якості видати декілька сертифікатів, які 
визнають розвинені країни Європи та світу. ОССЯ “ПРИРОСТ” 1994 року ак-
редитований у системі Міжнародної асоціації якості “СовАсК” (СНД), 1996 ро-
ку — у системі УкрСЕПРО, 1999 року — у Німецькому товаристві з акредита-
ції ТGА (визнано в Європі і світі). Має повноваження видавати сертифікати 
відповідності систем управління якістю до стандартів IS0 9001 (ДСТУ IS0 
9001). Структура готується до розширення повноважень, зокрема до акреди-
тації на право проводити сертифікацію систем екологічного менеджменту на 
відповідність до стандарту IS0 14001. Право видавати сертифікати EOQ отри-
мали 16 країн, серед яких Україна нині є першою й єдиною в СНД. Упродовж 
лише 2001–2002 рр. ОССЯ “ПРИРОСТ” видав 55 сертифікатів 32 підприєм-
ствам України.

Окрім сертифікації систем якості, ОССЯ “ПРИРОСТ надає й такі послуги, 
як експертиза керівництва з якості та документів систем якості; перевірка та 
оцінка ефективності впровадження документів систем якості на всіх стадіях 
життєвого циклу продукції; діагностичний аудит (оцінка систем якості на 
всіх стадіях її підготовки); загальна експертиза систем якості.

У структурі МЦ “ПРИРОСТ” сформовано Експертнометодичний центр, 
який здійснює організаційно-методичне забезпечення Українського націо-
нального конкурсу якості, а також низку інших спеціалізованих науково-тех-
нічних центрів. Створено також дочірні підприємства МЦ “ПРИРОСТ”: Центр 
систем якості “ПРИРОСТ-Система” (1995 р.) і Центр “Системи якості” 
(1999 р.).

Центр систем якості “ПРИРОСТ-Система” — авторитетна вітчизняна кон-
салтингова організація, яка допомагає українським підприємствам удоскона-
люватися і досягати найкращих європейських рівнів. Організація впродовж 
багатьох років надає послуги з розробки, впровадження й підго товки до сер-
тифікації систем управління на базі міжнародних стандартів ISO 9000 та ISO 
14000, а також концепцій TOQ. Персонал Центру систем якості “ПРИРОСТ-
Система” — це досвідчені фахівці, які навчались і стажувались у провідних 
навчальних центрах України і зарубіжних країн, мають сертифікати ауди-
торів EOQ. А керівник Центру отримав від FRQM статус старшого експерта 
Європейської нагороди з якості (єдиний в СНД).

2001 року за участю МЦЯ “ПРИРОСТ” було створено Орган сертифікації 
 персоналу УАЯ; 2002 р. після акредитації в ЕОQ отримав ексклюзивні повно-
важення на проведення іспитів і видачу фахівцям сертифікатів ЕОQ за 19 спе-
ціальностями (відповідно до Європейської гармонізованої схеми серти фі кації/
реєстрації персоналу, зареєстрованої ЄС). Наказом по Держспоживстандарту 
України структура призначена органом зі сертифікації персоналу в системі 
УкрСЕПРО; визначена партнерською організацією від України в системі ISTO 
(Міжнародна організація зі стандартизації та тестування, штаб-квартира у 
Швейцарії. Створена за ініціативи ІSО/ТК-176, розробника стандартів ІS0 
серії 9000. Має повноваження тестувати фахівців на розуміння стандартів ІSО 
9000:2000 у всіх країнах світу). Сьогодні вже понад 400 українських фахівців 
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отримали сертифікати менеджерів та аудиторів ЕОQ з систем управління якіс-
тю та навколишнім середовищем. 

Центр підготовки персоналу “ПРИРОСТАкадемія” проводить навчання 
фахівців за програмами курсів ЕОQ; Використовує адаптовані навчально-
методичні матеріали і технології Німецького товариства з якості (DGQ), от-
римані в межах українсько-німецького проекту “УНІКУМ” (програма 
ТРАНСФОРМ Федерального уряду Німеччини). Програма підготовки орієн-
тована на теоретичну та практичну допомогу спеціалістам, які розробляють, 
впроваджують і забезпечують функціонування систем управління якістю 
(IS0 9000) та навколишнім середовищем (IS0 14000). Підготовку здійснюють 
за модульним принципом (модуль триває тиждень). Відповідність програм 
до вимог Гармонізованої схеми сертифікації/реєстрації персоналу ЕОQ дає 
підстави слухачам після навчання підтвердити кваліфікацію в Органі сер-
тифікації персоналу УАЯ й отримати сертифікати ЕОQ, які визнають у 
світі.

Це стало можливим завдяки тому, що УАЯ як національний представник 
України презентує державу в Комітеті з підготовки персоналу (ETAG) Євро-
пейської організації якості (ЕОQ) і має ексклюзивні права на сертифікацію 
персоналу в системі EOQ під егідою Європейської комісії. За рішенням EOQ 
Органу сертифікації персоналу УАЯ, єдиному в державі, надано право вида-
вати сертифікати EOQ за фахом: менеджер систем якості, аудитор якості, ме-
неджер і аудитор екологічного менеджменту, менеджер і аудитор охорони 
здоров’я та техніки безпеки, керівник та експерт ТQМ. 

Компанію професіоналів якості “СИСТЕМИ” було створено як спеціалізо-
вану консалтингову організацію. До складу компанії входять ДП “Приріст-
Система” (до 2003 р. — Центр систем якості “ПРИРОСТ-Система”, утворений 
у 1996 р.), ДП “Приріст-Система 2” (до 2003 р. — ДП “ПРИРОСТ-Система 2”) 
та ДП “Системи якості”. КПЯ “СИСТЕМИ” та її дочірні підприємства на висо-
кому професійному рівні здійснюють методичну і практичну допомогу ук-
раїнським організаціям різних галузей промисловості (сфери послуг) з удоско-
налення систем управління на засадах стандартів IS0 9000, IS0 14000, ОНSAS 
18000, НАССР, концепцій ТQМ, Моделі досконалості ЕFQМ тощо. Компанія 
має також практичний досвід створення інтегрованих систем управління з 
урахуванням вищезазначених вимог. На системи управління, розроблені за 
допомогою фахівців КПЯ “СИСТЕМИ”, вже отримано сертифікати від різних 
органів зі сертифікації: SGS, TUV, Bureau Veritas, ПРИРОСТ, регіональних 
центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту Ук-
раїни.

Експертнометодичний центр рівнів досконалості створено в 1996 р. при 
Центральній конкурсній комісії Українського національного конкурсу 
якості, який проводять на засадах Моделі досконалості ЕFQМ. Функціонує на 
базі МЦЯ “ПРИРОСТ”. Об’єднує понад 100 досвідчених експертів. У межах 
Комплексної системи оцінювання та визнання рівнів досконалості підпри-
ємств і організацій України ЕМЦ проводить оцінювання українських підпри-
ємств, що претендують на Національну нагороду з якості, а також оцінку та 
визнання рівнів досконалості поза конкурсом. Від 2003 р. має ексклюзивні 
повноваження від ЕFQМ оцінювати рівень досконалості українських підпри-
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ємств на отримання європейського сертифіката “Визнання досконалості в Єв-
ропі”.

2001 року експерти об’єдналися у Клуб експертів Українського національ
ного конкурсу якості. Своєю місією вони вважають “поширення знань та до-
свіду TQM для кращого бізнесу та загального розквіту”. Українські експерти 
мають доволі багатий досвід в оцінюванні підприємств. Їхня об’єктивність 
поза сумнівом, оскільки вже багаторазово підтверджена експертами EFQM, 
які оцінювали українські підприємства, що брали участь у Європейському 
конкурсі.

З метою активізації процесів самовдосконалення суб’єктів підприємниць-
кої діяльності та надання їм більшої масовості УАЯ розробила і від 2003 р. по-
чала впроваджувати в практику концепцію комплексної системи оцінюван-
ня та визнання рівнів досконалості підприємств і організацій України1 
(рис. 2.6). 

Мета Концепції — стимулювання господарюючих об’єктів України до сис-
темного послідовного самовдосконалення і підвищення конкурентоспромож-
ності через надання їм професійної методичної і практичної допомоги із засто-

1 Концепцію розроблено Українською Асоціацією якості, це її інтелектуальна власність.
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Рис. 2.6. піраміда організаційної досконалості
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суванням сучасних концепцій Загального управління якістю (TQM), Моделі 
досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM), методів само-
оцінки. Відповідно до Концепції, оцінювання рівнів досконалості підпри-
ємств і організацій України можна проводити і поза межами Українського на-
ціонального конкурсу з якості.

Згідно з цією Концепцію, в Україні встановлено такі рівні визнання доско-
налості:

· “Українська національна нагорода “За найвищу якість” — для найкра-
щих підприємств в Україні. Як правило, для них характерно вико-
ристання самооцінки за Моделлю досконалості EFQM для покращання 
своєї діяльності; наявність загальнофірмової програми з удосконален-
ня, її перегляд і розвиток; вимірювання й аналіз показників, що харак-
теризують усі сторони діяльності підприємства, включаючи задоволе-
ність споживачів і персоналу; позитивні тенденції більшості показників 
упродовж принаймні трьох років; позитивні результати порівняння 
власної діяльності з кращими світовими організаціями; розгалужена 
система розвитку та залучення персоналу; розгалужена система парт-
нерських стосунків зі споживачами та постачальниками; регулярний 
перегляд основних підходів для вдосконалення діяльності.

· “Визнання досконалості в Україні” — для підприємств, які вдоскона-
люють свою діяльність і вже досягли певних позитивних результатів, 
але ще не можуть претендувати на успішну участь в Українському кон-
курсі з якості. Для них, як правило, характерно: наявність програм з 
удосконалення, що охоплюють більшість аспектів діяльності підпри-
ємства; вимірювання показників, що характеризують різні аспекти під-
приємства (включаючи задоволеність споживачів і персоналу), аналіз їх 
тенденцій; активна діяльність для розвитку та залучення персоналу, 
партнерських стосунків із споживачами та постачальниками; порівнян-
ня власної діяльності та результатів із світовими організаціями; пози-
тивні тенденції багатьох показників за кілька років.

· “На шляху до досконалості в Україні” — для підприємств, що приділя-
ють увагу вдосконаленню своєї діяльності й прагнуть кращих резуль-
татів, але ще не можуть претендувати на отримання сертифіката “Виз-
нання досконалості в Україні”. Як правило, такі підприємства вперше 
беруть участь у зовнішньому оцінюванні. Для них характерно: наяв-
ність програм з удосконалення, що охоплюють різні аспекти діяльності 
підприємства; вимірювання показників, що характеризують різні ас-
пекти діяльності підприємств, аналіз їх тенденцій; ініціатива для роз-
витку та залучення персоналу до вдосконалення, розвитку партнерських 
стосунків зі споживачами та постачальниками.

З метою найповнішого використання можливостей, які відкрилися після 
приєднання до ЕОQ, при Українській Асоціації якості було створено Ук-
раїнську Раду Європейської організації якості. Функції секретаріату Ук-
раїнської Ради виконує Міжгалузевий центр якості “ПРИРОСТ”. Ця Рада 
об’єднує уповноважених представників міністерств, відомств, регіональних 
державних адміністрацій та всеукраїнських громадських об’єднань, які заці-
кавлені у реалізації проектів ЕОQ в Україні. Згідно з Положенням про Ук-
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раїнську Раду ЕОQ, основною її метою є забезпечення участі України в проек-
тах ЕОQ, що сприятиме виходу економіки з кризи, підвищенню рівня життя, 
поглибленню інтеграції країни до європейської спільноти. Українська Рада 
ЕОQ, крім іншого, втілює в життя такі проекти: “Європейський тиждень 
якості”, “Європейські нагороди якості”, “Європейська гармонізована схема 
сертифікації та реєстрації персоналу з якості”, “Сузір’я якості” та ін.

Широкої популяризації в Україні набули міжнародні форуми під девізом 
“Дні якості у Києві” (від 1992 р.), присвячені Всесвітньому дню якості. Від 
1995 р. форуми стали частиною Європейських тижнів якості під девізом 
“Якість в Україні — шлях до відродження, шлях до Європи”. Вітчизняна 
участь у проекті “Європейський тиждень якості” отримала позитивну оцінку 
з боку Європейської платформи якості, яка об’єднує представників ЕОQ та 
EFQM за підтримки Європейської комісії. За результатами 1998 року, Украї-
ну було відзначено серед шести країн, проекти яких пройшли із найбільшим 
успіхом та досвід яких слід поширювати в Європі.

Міжнародний проект “Сузір’я якості” вперше був реалізований в Україні 
у травні 2000 р. У межах проекту відбуваються міжнародні конференції, які 
збирають разом найвизначніших в Європі вчених і фахівців із системного уп-
равління якістю в Україні, державах СНД, європейських країнах. Вони до-
повідають про теоретичні та практичні аспекти проблем якості, аналіз тенден-
цій і сучасних світових підходів до вдосконалення систем управління якістю, 
демонструють вплив управління якістю на ефективність бізнесу. 

У “Сузір’ї якості-2004” взяли участь близько 170 провідних спеціалістів з 
якості із семи країн СНД (Азербайджану, Білорусії, Грузії, Латвії, Росії, 
Таджикистану, України), а також країн дальнього зарубіжжя — В’єтнаму та 
Нідерландів. До учасників проекту, серед яких були представники підпри-
ємств промисловості і сфери послуг, керівники державних установ і громад-
ських організацій, з привітанням звернулись генеральний секретар EFQM, 
Міністр промислової політики України, голова Державного комітету Украї-
ни з технічного регулювання і споживчої політики, президент Всеросійської 
організації якості та інші. Інтерес учасників викликала доповідь В. Нірінг-
са, менеджера з організаційних змін компанії Siemens Nederland NV (воло-
дар спеціальної нагороди з якості EFQM 2003 р.) на тему “Шлях компанії 
Siemens до ділової досконалості”. З цікавістю учасники конференції заслу-
хали виступи керівників українських підприємств ДП ДАК “Хліб України” 
Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів — переможця Українського на-
ціонального конкурсу якості 2003 р. (Кіровоградська обл.), ВАТ “Вовчансь-
кий агрегатний завод” — лауреат Конкурсу 2003 р. (Харківська обл.). Пре-
зентацію ЗАТ “Лукойл-Чорномор’я” — лауреат Премії Уряду Російської 
Федерації в галузі якості 2003 р. (Росія, Краснодарський край, м. Новоросій-
ськ) — було присвячено формуванню та реалізації стратегії успіху підпри-
ємства. 

Уперше в межах проекту “Сузір’я якості-2004” фахівці з якості мали уні-
кальну нагоду отримати підтвердження своєї кваліфікації від Міжнародної 
організації стандартизації і тестування (ІSТО). Це стало можливим завдяки 
зусиллям офіційних партнерів — Української Асоціації якості та Всеросійсь-
кого науково-дослідного інституту сертифікації.
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Вагомим підсумком проекту “Сузір’я якості” стало створення 2000 р. Між
народної гільдії професіоналів якості. Їх мета — розвиток ділового співробіт-
ництва і забезпечення координації діяльності провідних учених і фахівців у 
галузі якості, сприяння підвищенню кваліфікації фахівців з якості, обмін до-
свідом для підвищення конкурентоспроможності та ділової досконалості віт-
чизняних підприємств.

Європейські тижні якості УАЯ організовує спільно з Українським Союзом 
промисловців та підприємців (УСПП)1, Національною академією наук Украї-
ни, Держспоживстандартом України, Федерацією профспілок України, інши-
ми впливовими державними і громадськими структурами. У заходах, як пра-
вило, беруть також участь найвищі посадові особи й практично всі провідні 
спеціалісти в галузі забезпечення якості й управління нею, спеціалісти з 
вимірювань та випробувань, стандартизації та сертифікації, журналісти — 
усього 500–800 учасників. Проектом передбачено проведення галузевих ре-
гіональних семінарів, конференцій, виставок, днів якості на підприємствах, 
семінарів з якості в навчальних закладах тощо, під час яких спеціалісти обго-
ворюють питання конкурентоспроможності продукції, товарів і послуг, 
обов’язкової та добровільної сертифікації, захисту прав споживачів тощо. 

XIII Міжнародний форум “Дні якості в Києві” (2004 р.) проходив під гас-
лом “Якість через різноманіття”. У його роботі взяло участь близько 500 
керівників і фахівців провідних вітчизняних підприємств і організацій, які 
представляли всі регіони України, керівники міністерств (відомств) і всеук-
раїнських громадських організацій, а також представники Росії, Польщі, Ки-
таю. Вони мали змогу впродовж п’яти днів знайомитися з найсучаснішими 
розробками в сфері Загального управління якістю (TQM), що акумулюють 
найкращий світовий досвід, з методичними аспектами впровадження сучас-
них моделей ефективного бізнесу, з практикою вдосконалення українських 
підприємств на основі принципів TQM, Моделі досконалості EFQM та Схеми 
рівнів досконалості EFQM, міжнародних стандартів ІSО серій 9000 та 14000, 
впровадженням інтегрованих систем якості тощо.

Учасники форуму заслухали доповіді керівників найкращих підприємств 
України, відомих у галузі якості науковців, державних і громадських діячів. 
Було організовано науково-практичну конференцію; круглий стіл “Лідерство і 
ділова досконалість як фактори конкурентоспроможності в умовах глобаліза-
ції” за участю керівників найкращих підприємств України; 10 шкіл-семінарів 
з актуальних питань удосконалення управління організацією; виїзні семінари 
“Сучасний досвід управління підприємством” на сімох провідних підприємс-
твах Києва; виставка “Кращі підприємства України” та інші за ходи.

1  Український союз промисловців і підприємців (УСПП, 1992 р.) — громадська організація за-
хисту прав та інтересів підприємців і виробників. УСПП сформувався як мобільне, активно 
діюче об’єднання, що суттєво впливає на соціально-економічну політику в Україні, визначає і 
вирішує завдання загальнонаціонального масштабу. У його структурі працюють Комісії з пи-
тань розвитку паливно-енергетичного комплексу України, з питань якості, сертифікації та 
забезпечення конкурентоспроможності, з питань підготовки та підвищення кваліфікації кад-
рів, громадські комісії з питань розвитку малого та середнього підприємництва та з питань 
правового захисту промисловців і підприємців та експертизи законопроектів. УСПП об’єднує 
десятки тисяч підприємств промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, 
торгівлі, малого та середнього бізнесу, а також представників банківської і фінансової сфер, 
інформаційних центрів і систем, освітніх та навчальних закладів. У складі Союзу — понад 
38 тис. колективних членів, 35 регіональних та територіальних відділень і представництв.
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Найурочистішим заходом Форуму “Дні якості в Києві” є Церемонія наго-
родження переможців Українського національного конкурсу якості. 

Так, УАЯ першою в Україні створила умови для поширення Європейської 
моделі досконалості EFQM в Україні. Відповідно до проекту “Європейські на-
городи якості”, перший Український конкурс з якості було проведено 1996 р. 
за ініціативою УАЯ та Української спілки промисловців і підприємців 
(УСПП), за підтримки ЕОQ та EFQM. Конкурс було проведено за однією номі-
нацією: “За досягнення в галузі якості продукції”. Про його лауреата — Бер-
дичівський машинобудівний завод “Прогрес” — вмістив публікацію журнал 
European Quality (найпрестижніше європейське видання в галузі якості), 
який відзначив український конкурс серед інших національних конкурсів, 
проведених у 1996 р. в 16 європейських країнах. Український національний 
конкурс з якості внесено до реєстру “Національні нагороди з якості європейсь-
ких країн”. Для організації Конкурсу створено Центральну конкурсну ко-
місію (ЦКК) і Експертно-методичний центр (ЕМЦ).

Відтоді претендентів на національну нагороду з якості оцінюють за Євро-
пейською моделлю ділової досконалості EFQM за такими критеріями: лідерс-
тво, стратегія і плани, управління персоналом і ресурсами, система якості та 
процеси, задоволеність споживачів і персоналу, нові форми стимулювання 
якості праці, нові форми навчання, нові форми діалогу з персоналом, вплив 
на суспільство, ділові контакти. Важливого значення набули й соціологічні 
дослідження серед персоналу, а також систематичні опитування інших ор-
ганізацій. Від 2003 р. Український національний конкурс якості проводять у 
межах проекту “Комплексна система оцінювання та визнання рівнів доскона-
лості підприємств і організацій України” аналогічно до європейського — іс-
нує один етап (до 2003 р. відбувався спочатку регіональний, а потім націо-
нальний тур). 

З нагоди десятилітнього ювілею Національної нагороди якості в Україні 
для підприємств-володарів Української національної нагороди якості 1996–
2005 рр. оголошено Всеукраїнський конкурс якості “Чемпіон чемпіонів з 
якості 10-ліття (1996–2005 рр.)”.

Більшість підприємств іде до успіху поступово, долаючи сходинки “учас-
ник”, “лауреат”, “фіналіст” і нарешті “переможець”. Слід зауважити, що є 
певна відмінність між переможцями перших конкурсів і переможцями тепе-
рішніми, оскільки рівень підприємств стає щоразу вищим, а правила усклад-
нюються. Підприємства, що, пройшовши школу Українського національного 
конкурсу якості, набули досвіду самооцінки за Моделлю досконалості EFQM і 
отримали поштовх до майбутнього вдосконалення, до досягнення нових 
цілей. Нині ці підприємства і організації, вже загальновизнані метри вітчиз-
няної промисловості, становлять гідну конкуренцію іноземним фірмам, і саме 
завдяки їхнім зусиллям українські покупці та споживачі послуг роблять виб-
ір на користь вітчизняного виробника.

Безперечно, Український національний конкурс з якості надає підприємс-
твам можливість оволодіти найсучаснішими методами успішного ведення біз-
несу, є ефективним знаряддям поширення вітчизняного та світового передо-
вого досвіду, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств. 
Серед переможців конкурсу відзначено: ВАТ “Шляхово-будівельне управлін-
ня № 50” (м. Бровари, Київська обл.); Науково-виробнича фірма “ЗОНА” (Іва-
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но-Франківськ); АТ “Львівська кондитерська фабрика “Світоч” (Львів); СП 
“Інтерсплав” (м. Свердловськ, Луганська обл.); ДМА “Бориспіль” (м. Бо-
риспіль, Київська обл.); ЗАТ “Оболонь” (Київ); АПФ “Сепро” (Херсон); ВАТ 
“Інститут транспорту нафти” (Київ); ВАТ “Фар мак” (Київ); ВАТ ПБК “Славу-
тич” (Запоріжжя); ЗАТ “Хмельницька кондитерська фабрика “Кондфіл” 
(Хмельницький); ЗАТ “Хмельницька макаронна фабрика” (Хмельницький); 
ТОВ “Сандора” (Миколаїв); ПФ “Клініка доктора Куликовича” (Дніпропет-
ровськ); ВАТ “Птахокомбінат” (Кіровоград); СУШАТ ЗТ “Весна” (Львів); 
АТЗТ “Агро-Союз” (с. Майське, Дніпропетровська обл.); АТЗТ “Слобожанська 
будівельна кераміка” (с. Плавинише, Сумська обл.); Міжнародна акціонерна 
авіакомпанія “УРГА” (Кіровоград); ДП ДАК “Хліб України” Новоукраїнсь-
кий комбінат хлібопродуктів (м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл.); ЗАТ 
“Едем” (Дніпропетровськ); КП “Київський завод вуглекислоти” (Київ); ВАТ 
“Чаплинський маслосирзавод” (смт. Чаплинка, Херсонська обл.).

1998 року виникла ідея об’єднати підприємства — переможці Українсько-
го національного конкурсу якості в елітний Клуб лідерів якості України. Сьо-
годні до Клубу входять майже 50 найкращих підприємств України. 2003 р. 
Клуб відкрив Діловий центр “Світ якості України”. Основна мета Клубу — 
об’єднання й координація зусиль його колективних членів для розвитку й 
удосконалення підходів ТQМ в інтересах окремих підприємств й України в ці-
лому. Найвищим керівним органом Клубу є його Рада, до якої входять перші 
керівники підприємств-членів. Засідання Клубу відбуваються по черзі на най-
кращих підприємствах-членах щоквартально. Керівники підприємств — чле-
нів Клубу зазначають, що важливість цього об’єднання полягає насамперед у 
спілкуванні з найкращими менеджерами, в можливості поділитися власним 
досвідом і ознайомитися з досвідом інших підприємств, які досягли високого 
рівня розвитку, керівництву яких вдалося захопити своїми ідеями весь персо-
нал.

Також Клуб здійснює широку виставкову діяльність, популяризуючи ідеї 
TQM і підтверджуючи їх дієвість практичними прикладами підприємств-пе-
реможців Українською національного конкурсу якості. Клуб також має дале-
коглядні плани на майбутнє. На базі Ділового центру, окрім засідань Ради 
Клубу, заплановано організацію і проведення:

· семінарів-тренінгів для керівників та провідних спеціалістів; 
· зустрічей з представниками провідних компаній, як вітчизняних, так 

закордонних, які мають найкращу практику менеджменту якості, на 
підставах яких ефективно функціонують інтегровані системи менедж-
менту;

· галузевих семінарів за участю представників відповідних міністерств, 
учених, фахівців у галузі вдосконалення управлінських процесів;

· зустрічей керівників підприємств із випускниками профільних вищих 
навчальних закладів;

· прес-конференцій із керівниками підприємств-членів Клубу, виставок-
презентацій підприємств та їх найкращих товарів, послуг, рекламних 
акцій;

· зустрічей Клубу з керівниками Уряду та Верховної Ради з питань подат-
кового законодавства, стандартизації, сертифікації тощо. 
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Цікавою ідеєю є створення на базі Ділового центру “Клубу молодих підпри-
ємців” та “Центру підготовки і лідерства”.

До висвітлення досвіду найкращих підприємств України УАЯ активно за-
лучає засоби масової інформації. Триває тісна співпраця з Національною 
радіокомпанією України, Українським національним радіо, телепрограмою 
“Споживач” (ТРК “Київ”), “Радіо Ера” (УТ-1), редакціями журналів “Світ 
якості України”, “Стандарты и качество” (Росія), “Стандартизація, сертифі-
кація, якість”, “Бізнес-консультант”, “Сделано в Украине”, “Час відроджен-
ня”, “Продукты питания” та з багатьма іншими; укладено нові угоди із засо-
бами масової інформації. Найуспішнішим проектом поширення досвіду за 
підсумками Конкурсу є щорічне видання альбому “Кращі підприємства Ук-
раїни”.

Свідченням високої ефективності національного конкурсу стала успішна 
участь його переможців у боротьбі за Європейську нагороду якості. 1999 р. ек-
сперти EFQM визначили фіналістом Європейської нагороди якості у номінації 
“Малі та середні підприємства” маловідоме тоді навіть на батьківщині ВАТ 
“Броварське шляхово-будівельне управління № 50”. Підприємство було та-
кож відзначено і на престижному міжнародному заході “Форум Європейсько-
го Фонду управління якістю — 2000” (27–28 вересня 2000 р., Стамбул, Туреч-
чина). Раніше жодне підприємство з країн СНД не досягало такого успіху. Ця 
подія стала для України знаковою і дуже цінною, оскільки у Центральній та 
Східній Європі таких успіхів досягла тільки Угорщина. 2000 р. колектив під-
приємства довів, що ця перемога не була випадковою і знову Броварське 
ШБУ-50 — фіналіст. Наступного року прорив у Європу здійснило ТОВ “Сан-
дора” з Миколаїва (переможець V Українського національного конкурсу 
якості), ставши також фіналістом Європейського конкурсу якості. 

Дотепер Україна перша і єдина країна на пострадянському просторі, під-
приємства якої мають статус фіналістів Конкурсу на здобуття Європейської 
нагороди з якості. 2001 року українські підприємства ВАТ “Фармак”, ДМА 
“Бориспіль”, СП “Інтерсплав” стали володарями сертифікатів “Визнання до-
сконалості в Європі”. 2003 року такий сертифікат безпосередньо від EFQM от-
римало АТЗТ “Агро-Союз” (с. Майське, Дніпропетровська обл.).

УАЯ стала Національною партнерською організацією EFQM від України і 
отримала ексклюзивне право на оцінювання підприємств і видачу сертифі-
катів “Визнання досконалості в Європі”. За результатами оцінювання, яке 
здійснили уже вітчизняні експерти EFQM, сертифікати “Визнання доскона-
лості в Європі” отримали три підприємства: ДП ДАК “Хліб України”, Новоук-
раїнський комбінат хлібопродуктів (Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка), 
ЗАТ “Едем” (м. Дніпропетровськ), КП “Київський завод вуглекислоти” (м. 
Київ). Сертифікати урочисто вручено під час Міжнародного форуму “Дні 
якості в Києві” (10–14 листопада 2003 р.). 2004 року цей перелік поповнили 
ВАТ “Вовчанський агрегатний завод”, ВАТ “Житомирський маслозавод”, 
ВАТ “Електромаш”, ЗАТ “НВЦ “Трансмаш”, ВАТ “Чаплинський маслосирза-
вод”, Борщівський спиртовий завод. Щоб усвідомити всю значущість цієї 
події, треба знати, що володарями таких сертифікатів у Східній Європі стали 
трохи більше 20 підприємств, і 13 із них — українські.

За ініціативи УАЯ та за підтримки УСПП від 1999 р. в Україні організо-
вано національні з’їзди якості, які проводять що два роки. Делегати 
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з’їзду — представники вітчизняних підприємств і організацій розглядають 
проблеми управління якістю, визначають нові аспекти в цій галузі; приді-
ляють велику увагу персоналу підприємств (саме тому з’їзд підтримує Феде-
рація профспілок України); надзвичайно важливим і наболілим є питання 
державного регулювання, зіставлення державних і міжнародних стандар-
тів. Особливу увагу зосереджено навколо проблеми збереження природного 
середовища. 

Визначною подією ІІІ Всеукраїнського з’їзду якості (2003 р.) стало пред-
ставлення на розсуд громадськості “Кодексу Честі добропорядного виробни
ка”. Ідея створення такого “Кодексу” належить фахівцям УАЯ, її підтримали 
підприємства — члени Клубу лідерів якості України, а згодом його схвалив і 
Український союз промисловців і підприємців та Держспоживстандарт Ук-
раїни. У кодексі задекларовано добровільні зобов’язання, які беруть на себе 
вітчизняні виробники щодо якості продукції та послуг, підвищення рівня їх 
досконалості і конкурентоспроможності. Оскільки найкращі підприємства 
України підтримали цей проект, було запропоновано усім вітчизняним під-
приємствам розглянути можливість приєднатися до нього. “Кодекс Честі 
 добропорядного виробника”, який базується на Моделі досконалості EFQM, 
зацікавив зарубіжних спеціалістів — учасників засідання Європейської еко-
номічної комісії ООН. Згідно з рішенням Комісії спеціалістам з управління 
якістю УАЯ запропоновано передати Кодекс у робочу групу ЄЕК ООН для від-
працювання на його засадах аналогічного європейського. Отже, досвід роботи 
УАЯ було високо оцінено.

Від 1999 року УАЯ — організатор постійно діючих науково-практичних 
семінарів, присвячених проблемам організації розробки та впровадження су-
часних систем якості на базі провідних українських підприємств і організа-
цій. Такі семінари відбулися на базі санаторію “Хмельник”, на базі Берди-
чівського машинобудівного заводу “Прогрес”, семінари для підприємств 
харчової промисловості. На міжнародних семінарах у межах Програми 
АМОС, яка проводиться за підтримки уряду Німеччини, українські фахівці 
отримали інформацію про європейську систему сертифікації, організацію ро-
боти органів зі сертифікації та випробувальних лабораторій відповідно до єв-
ропейських норм. Мета АМОС полягає у впровадженні європейських підходів 
до акредитації та сертифікації у Східній Європі.

Асоціація приділяє велику увагу участі у престижних міжнародних науко-
во-технічних заходах. За останні роки делегація УАЯ взяла участь у Х Всес-
вітньому конгресі з управління якістю (2000 р., Бомбей, Індія), VI Всесвітньо-
му конгресі з управління якістю (2001 р., Санкт-Петербург, РФ), конгресах 
Європейської організації з якості (щорічно, від 1996 р.), форумах Європейсь-
кого фонду управління якістю (щорічно, від 1998 р.). Від 1999 р. доповіді ук-
раїнських фахівців з актуальних проблем управління якістю обговорюють на 
міжнародних конгресах та форумах.

На початку 2005 р. за підтримки Європейської економічної комісії ООН та 
ЕОQ на базі УАЯ було створено Європейський центр підтримки рухів за 
якість. ЕОQ доручила УАЯ організацію V Міжнародної конференції країн 
Центральної і Східної Європи на тему “Національні програми якості і націо-
нальні нагороди якості — інструменти розвитку рухів за якість і доско-
налість” (Київ, 20–23 вересня 2005 р.). За підтримки ЕFQМ УАЯ оголосила і 
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проводить Перший Міжнародний турнір з якості країн Центральної і Східної 
Європи “Відкритий кубок УАЯ”.

У березні 2000 р. створено ще одну громадську організацію — Українська 
партія захисту прав споживачів (Упзпс). Установчий з’їзд цієї незвичай-
ної політичної партії вирішено було провести у День захисту прав спожива-
чів, 15 березня. Він зібрав 156 делегатів із 24 областей України, які представ-
ляли понад 80 районних та міських об’єднань споживачів. Зареєстровано 
чотири тисячі членів з різних регіонів України, особливо активними вияви-
лися консюмеристи з м. Києва, Луганської, Львівської, Одеської, Хмельниць-
кої областей та Автономної республіки Крим. Цікаво, що 40 % серед ен-
тузіастів — жінки.

На жаль, станом на 1 квітня 2003 р. серед зареєстрованих політичних пар-
тій в Україні, УПЗПС була відсутня. Причиною стали зміни у керівництві 
партії, нестача фінансування, недостатня розгалуженість осередків тощо.

За участю Державного комітету України з питань технічного регулювання 
та споживчої політики створено Всеукраїнську громадську організацію Союз 
споживачів України. Основна мета цієї організації — об’єднати зусилля гро-
мадських організацій і розробити спільну стратегію на споживчому ринку 
України. Основне завдання Союзу — захист прав споживачів спільно з орга-
нами державної законодавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
громадськими об’єднаннями, політичними партіями України та за її межами, 
участь у міжнародному споживчому русі, просвітницька діяльність, моніто-
ринг споживчого ринку, юридичні консультації.

У Києві створено організацію соціального захисту — товариство захисту 
прав споживачів “Закон”. Це структура співпрацює з Головним київським 
міським Управлінням у справах захисту прав споживачів, райдержадмініст-
рацією, районними відділеннями санепідемстанції, міліції, податкової міліції 
та Українською Асоціацією споживачів. З метою надання жителям міста без-
платних юридичних консультацій з питань захисту прав споживачів органі-
зовано громадську приймальню. 1999 року вийшла книга “Права споживачів 
України. Довідковий посібник для всіх”, яку підготували члени Товариства. 
2000 року організовано лекції та позакласні уроки і конкурси у десятих кла-
сах столиці. Товариство контактує з Консюмерським Інтернаціоналом, інши-
ми зарубіжними національними та міжнародними організаціями. 

Важливу роль у консюмерській просвіті та інформації для споживачів Ук-
раїни відіграють засоби масової інформації: радіо, телебачення, газети, жур-
нали. Серед газет, наприклад, найпопулярнішими є щотижневики “Контр-
Акт”, “Бізнес-Інформ” та ін. 

Діяльність громадських консюмерських організацій є не тільки дієвим 
фактором формування нового світогляду українських громадян як учасників 
ринкових процесів, — ці структури роблять вагомий вклад у демократичні 
перетворення й прискорення економічних реформ в Україні. 

2.3. Міжнародне співробітництво

Україна вибрала стратегічний курс на інтеграцію в Європейський Союз 
(ЄС). 16 червня 1994 р. між Україною та ЄС було укладено Угоду про парт-
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нерство та співробітництво, ратифіковану Україною 10 листопада 1994 р. 
Згідно зі ст. 75 Сторони започаткували і розвивають тісне співробітництво з 
метою досягнення сумісності їх систем захисту прав споживачів. Співробіт-
ництво включає проведення експертної оцінки законодавчих та інституцій-
них реформ, створення постійно діючої системи взаємної інформації про не-
безпечні продукти, вдосконалення інформації, яка надається споживачу, 
особливо стосовно цін, характеристики пропонованих товарів та послуг, під-
готовку адміністративних посадових осіб та інших представників інтересів 
споживачів, розвиток обміну між представниками інтересів споживачів та 
поглиблення сумісності політики в галузі захисту прав споживачів. 

Прийняття Постанови Кабміну України № 244 від 19 березня 1997 р. “Про 
заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейсь-
кого Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та 
міжнародних і європейських стандартів” — це розгорнутий план зближення 
українського законодавства, норм і правил, що визначають вимоги до продук-
ції, з міжнародними й європейськими. Постанова передбачає розробку ще 25 
законів України, а також підготовку 14 галузевих програм оновлення норма-
тивної бази з урахуванням міжнародних та європейських стандартів.

11 червня 1998 р. Указом Президента України затверджено Стратегію ін-
теграції України до Європейського Союзу, а 14 вересня 2000 р. — “Програму 
інтеграції України до Європейського Союзу”. Відповідно до цих документів, 
процес адаптації законодавства України до законодавства Євросоюзу передба-
чає реформування національної правової системи, зокрема законодавства про 
захист прав споживачів. 

Наступним етапом стало затвердження 19 серпня 1999 р. постановою Кабі-
нету Міністрів України № 1496 “Концепції адаптації законодавства України 
до законодавства ЄС”. Ця Концепція чітко визначила адаптацію українського 
законодавства першочерговим складником інтеграційного процесу. Вона та-
кож визначила пріоритетні сфери законодавства та механізм поетапної адап-
тації українського законодавства до законодавства ЄС. У межах цієї стратегії 
та Програми інтеграції до ЄС Україна створила організаційну структуру і пра-
вову базу для досягнення цієї мети. Так, 1998 року створено Міжвідомчу коор-
динаційну раду щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а 
1999 року — єдину систему планування, координації і контролю за підготов-
кою проектів законів та адаптації законодавства органами виконавчої влади.

В Указі Президента від 14 вересня 2000 р. з метою прискорення імплемен-
тації Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС було вка-
зано на необхідність розробки плану дій у сфері захисту прав споживачів, 
який передбачав насамперед адаптацію законодавства України у сфері захис-
ту прав споживачів, а також вітчизняного рекламного законодавства до зако-
нодавства ЄС. Були складені короткострокові (2000–2001 рр.), середньостро-
кові (2002– 2003 рр.) та довгострокові (2004–2007 рр.) пріоритети у розвитку 
тісного співробітництва між Україною й ЄС з метою досягнення сумісності 
систем захисту прав споживачів. Передбачено:

· проведення експертної оцінки вітчизняних нормативно-правових актів 
із залученням фахівців міністерств, інших центральних органів вико-
навчої влади України, представників Європейського Союзу з метою за-
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безпечення поступового зближення законодавства України з норматив-
но-правовими актами ЄС;

· забезпечення широкого доступу до європейських правових, бібліогра-
фічних та інших інформаційних даних з питань захисту прав спожива-
чів;

· створення постійно діючої системи взаємного обміну інформацією про 
небезпечні товари та послуги;

· удосконалення інформації, яка надається споживачу (особливо у виг-
ляді реклами) про ціни, характеристики товарів та послуг, що пропону-
ються;

· забезпечення оперативної інформації про недобросовісну рекламу тощо.
Рішенням восьмого засідання Міжвідомчої координаційної ради з адапта-

ції законодавства України до законодавства ЄС від 12 липня 2002 р. доповне-
но законодавство про захист прав споживачів. Парламент країни прийняв 
стратегію економічного та соціального розвитку на 2002–2011 рр. — “Євро-
пейський вибір”, яка є логічним продовженням обраного Україною інтегра-
ційного курсу на наступне десятиріччя.

Національна нормативно-правова база консюмеризму сьогодні перебуває в 
стадії гармонізації з нормами міжнародних угод і договорів, учасницею яких 
є або має намір стати Україна. Найповніше ці норми розписано в комплексі 
міжнародних договорів системи Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 
Світової організації торгівлі (СОТ), а також в Угоді про технічні бар’єри в тор-
гівлі (ТБТ). Приєднання України до ГАТТ/СОТ та ТБТ означає відповідність 
національного законодавства до стандартів та норм зазначених міжнародних 
угод та договорів. Триває розробка нових законопроектів, які передбачають 
адаптацію вимог європейських директив про неякісну продукцію, а також її 
безпеку. Нині Україна має 46 державних еталонів, технічний рівень яких від-
повідає міжнародним стандартам.

Нині в Україні діє понад тисячу національних стандартів, гармонізованих 
з міжнародними та європейськими. Відчутні результати проведеної роботи 
щодо адаптації законодавства України у сфері захисту прав споживачів з ура-
хуванням таких директив ЄС:

· від 10.09.84 р. 84/430/ЄЕС про рекламу, яка вводить в оману (OJ N L 
250 від 19.09.84 р.), доповнена директивою 97/55/ЄС від 6.10.97 р. про 
порівняльну рекламу (OJ N L 290 від 23.10.97 р.);

· від 25.07.85 р. 85/374/ЄЕС про відповідальність виробників за якість 
продукції (OJ N L 210 від 07.08.85. р.), доповнена директивою від 
10.05.99 р. 1999/34/ЄС (OJ N L 141 від 04.06.99 р.);

· від 20.12.85 р. 85/577/ЄС про продаж поза діловими приміщеннями (OJ 
N L 372 від 31.12.85 р.);

· від 13.06.90 р. 90/314/ЄЕС про організований туризм (OJ N L 158 від 
23.06.90 р.);

· від 29.06.92 р. 92/59/ЄЕС про загальну безпеку продукції (OJ N L 228 
від 11.08.92 р.);

· від 05.04.93 р. 93/13/ЄЕС про несправедливі умови у споживчих угодах 
(OJ N L від 21.04.93 р.);

· від 20.05.97 р. 97/7/ЄС про угоди, які укладено на відстані (OJ N L 144 
від 04.06.97 р.);



136

· від 06.02.98 р. 98/6/ЄС про зазначення цін (OJ N L 80 від 18.03.98 р.);
· від 25.05.99 р. 99/44/ЄС про деякі особливості продажу споживчих то-

варів і пов’язані з ними гарантії (OJ N L 171 від 07.07.99 р.);
· від 03.10.89 р. 89/44/ЄС про координацію деяких положень, зафіксова-

них у законодавстві, правилах чи адміністративних заходах держав-
учасниць, які стосуються підтримки діяльності телевізійних трансля-
цій (OJ N L 298 від 17.10.89 р.);

· від 30.06.97 р. 97/36/ЄС про внесення змін до директиви 89/552/ЄС про 
координацію деяких положень, зафіксованих у законодавстві, прави-
лах чи адміністративних заходах держав-учасниць про телебачення і 
радіомовлення;

· від 06.07.98 р. 98/43/ЄС про зближення законів, правил і адміністра-
тивних положень держав-учасниць щодо реклами і спонсорства тютю-
нових виробів (OJ N L 213 від 30.07.98 р.);

· від 31.03.92 р. 92/28/ЄС про рекламу лікарських препаратів, призначе-
них для людини (OJ N L 113 від 30.04.92 р.).

Оцінювати відповідність законодавства України про захист прав спожива-
чів до законодавства ЄС є доцільним способом аналізу таких груп правовідно-
син:

· правовідносини, врегульовані директивами ЄС та відповідними норма-
ми українського законодавства;

· правовідносини, врегульовані нормами права ЄС, а також певною мірою 
законодавством України;

· правовідносини, врегульовані нормами права ЄС, але не врегульовані 
законодавством України.

До правовідносин, пов’язаних із захистом прав споживачів, які є предме-
том регулювання окремих директив ЄС та врегульовані нормами законодавс-
тва України, належать:

· відповідальність за неякісну продукцію;
· загальна безпека продукції; 
· гарантійні зобов’язання;
· маркування продукції;
· накладання судової заборони; 
· позначення цін;
· нечесні умови у контрактах, укладених зі споживачами;
· контракти, які укладають на відстані;
· кредити для споживачів;
· туристичні контракти;
· контракти, укладені поза торговельними та офісними приміщеннями.
Водночас законодавством України взагалі не врегульовано низку правовід-

носин у таких сферах:
· альтернативні засоби вирішення спорів;
· колективне користування нерухомим майном на умовах “таймшер”.
Альтернативні засоби вирішення спорів (Рекомендації Комісії від 30 бе

резня 1998 р. стосовно принципів, що мають застосовувати органи, на які 
покладено обов’язки позасудового вирішення спорів за участю споживачів). 
Через проблеми з реалізацією права на звернення до судових органів, в усіх 
країнах-учасницях створено системи позасудового вирішення спорів.
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Такі системи різноманітні. Деякі з них утворено державами, інші — 
суб’єктами підприємницької діяльності. Рекомендація Єврокомісії визначає 
відомі критерії, яким мають відповідати такі системи з метою надання певно-
го сприяння споживачам. Ці системи мають бути незалежними, доступними 
та відкритими для споживачів. Рішення, прийняті в результаті розгляду 
спорів, мають бути опубліковані.

Контракти, що укладаються на умовах “тайшмеру” (Директива 
94\47\ЕС від 26 жовтня 1994 р. про захист покупців в окремих аспектах 
контрактів, пов’язаних із придбанням права користування нерухомим май
ном на базі тайшмеру).

Контракти, що укладаються на умовах “таймшеру” — це будь-які контрак-
ти, укладені принаймні на 3 роки, відповідно до яких право користування не-
рухомим майном надано споживачеві на визначений період упродовж року, і 
такий період повинен тривати принаймні один тиждень. Інформацію спожи-
вачу слід надавати до підписання контракту, а також в процесі його укладан-
ня. Найважливішим є положення Директиви щодо надання споживачу мож-
ливості використати так званий “період охолодження”, упродовж якого 
споживач має право розірвати контракт. Цей період становить 10 днів від мо-
менту підписання контракту, якщо нерухоме майно розміщене в країні про-
живання споживача, та 30 днів — якщо за межами цієї країни.

Загалом законодавство України про захист прав споживачів відповідає ви-
могам, встановленим Директивами ЄС у цій галузі правового регулювання.

Вступ Держспоживстандарту України до Консюмерського Інтернаціоналу, 
як до впливової організацій у сфері захисту прав споживачів — пріоритетний 
напрям діяльності. Це дасть можливість брати участь у заходах організації, 
отримувати і виконувати рекомендації, враховувати досвід у впровадженні 
законодавчих та нормативних актів з питань споживчої політики1.

Впровадження і розвиток в Україні єдиної національної системи технічно-
го регулювання стало не тільки інструментом захисту споживачів, а й дало 
змогу забезпечити рівноправність українських підприємств у міжнародній 
торгівлі, усунути непотрібні перешкоди для доступу української продукції на 
ринки інших країн. З метою забезпечення якості продукції, що надходить на 
ринки України, а також спрощення доступу української продукції на світові 
ринки, Державний комітет України з питань технічного регулювання та спо-
живчої політики укладає і реалізує угоди про взаємне визнання результатів 
робіт зі стандартизації, метрології та сертифікації. Нині в галузі стандартиза-
ції, метрології та сертифікації міжурядові та міжвідомчі угоди укладено май-
же з усіма країнами СНД, країнами Балтії, Аргентиною, Болгарією, Бра-
зилією, В’єтнамом, Грецією, Єгиптом, Ізраїлем, Італією, Іраном, Китаєм, 
Кубою, Македонією, Монголією, Польщею, Словенією, Словакією, США, Ту-
реччиною, Угорщиною, Францією, Фінляндією, Хорватією, Чехією, Чилі, 
Югославією та ін. Особливого значення набуло укладення таких угод зі спе-
ціалізованими інститутами та фірмами цих країн.

Роботи зі стандартизації в Україні, як і в інших країнах, а також міжна-
родних організаціях, здійснюються через технічні комітети. У країні діє май-
же 110 технічних комітетів, з яких 40 має статус міждержавних. До їх складу 
входять представники замовників, споживачів, розробників, виробників, ор-

1 Див.: Додаток № 3 — “Міжнародні договори, укладені Держспоживстандартом України”.
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ганів державного нагляду, громадських організацій, тобто всі зацікавлені 
сторони.

За роки членства України в міжнародних організаціях із питань технічно-
го регулювання українські технічні комітети зарекомендували себе високо-
кваліфікованими фахівцями в галузі підготовки проектів міжнародних стан-
дартів. Так, майже 100 українських технічних комітетів беруть участь в 
роботі понад 400 технічних комітетів і підкомітетів ISO.

Ефективний доступ українських виробників до міжнародних, міждержав-
них та національних нормативних документів забезпечило створення в Ук-
раїні Національного фонду стандартів, який складається з Головного інфор-
мативного фонду стандартів та Національного інформаційного центру зі 
стандартизації та сертифікації Міжнародної інформаційної мережі ISONET. 
Сьогодні в Головному інформаційному фонді зберігається понад 100 тис. нор-
мативних документів, з них майже 13 тис. стандартів Міжнародної організа-
ції зі стандартизації (ІSО) та Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС), по-
над 17 тис. міждержавних стандартів країн СНД, стандарти Європейського 
комітету зі стандартизації (CEN/CENELEC), національні стандарти найбільш 
розвинених країн світу (Німеччини, США, Франції, Японії, Канади, Великоб-
ританії) та країн основних торговельних партнерів України. Працює міжна-
родна бібліографічна електронна база даних RENINORM. На підставі міжна-
родних договорів Головний інформаційний фонд співпрацює з міжнародними 
й іноземними організаціями зі стандартизації. У серпні 2003 р. Україна стала 
членом Генеральної конференції мір і ваг. Проведення міжнародних звірень 
еталонів, гармонізація стандартів і впровадження європейських метрологіч-
них директив — стратегічні завдання Держспоживстандарту.

У зв’язку з важливістю проблеми, а також виникненням багатьох невирі-
шених питань, Україні було надано відповідну допомогу в межах програми 
TACIC. Як зазначено, реалізацію проекту ТАСІС “Підтримка споживчої полі-
тики в Україні” розпочато у січні 1999 р. Цю програму розроблено Європейсь-
кою спілкою для нових незалежних держав з метою сприяння розвитку гар-
монійних і тісних економічних зв’язків між Європейською спілкою і 
країнами-партнерами, підтримки зусиль країн-партнерів у створенні сус-
пільств, які базуються на політичних свободах і економічному процвітанні. 
Основне завдання проекту “Підтримка споживчої політики в Україні” — до-
помога державним і недержавним структурам у розробці консюмерської стра-
тегії в умовах демократичного суспільства з ринковою економікою.

Активізувалась участь Держспоживстандарту України в Комітеті з питань 
захисту прав споживачів СОPOLCO, який входить до структури ІSO, створе-
ний 1978 року з метою вивчення та допомоги споживачам в отриманні вигоди 
від стандартизації, вдосконалення участі споживачів у національній та між-
народній стандартизації і забезпечення зв’язку між міжнародними організа-
ціями, які займаються питаннями споживчої політики. СОPOLCO проводить 
щорічні практикуми для представників споживачів, органів державної вла-
ди, виробників та експертів товарів з таких проблем, як безпека товарів, ін-
формування споживачів, упаковка, безпека товарів для дітей, переваги засто-
сування міжнародних стандартів.

Сьогодні СОPOLCO налічує 88 учасників: 48 постійних і 40 спостерігачів. 
Майже половина з них — країни з перехідною економікою. Заплановано ство-
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рити в Україні технічний комітет з метою оперативного розгляду питань, що 
належать до компетенції СОPOLCO. Для цього Україна заявила про свій намір 
активізувати діяльність у важливій для України робочій групі СОPOLCO 
(“Глобальний ринок”, “Участь споживача” та “Туризм”). 

СОPOLCO визначив пріоритетні для споживача напрями роботи: побутові 
прилади; туристичні та фінансові послуги; продукція для дітей; електронні 
картки для машинного читання; вироби та послуги для людей похилого віку 
та людей з фізичними вадами; спортивне обладнання та товари для дозвілля; 
меблі, велосипеди; стоматологічне обладнання; протипожежне обладнання, 
глобальність ринків; безпечність води тощо.

Постійною метою СОPOLCO є допомога споживачам, які мають отримува-
ти вигоду від стандартизації, та заохочення споживачів до участі в процесі 
розробки стандартів як на національному, так і на міжнародному рівнях. 
СОPOLCO проводить цілеспрямовану політику в цьому напрямі, організовую-
чи для представників споживачів, органів державної влади, виробників та ек-
спертів відповідні заходи, готуючи інформацію та рекламні видання.

Висновки

1. Процес розбудови незалежної держави, впровадження в її економіку рин
кових відносин зумовили значні позитивні зрушення у формуванні та реалі
зації в Україні консюмерської політики, створенні законодавства на захист 
прав споживачів.

2. Україна першою серед колишніх республік СРСР прийняла Закон “Про 
захист прав споживачів” (1991 р.). Закон України “Про захист прав спожи
вачів” став спеціальним комплексним законодавчим актом, в якому 
об’єднано норми цивільного права, норми адміністративного права, пред
ставлено норми цивільнопроцесуального, фінансового, певною мірою кримі
нального права. Більшість норм Закону є цивільноправовими. Законодавець, 
регулюючи відносини за участю споживачів, враховує, що саме можливості 
цивільного права, зокрема компенсаційна природа цивільної відповідальності, 
дають змогу ефективно відновлювати порушені майнові права потерпілого
споживача. 

Закон України “Про захист прав споживачів” — це окрема частина зако
нодавства країни, що підсилює соціальні гарантії громадян, надаючи їм осно
воположні права як споживачам. Він також об’єктивно підвищує відпові
дальність виробників, продавців, постачальників послуг і товарів за якість 
своєї роботи, встановлюючи їх основні обов’язки. В умовах відсутності роз
виненої конкуренції він повинен сприяти підвищенню якості товарів і пос
луг, соціальноекономічному розвитку країни загалом.

Сучасна нормативноправова база консюмеризму в Україні нараховує май
же 100 законів і підзаконних нормативних актів. Права споживачів захи
щає Конституція України. Національне консюмерське законодавство пере
буває в стадії гармонізації з нормами міжнародного права.
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3. В Україні створено систему державних органів із проблем захисту прав 
споживачів, серед яких найважливіший — Державний Комітет України з 
питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспо-
живстандарт). Рішення Держспоживстандарту як центрального органу 
виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України, є обов’язковими 
для центральних і місцевих органів державної влади, а також підприємств і 
організацій. Від 1997 р. Комітет є членом Консюмерського Інтернаціоналу.

Повноваження Держспоживстандарту включають, насамперед, участь у 
формуванні державної політики та забезпечення її реалізації у сфері стан
дартизації, метрології та сертифікації, а також у сфері споживчої політи
ки й захисту прав споживачів. У структурі Комітету функціонує Департа-
мент споживчої політики і захисту прав споживачів.

4. Важливу роль в Україні у сфері захисту споживачів й якості товарів і 
послуг відіграють й інші відповідні державні структури: Український центр 
проблем захисту прав споживачів, Антимонопольний комітет України, 
Міністерство економіки та європейської інтеграції України, Міністерство 
охорони здоров’я України, Міністерство аграрної політики України, Держав
ний департамент регулювання виробництва та обігу алкоголю та тютюну, 
Міністерство транспорту України, Органи податкової державної служби, 
місцеві державні адміністрації тощо.

5. В Україні, відповідно до положень законодавства України на захист 
споживачів, і насамперед ст. 42 Конституції України, законів “Про захист 
прав споживачів” і “Про об’єднання громадян”, створено систему та органі
заційноправові засади діяльності громадських організацій у сфері забезпе
чення прав споживачів. Існує майже 100 громадських об’єднань і організацій 
споживачів. Серед них найпопулярніші Українська Асоціація споживачів 
(1989 р., член СІ від 1991 р.), а також Благодійний Фонд “Інститут Спожи
вача” (1999 р.). Громадські консюмерські об’єднання мають також на меті 
тісну співпрацю з трудовими колективами, підприємцями, професійними 
спілками та іншими організаціями. Серед таких об’єднань громадська про
фесійна організація Українська Асоціація якості (УАЯ) (1989 р., член Євро
пейської організації якості від 1996 р.). Свій внесок у розвиток консюмеризму 
в країні зробили й інші громадські структури (Українська партія захисту 
прав споживачів (УПЗПС), Союз споживачів України).

Діяльність громадських консюмерських організацій є не тільки дієвим 
фактором у формуванні нового світогляду українських громадян як учасни
ків ринкових процесів, — вона вносить суттєвий вклад у демократичні пере
творення й прискорення економічних реформ в Україні. 

6. Молодий консюмеризм України отримує активну допомогу від міжна
родного співтовариства (програми PROECTCI, TACISЄС) і бере участь у 
різноманітних міжнародних акціях з проблем якості товарів, продукції, пос
луг, захисту прав споживачів. Це сприяє запровадженню передового світово
го досвіду в Україні, її інтеграції у міжнародний консюмеризм.

Національна нормативноправова база консюмеризму сьогодні перебуває в 
стадії гармонізації з нормами міжнародних угод і договорів, учасницею яких є 
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або має намір стати Україна. Найповніше ці норми представлено в комплек
сі міжнародних договорів системи Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 
(ГАТТ) Світової організації торгівлі (СОТ), а також в Угоді про технічні 
бар’єри в торгівлі (ТБТ). Приєднання України до ГАТТ/СОТ та ТБТ означає 
відповідність національного законодавства до стандартів та норм, що міс
тять наведені міжнародні угоди та договори. Триває розробка нових законо
проектів, які передбачають адаптацію вимог європейських директив про 
неякісну продукцію, а також її безпеку. Нині Україна має 46 державних ета
лонів, технічний рівень яких відповідає міжнародним стандартам. В Ук
раїні діє понад 1 тис. національних стандартів, гармонізованих з міжнарод
ними й європейськими. 

Ключові терміни та поняття

♦ Антимонопольний комітет України.
♦ Благодійний Фонд “Інститут Споживача”.
♦ Державний Комітет України з питань технічного регулювання та спо-

живчої політики.
♦ Держспоживстандарт України.
♦ Держзахист України.
♦ Європейський індекс якості.
♦ Європейська нагорода з якості.
♦ Європейський тиждень якості.
♦ Закон України “Про захист прав споживачів”.
♦ Концепція комплексної системи оцінювання та визнання рівнів доско-

налості.
♦ Міжгалузевий центр якості “ПРИРОСТ”.
♦ Міжнародна Гільдія професіоналів якості.
♦ Національна Рада України з питань споживчої політики.
♦ Національна Рада України з питань якості.
♦ Підприємницька діяльність.
♦ Побутове обслуговування.
♦ Програма захисту прав споживачів на 2003–2005 рр.
♦ Розбудова незалежної держави.
♦ Союз споживачів України.
♦ Українська Асоціація споживачів.
♦ Українська Асоціація якості.
♦ Українська партія захисту споживачів.
♦ Українська Рада Європейської організації якості.
♦ Український конкурс з якості.
♦ Український союз промисловців і підприємців.
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Питання та завдання  
для самостійної перевірки знань

 1. Як на розвиток консюмеризму в Україні вплинули проголошення і роз-
будова незалежної держави?

 2. Які складники національної консюмерської політики?
 3. У чому суть довгострокової державної “Програми захисту прав спожи-

вачів на 2003–2005 рр.”?
 4. Коли прийнято в Україні Закон “Про захист прав споживачів”? Які 

чинники спонукали доповнення до нього? 
 5. Дайте характеристику Закону України “Про захист прав споживачів”.
 6. Які ще консюмерські закони та підзаконні акти в Україні Ви знаєте?
 7. Які Ви знаєте урядові консюмерські організації в Україні? Основні на-

прями їх діяльності?
 8. Які функції виконує Держспоживстандарт України для захисту прав 

споживачів?
 9. Які основні завдання з питань захисту прав споживачів покладено на 

Держспоживстандарт України?
 10. Охарактеризувати основні напрями діяльності громадських консю-

мерських структур в Україні.
 11. Які основні напрями діяльності Української Асоціації споживачів?
 12. У чому суть нової філософії якості, яка є основою діяльності Українсь-

кої Асоціації якості?
 13. Яку методологічну та матеріальну допомогу одержує консюмеризм і 

громадські організації України від Консюмерського Інтернаціоналу та 
інших міжнародних організацій? 
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Розділ 3

Організація і технологія інспектування 
суб’єктів господарювання  

у сфері захисту прав споживачів

3.1. Системи перевірок суб’єктів господарювання

Здійснення інспектування торговельної мережі, закладів ресторанного гос-
подарства, побуту та інших суб’єктів господарювання пов’язано з проведен-
ням цілої системи заходів, спрямованих на попередження порушень прав 
 споживачів. Йдеться про дотримання суб’єктами господарювання, громадя-
нами-підприємцями вимог законів, законодавчих актів, постанов уряду, пра-
вил, нормативно-технічної документації.

Форми контролю мають свої особливості, які необхідно враховувати в ро-
боті службовцям державних органів контролю для забезпечення реалізації 
політики захисту прав споживачів.

Найпоширенішими формами контрольної роботи вважають перевірки 
(див. рис. 3.1, 3.2). 

Рис. 3.2. Класифікація перевірок

Рис. 3.1. Мета перевірки суб’єктів господарювання

Мета  
перевірки

визначення наявності недоліків і порушень, 
встановлення умов їх виникнення

Перевірки залежать від

кількості підприємств  
та кількості осіб

поставленої  
мети і питань

разові (одиничні)

вибіркові

масові

цільові

комплексні
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Остаточна мета контролю — виправлення виявлених недоліків, припинен-
ня порушень прав споживачів, усунення причин, що їх спричиняють. Пере-
вірка з’ясовує, чи дотримано нормативних актів, які регламентують діяль-
ність суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування і 
послуг, ретельно аналізує документацію, описує фактичний стан справ.

Разова (одинична) перевірка має на меті вивчити окреме питання або впев-
нитися у достовірності того чи іншого сигналу, звернення, скарги. Такі пере-
вірки можуть бути спланованими і раптовими (несподіваними), мета яких по-
лягає в тому, щоб зафіксувати фактичний стан справ, присікти незаконні дії 
та зловживання, а в разі необхідності — передати матеріали перевірок про дії 
осіб, що містять ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства.

Вибіркова перевірка дає можливість визначити стан справ на одному чи 
декількох підприємствах. За її результатами можна оцінити стан справ для 
проведення перевірки і на інших підприємствах цього профілю.

Масові перевірки проводять з метою вивчення стану справ у всій сфері за-
галом у масштабі району, міста, області. Це одночасні цілеспрямовані дії 
підрозділів управління за участю інших контролюючих органів (за домов-
леністю). Дієвість цієї форми полягає, насамперед, у тому, що вона розкриває 
фактичне становище на великій кількості об’єктів у конкретному питанні, 
дає змогу наочно порівняти їх роботу, краще використати позитивні прикла-
ди діяльності підприємств. 

Організація масових перевірок — справа складна, потребує всебічної під-
готовки, планування, поточного контролю за перебігом проведення і якісного 
аналізу результатів перевірки та прийняття відповідних заходів для наведен-
ня порядку в галузі. Такі перевірки, як правило, очолюють керівники управ-
лінь. 

Цільова перевірка проводиться з метою вивчення одного або декількох 
найбільш актуальних питань об’єкта перевірки. Вона може охопити як одне, 
так і всі підприємства однієї вулиці, одного району або спеціалізовані підпри-
ємства. Цільова перевірка на більшості або на всіх спеціалізованих підпри-
ємствах найчастіше називається рейдом.

Комплексна перевірка охоплює не окремі фрагменти діяльності об’єкта, 
що перевіряється, а їх більшість або весь комплекс діяльності. Комплексна 
перевірка торговельного підприємства включає такі питання:

• наявність на фасаді торгового приміщення вивіски із зазначенням на-
зви суб’єкта підприємницької діяльності та власника або уповноваже-
ного ним органу, у громадянина-підприємця — таблички із зазначен-
ням його адреси, номера свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта 
підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстра-
цію, наявність інформації про режим роботи;

• інформація споживачам про роздрібні ціни на товари, правильність поз-
начення роздрібних цін;

• дотримання правил продажу;
• правильність розрахунків із споживачами: проведення грошей через 

ЕККА, видача споживачеві касових чеків, правильність встановлення 
роздрібних цін;

• дотримання правил користування засобами вимірювання, наявність 
контрольних засобів вимірювання;
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• наявність інформації про товари, яка передбачена Законом України 
“Про захист прав споживачів” та нормативними документами;

• дотримання правил зберігання і продажу товарів, дотримання термінів 
реалізації товарів;

• наявність у суб’єкта підприємницької діяльності відповідних докумен-
тів на товари, які є у продажу, що передбачені чинним законодавством 
(товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, прибутково-збиткові 
накладні, сертифікати відповідності державної системи сертифікації 
або копія зазначеного сертифіката, завірена суб’єктом підприємницької 
діяльності, що відпустив товар, який підлягає обов’язковій сертифіка-
ції тощо);

• наявність на товарах, що надійшли до продажу, документів, які засвід-
чують їх якість, а також надають інформацію про виробника (назва під-
приємства, адреса тощо), дати виготовлення, кінцевого терміну реаліза-
ції продукції;

• наявність Книги відгуків і пропозицій на доступному для споживачів 
місці. Розгляд скарг і заяв громадян відповідно до чинного законодав-
ства;

• наявність “Куточка покупця”, забезпечення в ньому інформації для 
споживачів, витягу із Правил торговельного обслуговування та правил 
продажу товарів. Наявність адреси і телефонів органів, що забезпечу-
ють державний захист прав споживачів тощо.

З метою попередження порушень прав споживачів службові особи держав-
них органів у справах захисту прав споживачів мають право перевіряти у 
суб’єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі, громадського харчуван-
ня і послуг якість товарів (робіт, послуг):

• додержання обов’язкових вимог щодо безпеки товарів (робіт, послуг);
• дотримання правил торгівлі та надання послуг.
Безперешкодно обстежувати, відповідно до законодавства, будь-які вироб-

ничі, складські й торговельні приміщення цих суб’єктів.
Під час складання і розробки перспективних та поточних планів контроль-

ної роботи слід мати на увазі, що проведення перевірок за часом і за змістом 
повинно бути підпорядковано:

• завданням державних органів у справах захисту прав споживачів від-
повідно до Закону України “Про захист прав споживачів”, іншим за-
конам України та законодавчим актам у справах захисту прав спожи-
вачів, Положенню про Управління у справах захисту прав споживачів 
обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністра-
ції;

• Постановам Верховної Ради України, наказам Президента України, 
постановам і розпорядженням Кабінету Міністрів України, наказам, 
розпорядженням представника Президента України в областях, Київсь-
кої та Севастопольської міських Рад народних депутатів;

• розробленим заходам з метою вдосконалення діяльності державних ор-
ганів;

• іншим аспектам проблем захисту інтересів споживачів.
У планах вказують тему і підприємства для перевірок, терміни їх прове-

дення і виконавців. Плани складають відповідні підрозділи управління з ура-
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хуванням пропозицій відділів. Їх узгоджують і доповнюють заступники, за-
тверджує начальник управління. У планах територіальних управлінь, згідно 
із завданням і функціями, які визначені Положенням про Управління, перед-
бачено розділи контрольних (повторних) перевірок, організаційних заходів 
інформації та освіти населення, зв’язків із державними і громадськими ор-
ганізаціями, для здійснення контролю, інші аспекти діяльності.

У планах роботи розподіляють рівномірність завантаження усіх спе-
ціалістів за їх фахом, досвідом та терміном виконання конкретних етапів кон-
тролю, що давало б можливість визначити персональний внесок кожного пра-
цівника.

Якість перевірки, як важливої умови її дієвості, залежить від попередньої 
підготовки. Підготовка перевірки – це складання плану, де сформульовано 
мету перевірки та питання, що підлягають вивченню. План перевірки затвер-
джує керівництво управління.

Залежно від кількості об’єктів, що підлягають перевіркам, а також від 
виду перевірки та інших обставин, визначають склад комісії спеціалістів-інс-
пекторів. Важливим є призначення керівника перевірки, його вміння органі-
зувати процес підготовки і проведення перевірки та її завершення. Для чітко-
го розкриття мети і завдань перевірок з учасниками обов’язково проводять 
інструктаж, а у разі складних перевірок — спеціальні заняття для ознайом-
лення із законодавчими, нормативними актами й інструкціями до теми конт-
ролю, роз’яснення відносно оформлення всіх необхідних матеріалів: звітні 
дані, довідки, акти, протоколи, аналізи, пояснення, висновки, довідки та ін.

Інструктаж та заняття проводять керівники підрозділів, провідні спе-
ціалісти. За необхідністю залучають фахівців інших контролюючих органів 
та установ. Керівникові комісії чи службовій особі виписують спеціальне пос-
відчення на проведення перевірки за підписом керівника управління. Посвід-
чення реєструють у журналі видачі за порядковим номером, підписом про 
одержання. Посвідчення дійсне на конкретну перевірку, підприємство, тер-
мін. Його залучають до матеріалів перевірки після її завершення.

На місці проведення перевірки керівник комісії чи службова особа 
пред’являє посвідчення керівникові підприємства, знайомить його з темою і 
метою перевірки, вирішує питання про умови роботи перевіряючих та праців-
ників установи, щоб забезпечити нормальний ритм виконання своїх прямих 
службових обов’язків.

Недоліки та порушення, які виявлені у процесі перевірки, повинні бути 
документально підтверджені й доказані. Для цього використовують:

• оригінали документів, які вилучено, якщо їх зберігання не гарантова-
но. У разі вилучення оригіналів документів перевіряючі повинні склас-
ти відповідно опис і залишити його на об’єкті;

• копії оригіналів документів, які, за необхідності, завіряють підписами 
відповідних службових осіб перевіреного об’єкта і печаткою. Копії роб-
лять із потрібної частини документів;

• проміжний акт, який складають для того, щоб зафіксувати фактичний 
стан справ на об’єкті, якщо порушення неможливо підтвердити доку-
ментально. Помічені недоліки і порушення підтверджують двосторонні-
ми підписами, їх зазначають в акті перевірки;



147

• офіційні довідки, необхідність їх одержання виникає у випадку вста-
новлення фактів виявлених розходжень із звітними, інших порушень, 
які виникають під час перевірки;

• пояснення посадових осіб про встановлені недоліки та порушення бе-
руть до уваги під час перевірки.

Перевіряючі особи до матеріалів перевірки роблять запит тільки на ті до-
кументи, які необхідні для розкриття суті теми і не обтяжують посадових осіб 
підготовкою довідок, цифрових та інших даних, які не стосуються офіційної 
звітності.

Відносини перевіряючих і посадових осіб підприємств перевірки повинні 
бути коректними і діловими, сприяти спокійному, об’єктивному і принципо-
вому аналізу фактичного стану справ, прискоренню виправлення недоліків 
та порушень.

На завершення перевірки на кожному підприємстві чи групі підприємств 
складають акт, у якому аргументовано і логічно відображають факти виявле-
них недоліків і порушень, прізвища винних осіб, роблять покликання на від-
повідні нормативні акти.

3.2. Основні вимоги до оформлення матеріалів перевірок

Рис. 3.3. Акт перевірки

Акт фіксує тільки правдиву інформацію, виявлені під час перевірки не-
доліки і порушення, причини їх виникнення, осіб, які здійснили порушення. 
Кожен такий факт актують тільки в тому разі, коли він документально 
обґрунтований і підтверджений. Форми актів перевірок представлено на 
рис. 3.4.

Акт складають у двох примірниках. Це робить тільки службова особа.
В акті перевірки повинні бути вказані дата його написання (місяць, рік), а 

також час перевірки, тобто час початку і закінчення перевірки. Якщо число 
складається з однієї цифри, тоді перед нею ставлять цифру “0”. Час перевір-
ки має велике значення, оскільки не дає змоги винним особам перекласти 
свою провину на інших працівників. За часом можна визначити міру прови-
ни особи, яка допустила порушення. 

Указують назву населеного пункту, де проводили перевірку. Крім прізви-
ща, імені та імені по батькові службових осіб, які здійснювали перевірку, не-
обхідно обов’язково записати номер службового посвідчення і дату його вида-
чі. Також слід вказати прізвище, ім’я, ім’я по батькові (а не тільки прізвище 
та ініціали) керівника суб’єкта підприємницької діяльності, приватного під-

Акт  
перевірки

є юридичним документом, на підставі  
якого особи, які є суб’єктами  
господарювання, допустили 
порушення чи зловживання  

на підприємствах торгівлі і можуть  
бути притягнуті до адміністративної  

чи кримінальної відповідальності
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приємця, а також усіх осіб, які допустили порушення, і тих, які беруть учать 
у перевірці.

Акт повинен складатися тільки на місці перевірки. Інакше порушник 
може звинуватити перевіряючого в необ’єктивності записаних фактів та ви-
магати вдруге провести перевірку. Неприпустимі в акті будь-які скорочення 
назв суб’єктів господарювання. Назва повинна відповідати статуту або іншо-
му документу, слід вказати його підпорядкованість, адресу і телефон суб’єкта 
перевірки. 

В акті фіксують виявлені упродовж перевірки недоліки і порушення з пок-
ликанням на нормативний документ із зазначенням його назви, номера і дати 
затвердження, а також необхідно вказати посаду, прізвище, ім’я, ім’я по 
батькові особи, яка допустила порушення. Кожен факт порушень актують 
тільки в тому випадку, коли він перевірений і документально підтверджений. 
З боку службової особи не припустимо свавільне тлумачення чинних законо-
положень.

Рис. 3.4. Форми актів перевірок

Згідно з Наказом Держспоживзахисту України № 50, 52 від 17.09.99  
“Про затвердження форм актів перевірок по дотриманню законодавства 

про захист прав споживачів у суб’єктів господарювання, сфери торгівлі 
й громадського харчування” затверджено форми актів перевірок 

дотримання законодавства про захист прав споживачів:

Форми актів перевірок

Форма № 1

Форма № 2

Форма № 3

Форма № 4

Форма № 5

Форма № 6

Акт перевірки якості товарів

Акт відбору зразків товарів

Акт перевірки додержання правил  
торговельного обслуговування

Проміжний акт контрольної перевірки  
правильності розрахунків за реалізовані товари

Акт перевірки додержання правил  
надання послуг та їх якості

Проміжний акт контрольної перевірки  
правильності розрахунків за надання послуг 

(виконані роботи)
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Будь-яке необ’єктивне висвітлення в акті справжнього стану справи дає 
підстави порушникам сфальшувати матеріал перевірки і уникнути відпові-
дальності за заподіяні зловживання.

Велике значення має з’ясування і зазначення в акті причин виявлених по-
рушень, обставин, за яких розкрито порушення.

Не можна писати в акті свої та чужі припущення. В акті щодо винних тре-
ба вказувати не організації і підприємства, а конкретні особи, які працюють у 
цих організаціях і підприємствах.

Цифри, наведені в акті (ціна товару, сума, кількість продуктів), слід пов-
торювати прописом. Акт повинен бути складений грамотно, без виправлень, 
викреслень, написаний ручкою, а не олівцем. В акті не роблять абзаців. Недо-
писані рядки на сторінках заповнюють рискою чи знаком “Z”, щоб не було 
можливості дописати. Однак, можливі ситуації, коли в акт треба внести уточ-
нення чи виправлення. У такому випадку слід зробити пояснення в кінці акта 
за підписом усіх перевіряючих. У випадку відсутності пояснення, порушник 
може опротестувати написане, і цей документ втратить юридичну силу.

Службова особа зобов’язана виявити безпосередніх порушників і ступінь 
відповідальності кожного. Неприпустимі поблажки у відповідальності за ті 
чи інші недоліки та порушення правил торгівлі, громадського харчування, 
послуг.

Не можна включати до акта перевірки неперевірені факти на підставі заяв 
окремих осіб, давати оцінку діяльності посадових осіб та використовувати 
вислови “злочинні, антидержавні дії”, “в результаті бездіяльності, халат-
ності”, використовувати скорочення назв товарів, одиниць вимірів (напри-
клад, “м”, “с”, “шт.”, “г”, “кг”, “риба г/к”). Всі назви необхідно писати пов-
ністю (метр, сантиметр, кілограм, грам, риба гарячого копчення). 

Крім загальних вимог, до оформлення акта перевірки існують певні вимо-
ги (рис. 3.5).

Якщо якість товару сумнівна і неможливо перевірити її на місці, службова 
особа повинна зняти цей товар з продажу, а відібрані зразки надіслати на ек-
спертизу в лабораторію.

Якщо службова особа під час перевірки виявила товари з простроченим 
терміном реалізації, в акті необхідно вказати дату виробництва товару, строк 
реалізації, дату доставки на підприємство, супровідний документ, дані про 
постачальника, кількість і суму товару, залишок цього товару. Доцільно пе-
ревірити якість товарів за органолептичними і фізико-хімічними показника-
ми та вказати їх дефекти.

Під час реалізації товарів без сертифіката відповідності, крім вищеназва-
них показників, необхідно вказати номер партії товару.

У випадках продажу неоприбуткованого товару чи без накладних, необхід-
но вказати назву такого товару, ціну і суму.

У разі реалізації товару без позначення роздрібної ціни чи без товарних 
ярликів (цінників), необхідно вказати в акті найменування цього товару, 
ціну за одиницю, кількість одиниць у торговельному залі.

Якщо у супровідних документах неправильно вказано ціну товару, то до 
акта додають ці документи або завірені їх копії, причому в акті повинно бути 
вказано, коли, за яким документом, від кого і в якій кількості (або на яку 
суму) надійшов товар із завищеними цінами, а також сорт, ціна товару, опри-
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Рис. 3.5. Вимоги до оформлення актів перевірки

• назва, кількість, сорт, ціна проданого недоброякісного 
товару;

• дефекти товару; з покликанням на нормативний 
документ (ДСТУ, ГОСТ, ТУ та ін.)

• чи було зроблено попередню передпродажну підготовку 
товару (зачищення, сортування та ін.);

• постачальники товару;
• кількість прийнятого товару, згідно з супровідними 

документами;
• наявність якісного посвідчення (сертифіката);
• прізвище, ім’я, по батькові матеріально відповідальної 

особи, яка прийняла товар;
• наявність претензії до постачальника за неякісний 

товар;
• термін реалізації цього товару;
• умови зберігання товару на підприємстві.

Форма № 1 
(якість  

і безпечність  
товару)

Форма № 2 
(відбір  

зразків)

• нормативні документи (назва і номер);
• вага (маса) товару;
• залишок товару; 
• мета відбору;
• прізвище службової особи, яка опломбувала 

упакований зразок;
• суму відібраного товару;
• підпис представника суб’єкта 

господарювання.

Форма № 3 
(засоби  

вимірювання)

• причини несправності ваг, фасувально-пакувальних 
машин, вагових та об’ємних дозаторів, відповідність 
мір місткості та ін. (наприклад, вказати на відсутність 
тавра на вагах, розбите скло, різні коливання стрілок 
циферблата з боку покупця і продавця, використання 
різних предметів замість гир та ін.).

У випадку  
завищення цін

У випадку  
обважування

Форма № 4 
(проміжний акт)

• перевірка вагів службовою особою;
• посада робітника, який відпустив товар (його прізвище, 

ім’я, по батькові);
• кількість, ціна і сума товару; 
• прізвище, ім’я, по батькові покупця і його адреса (якщо 

можливо), кількість фактично проданого товару;
• недоважування (г, кг, м, см та ін.), сума (грн), свідки, 

присутні на переважуванні товару;
• вказати втрати товару після переважування.

• назва, ціна товару, за якою був відпущений покупцеві;
• кількість проданого товару;
• сума грошей, одержаних від покупця;
• використання електронно-касового апарата (ЕККА);
• цифра суми, що пройшла через ЕККА;
• фактична роздрібна ціна;
• ярлики (цінники) з неправильними цінами, товарні й 

касові чеки, якщо вони були проведені через ЕККА, 
вилучають і додають до акта.
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буткована у товарній книзі й у товарному звіті. У разі виявлення факту про-
дажу товару за завищеними цінами, службова особа зобов’язана встановити 
кількість проданого товару за такою ціною, суму грошей, взятих з покупців, 
вказати цю суму в акті, а також зняти залишки товару і заборонити його про-
даж до встановлення правильної ціни.

Записані в акті факти порушень мають бути документально обґрунтовані і 
підтверджені для пояснення і доказу (рис. 3.6). 

Рис. 3.6. Документи до акта перевірки

Довідки самостійно складають і підписують керівники суб’єктів господа-
рювання. Не допустимо складати і підписувати довідку службовій особі. 

Пояснення пишуть винні особи. Необхідно звернути увагу на своєчасність 
їх складання, тобто одразу після виявлення порушення, а не після закінчення 
перевірки. Це дає можливість службовій особі негайно і за короткий термін 
перевірити і з’ясувати викладені факти. Зміст пояснення має бути зрозумі-
лим, чітким, точним, суттєвим.

Речові докази. Сюди належать нестандартні товари, несправні ваги, полег-
шені гирі, тарілки ваг із навантаженням, сторонні предмети у продуктах, 
чеки ЕККА та ін.

Заключним документом у справі перевірки є акт та постанова, затверд
жені керівництвом управління. Постанова відносно пропозиції для усунення 
недоліків, причин їх виникнення та міри покарання винних суб’єктів госпо-
дарювання базується на положеннях Закону України, що передбачає відпові-
дальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

У разі необхідності, матеріал перевірок на дії осіб, що містять ознаки зло-
чину, передають органам дізнання чи попереднього слідства. Враховуючи те, 

Службова особа до акта долучає такі документи:

пояснення винуватих та інших осіб

довідки

проміжний акт

ярлики цін, товарні ярлики, чеки, рахунки

фіктивні документи

накази і розпорядження керівників підприємств

результати лабораторних досліджень

інші предмети (речові докази)
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що попереднє слідство з кримінальної справи після його порушення повинно 
бути закінчено упродовж двох місяців, управління після цього строку повин-
но одержати відповідь у цій справі. Якщо у порушенні кримінальної справи 
відмовлено або її закрито слідчими органами, тоді управління, у разі незгоди 
з таким рішенням, надсилає матеріали до прокуратури.

Особи, винні у допущенні порушень і зловживань, повинні бути притягнуті 
до відповідальності. Тільки після виправлення недоліків та усунення причин, 
які їх спричинили, можна вважати, що перевірка дала позитивні результати.

Неодмінною умовою дієвості контролю є його гласність. Керівники 
суб’єктів підприємницької діяльності повинні інформувати робітничі колек-
тиви та підпорядковані органи про причини допущених порушень, видавати 
розпорядження про прийняття заходів для їх усунення.

Важливе значення для викоренення безгосподарності та шахрайства віді-
грають засоби масової інформації — преса, телебачення, радіо та інші доступ-
ні форми інформування споживачів про додержання положень Закону Украї-
ни “Про захист прав споживачів”. 

Посиленню гласності, інформованості споживачів значною мірою сприя-
ють проведення спільних перевірок та рейдів за участю державних контролю-
ючих і правоохоронних органів, громадських організацій споживачів, пред-
ставників місцевих органів самоврядування та інших громадських об’єднань.

Належна організація проведення перевірок, правильна реалізація їх ре-
зультатів дають можливість підняти рівень дієвості контролю та своєчасно за-
хистити інтереси споживачів.

3.3. Контроль за якістю товарів народного споживання

Правове регулювання якості й безпеки товарів в Україні

У зв’язку із запланованим вступом України до СОТ та ЄС, якість продукції 
набуває вирішального значення у цьому процесі. Питанням якості приділяють 
значну увагу на державному рівні. Доказом цього є Указ Президента України 
від 23 лютого 2000 р. “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної про-
дукції”, Закон України “Про безпечність та якість продуктів” № 2809-IV від 6 
вересня 2005 р., низка постанов і розпоряджень Уряду, зокрема розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо реалі-
зації Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (то-
варів, робіт, послуг)”, прийняте в березні 2003 р. Планом заходів передбачено:

• удосконалення нормативного забезпечення діяльності з поліпшення 
якості;

• забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
• створення систем управління якістю довкілля;
• захист від неякісної та фальсифікованої продукції, пропагування необ-

хідності поліпшення якості і конкурентоспроможності продукції.
Серед механізмів, які здатні позитивно вплинути на якість продукції, є 

впровадження на вітчизняних підприємствах систем управління якістю та 
навколишнім середовищем, які б відповідали міжнародним стандартам ISO 
серії 9000 та 14000. Нині в Україні існує позитивна тенденція до активізації 
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впровадження сертифікації систем якості на вітчизняних підприємствах. 
Якщо 2000 року було сертифіковано 45 систем, 2001 року — 269, то 2003 р. в 
дер жавному реєстрі зареєстровано 497 підприємств і організацій, які впрова-
дили системи якості.

Щодо розробки і впровадження систем управління навколишнім середови-
щем, то в Україні такі системи сертифіковано тільки на 12 підприємствах 
(для порівняння: у світі видано понад 36 тис. сертифікатів у цій сфері).

Впровадження систем управління якістю потребує високого рівня про-
фесійних знань, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Територіальни-
ми органами Держспоживстандарту України за підтримки облдержадмініст-
рацій створено розгалужену мережу методично-консультаційних центрів, у 
більшості регіонів створено ради якості.

Триває процес впровадження національних стандартів ДСТУ ISO 9000, 
ДСТУ ISO 14000, які гармонізовані з міжнародними стандартами. Передбаче-
но впровадити стандарт ISO 19011 “Настанови щодо аудиту систем управлін-
ня якістю та (або) навколишнім середовищем”. Заплановано розробку націо-
нального стандарту, гармонізованого з ISO 15161 “Настанови щодо 
застосування стандарту ISO 9000:2000 у промисловості харчових продуктів і 
напоїв”. 

З метою поширення світового досвіду поліпшення якості продукції, підви-
щення конкурентоспроможності суб’єктів малого, середнього та великого під-
приємництва, ДП “НДІ “Система” спільно з ТК 93 “Управління якістю і забез-
печення якості” підготували посібник “ISO 9001 для малих підприємств. Що 
робити”. Цей посібник містить рекомендації та настанови стосовно розробки 
та впровадження системи управління якістю за вимогами стандарту ISO 
9000:2000 Quality managment system — Requirements. Посібник підготовлено 
за матеріалами документа Міжнародної організації стандартизації ISO “ISO 
9000 for Small Businesses — What to do. Advice from ISO/TC 176” (2002 р.).

Для виконання Декрету Кабінету Міністрів України “Про державний на-
гляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх пору-
шення” територіальні органи Держспоживстандарту України продовжують 
роботу, спрямовану на запобігання випуску продукції з відхиленнями від 
обов’язкових вимог нормативних документів, здійснюють державний нагляд 
за додержанням стандартів, норм, правил у всіх галузях народного господарс-
тва країни. 

Держспоживстандарт України провів контроль підприємств, організацій і 
інших суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності на предмет 
додержання стандартів, норм і правил. Результати контролю підтвердили 
факти випуску неякісної продукції та порушення вимог нормативної доку-
ментації (НД) — близько 70 % усієї кількості перевірених підприємств 2003 
року. За порушення чинного законодавства у галузі стандартизації, випуск і 
реалізацію продукції, що не відповідала вимогам НД, складено 3582 протоко-
ли про адміністративні порушення, загальна сума штрафів становила 316,2 
тис. грн.

Гігієнічні регламенти встановлено на такі небезпечні фактори:
• хімічні речовини, які використовують у виробництві та побуті;
• полімери, полімерні композити, фізичні та біологічні фактори;
• радіоактивні речовини.
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Розглянемо вимоги до якості, безпеки продукції, яка надходить на ук-
раїнський ринок (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Вимоги до якості, безпеки продукції

Харчові продукти і продовольча сировина не є неякісними, небезпечними 
для здоров’я, життя людини, якщо шкідливі або токсичні речовини, небез-
печні для здоров’я мікроорганізми чи їхні токсини не є для харчового продук-
ту чи продовольчої сировини сторонніми домішками, а їх кількість не переви-
щує встановлених гранично допустимих рівнів. Перелік харчових добавок, 
дозволених для використання у харчових продуктах, затверджує Кабінет 
Міністрів України (рис. 3.8).

• вони містять будь-які шкідливі чи токсичні речовини екзогенного або 
природного походження, небезпечні для здоров’я мікроорганізми або їх 
токсини, гормональні препарати та продукти їх розпаду;

• вони містять харчові добавки, які не отримали в установленому поряд-
ку висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи і не дозволені 
для використання за призначенням, або не визначено умови, додержан-
ня яких забезпечує безпечне використання харчових продуктів і продо-
вольчої сировини, або їх вміст перевищує встановлені гранично допус-
тимі рівні;

• вони містять будь-які сторонні предмети чи домішки;
• для виготовлення використано продовольчу сировину чи супутні ма-

теріали, не властиві найменуванню і виду харчового продукту, зіпсова-
ну чи не придатну за іншими ознаками продовольчу сировину;

• тара, пакувальні чи супутні матеріали, які використано в процесі ви-
робництва харчових продуктів, повністю або частково виготовлено із 
матеріалів не дозволених для контакту з певними видами харчових про-
дуктів головним державним лікарем України; порушено визначену нор-
мативними документами рецептуру, склад, умови виробництва чи 
транспортування, реалізації і використання;

• приховано небезпеку їх споживання або їхню низьку якість;
• порушено умови зберігання і строк придатності;
• з метою збуту споживачам або використання у сфері громадського хар-

чування виробником (продавцем) їм навмисно надано зовнішнього виг-
ляду та (або) окремих властивостей певного харчового продукту, 

Безпека харчових  
продуктів означає 

відсутність

• токсичної
• канцерогенної
• мутагенної
• алергенної
• іншої несприятливої для організму 

людини дії харчових продуктів, за умови 
їх споживання у загальноприйнятих 
кількостях, межі яких встановлено 
Міністерством охорони здоров’я України

Неякісними, небезпечними для здоров’я та життя людини  
та фальсифікованими є харчові продукти і продовольча сировина, якщо:
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внаслідок чого їх не можна правильно ідентифікувати. Факт фальси-
фікації харчового продукту встановлюють у процесі його ідентифіка-
ції.

Харчові продукти і продовольча сировина не є неякісними, небезпечними 
для здоров’я, життя людини, якщо шкідливі або токсичні речовини, небез-
печні для здоров’я мікроорганізми чи їхні токсини не є для харчового про-
дукту чи продовольчої сировини сторонніми домішками, а їх кількість не пе-
ревищує встановлених гранично допустимих рівнів. Перелік харчових 
добавок, дозволених для використання у харчових продуктах, затверджує 
Кабінет Міністрів України (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Дозволені харчові добавки

Виробники повинні попереджувати споживачів про наявність у продуктах 
харчових добавок, вказуючи на етикетці повну назву добавки або її індекс. 
Кожній харчовій добавці відповідає певний індекс (табл. 3.1):

Таблиця 3.1
Харчові добавки

Індекс добавки Назва добавки Характеристика 

Е 100 — Е 181 харчові добавки барвники

Е 200 — Е 296 консерванти сприяють збереженню харчових 
продуктів

Е 300 — Е 363 антиокисники сповільнюють окислення, 
запобігають пошкодженню

Е 400 — Е 481 емульгатори, стабілізатори зберігають консистенцію продукту

Е 500 — Е 575 розрихлювачі підтримують структуру продукту

Е 631 — Е 637 ароматизатори покращують аромат

Е 900 — Е 999 антифлемінги зменшують спінення

Е 1100 — Е 1105 ферменти, біологічні каталізатори використовують у харчовій 
промисловості

Е 1400 — Е 1450 модифіковані крохмалі для створення необхідної 
консистенції

Е 1500 — Е 1520 розчинники

Кабінет Міністрів України затвердив Закон України від 23 грудня 1997 р. 
№ 771/97 — ВР “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої си-
ровини”, в якому встановлено правові засади: 

• забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сиро-
вини для здоров’я населення;

Харчові добавки, дозволені 
для використання  

в харчових продуктах:

• Е 100 — куркуміни
• Е 101 — рибофлавіни
• Е 140 — хлорофіли
• Е 141 — мідні комплекси хлорофілів
• Е 150а — цукровий колір і простий
• Е 152 — вугілля
• Е 440 — пектини
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• регулювання відносин між органами виконавчої влади, виробниками, 
продавцями і споживачами під час розробки;

• виробництва, ввезення на митну територію України;
• закупівлі, постачання, споживання та утилізації харчових продуктів і 

продовольчої сировини; 
• надання послуг у сфері громадського харчування.
Державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і 

продовольчої сировини здійснюють з метою забезпечення гарантій:
• безпеки для життя і здоров’я людини, у разі їх споживання і вико-

ристання;
• їх виробництва в умовах, що відповідають встановленим вимогам тех-

нології, санітарних норм та правил безпеки та збереження навколиш-
нього середовища;

• застосування дозволеної продовольчої сировини і супутніх матеріалів;
• повноти й достовірності інформації про їх властивості;
• їх відповідності до вимог нормативних документів про якість і безпеку;
• їх реалізації відповідно до правил торгівлі.
Складниками державного регулювання якості й безпеки харчових продук-

тів і продовольчої сировини є:
• державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил; 
• епідеміологічний нагляд, державний ветеринарно-санітарний конт-

роль;
• державний контроль за додержанням законодавства України про захист 

прав споживачів;
• державний контроль за додержанням законодавства про карантин рос-

лин;
• акредитація органів сертифікації харчових продуктів і продовольчої си-

ровини та випробувальних лабораторій у державній системі сертифіка-
ції;

• атестація (включаючи метрологічну) лабораторій підприємств, установ, 
організацій та закладів.

Порядок реалізації харчових продуктів представлено на рис. 3.9, 3.10.

Основними документами про безпеку продукції є
“Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов” № 5061–89, державні гігієнічні 
нормативи “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію — 137, стронцію — 
90 у продуктах харчування та питній воді”. 

Ці документи регулюють виявлення солей важких металів, пестицидів, мі-
котоксинів, афлотоксинів, нітрозамінів, гормональних препаратів, антибіо-
тиків, харчових домішок, мікробіологічних показників, що можуть бути 
дуже небезпечними для споживача.

Постановою Кабінету Міністрів України “Про здійснення радіологічного, 
хіміко-токсичного та фізико-хімічного контролю за продуктами харчування 
у сфері торгівлі та громадського харчування” № 793 від 23 вересня 1993 р. 
передбачено також здійснення

• радіологічного,
• хіміко-токсикологічного,
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• фізико-хімічного контролю за продуктами харчування у сфері торгівлі 
й громадського харчування, незалежно від форм власності підприємств, 
що їх реалізують.

Епідемічну, радіаційну, а також за вмістом хімічного забруднення безпеку 
продовольчої сировини і харчових продуктів визначають гігієнічні нормати-
ви. Йдеться про потенційно небезпечні хімічні сполуки і біологічні об’єкти 
(мікроорганізми, паразити), присутність яких в харчових продуктах не по-
винна перевищувати допустимих рівнів їх вмісту в визначеній масі дослідже-
ної продукції.

Для всіх видів продовольчої сировини і харчових продуктів нормується 
вміст пестицидів:

• гексахлорциклогексану (α, β, γ-ізомери), 
• ДДТ і його метаболітів.
У продуктах тваринництва регламентовано вміст ветеринарних лікуваль-

них препаратів, антибіотиків, які застосовують для відгодівлі, лікування і 
профілактики захворювань худоби і птиці.

У м’ясі й м’ясних продуктах контролюють допущені до використання в 
тваринництві кормові антибіотики:

• гризин;
• бацитразин; 

Документи,  
що підтверджують 

належну якість  
та безпеку харчових 

продуктів, продовольчої 
сировини і супутніх 

матеріалів:

1. Сертифікат відповідності.
2. Державний реєстр або висновок державної 

санітарно-гігієнічної експертизи.
3. Ветеринарний дозвіл для харчових  

продуктів та продовольчої сировини 
тваринного походження.

4. Карантинний дозвіл для продукції 
рослинного походження.

Харчовий продукт, 
продовольча сировина  

і супутні матеріали  
не можна

ввозити, виготовляти, передавати  
у реалізацію, реалізувати  

або використовувати по-іншому,  
без документального підтвердження  

їх якості та безпеки

Рис. 3.9. Порядок реалізації харчових продуктів

Рис. 3.10. Порядок реалізації харчових продуктів

У продовольчій сировині і харчових продуктах регламентовано  
вміст мікотоксинів. У санітарних правилах не регламентовано вміст 

мікотоксинів у м’ясі, м’ясних продуктах, яйцях і яєчних продуктах.!
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• лікувальні антибіотики тетрациклінової групи; 
• левоміцетин.
У продукції вітчизняного тваринництва не контролюють гормональні пре-

парати.

Введено нормування поліхлорованих біфенілів у копчених м’ясних про-
дуктах. Недопустима наявність бензпірену в продовольчій сировині і готових 
продуктах, призначених для дитячого і дієтичного харчування.

У продовольчій сировині і харчових продуктах регламентовано вміст азо-
товмісних сполук, зокрема нітрозамінів у м’ясних копчених продуктах.

Для обстеження радіаційного опромінювання людини встановлено гігієніч-
ні нормативи вмісту радіонуклідів (цезію-137 і стронцію-90) в продовольчій 
сировині й харчових продуктах.

Не допустима наявність в продовольчій сировині та харчових продуктах 
паразитних організмів і патогенних мікроорганізмів, які викликають інфек-
ційні захворювання тварин і людей.

Діючі гігієнічні нормативи за мікробіологічними показниками включа-
ють контроль чотирьох груп мікроорганізмів:

• санітарно-показникова група — кількість мезофільних мікроорганізмів 
і бактерій групи кишкових паличок;

• умовно-патогенні мікроорганізми і сульфітуючі клостридії;
• патогенні мікроорганізми, зокрема сальмонели;
• мікроорганізми — в основному дріжджі й плісняві гриби.
У санітарних правилах вказано методичні документи, необхідні для прове-

дення мікробіологічних аналізів різних груп харчової сировини і продуктів 
харчування.

Показники мікробіологічної якості й безпеки продуктів харчування визна-
чають за нормою маси продукту, в якому не допустимі:

• бактерії групи кишкових паличок;
• більшість умовно-патогенних мікроорганізмів;
• а також патогенних, включаючи сальмонелу.
Вітчизняним виробникам харчової продукції надано рекомендації під час 

контролю показників безпечності віддати перевагу вхідному контролю сиро-
вини. 

Уперше ввезена харчова продукція в обов’язковому порядку підлягає 
гігієнічній експертизі. Визначають її відповідність вимогам безпеки, встанов-
леним для такої продукції в Україні, чи в країні, яка виробляє цей продукт.

Згідно із Законом України “Про ветеринарну медицину” від 25 червня 
1992 р., органам державної ветеринарної медицини надано відповідні права, 
що регламентують контроль за виробництвом доброякісних з погляду ветери-

В імпортних м’ясі і м’ясних продуктах вміст гормональних  
препаратів, інших антибіотиків і ветеринарних засобів,  

контролюють в експертному порядку згідно із сертифікатом  
країни-експортера і фірми-виробника з урахуванням рекомендацій 
Об’єднаного комітету експертів ФАО ВООЗ для харчових добавок  

і контемінатів. За необхідності (в конфліктних ситуаціях)  
гормональні препарати в м’ясних і молочних продуктах 

визначають в арбітражному порядку.

!
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нарії і санітарії продуктів і сировини тваринного походження. Ця структура 
здійснює на ринках ветеринарно-санітарну експертизу тваринної і рослинної 
продукції, ветеринарно-санітарний і екологічний контроль продуктів харчу-
вання тваринного і рослинного походження, лабораторно-клінічні досліджен-
ня з метою діагностики хвороб тварин, оцінки продуктів і сировини тварин-
ного походження, кормів і води.

До продуктів тваринного походження належать м’ясо і м’ясопродукти, мо-
локо і молочні продукти, яйця, рибопродукти, продукти бджільництва та ін., 
а до сировини тваринного походження — шкіра, вовна, волосся, хутро, пух, 
перо, залози внутрішньої секреції, кишки, роги, ратиці, кістки, легені, печін-
ка, інші м’якушеві субпродукти, жовч, кров, щетина тощо.

Повноваження державних органів, що здійснюють ветеринарний конт-
роль, передбачено Положенням про управління ветеринарної медицини з дер-
жавною ветеринарною інспекцією обласної державної адміністрації; Поло-
женням про управління державної ветеринарної медицини Київської і 
Севастопольської міської державної адміністрації і Положенням про районне 
підприємство (лікарню) державної ветеринарної медицини, затвердженими 
Постановою Кабінету Міністрів України № 285 від 19 квітня 1993 р.

Законом України “Про охорону природного навколишнього середовища” 
від 26 червня 1996 р. передбачено потребу встановлення системи екологічних 
нормативів, яка включає нормативи екологічної безпеки (наприклад, гранич-
но допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування) і гранично 
допустимі викиди і скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих 
хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів.

Порушення зазначених нормативів може бути встановлено проведенням 
екологічної експертизи згідно із Законом України “Про екологічну експерти-
зу” від 9 лютого 1995 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 554 від 
27 липня 1995 р. було затверджено “Перелік видів діяльності й об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну безпеку”. До останніх, зокрема, належать 
виробництво харчових продуктів, обробка продуктів і переробка відходів тва-
ринного походження.

Державний контроль і нагляд за якістю і безпекою харчових продуктів і 
продовольчої сировини під час виробництва, зберігання, транспортування, 
реалізації, використання, утилізації чи знищення і надання послуг у сфері 
громадського харчування здійснюють спеціально уповноважені центральні 
органи виконавчої влади в галузі охорони здоров’я, захисту прав споживачів, 
стандартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, каранти-
ну рослин і їхні органи в Автономній Республіці Крим, областях, районах, 
містах Києві та Севастополі у межах їх компетенції.

Заборонено реалізацію продовольчої сировини, харчових продуктів і кон-
тактуючих з ними матеріалів, якщо вони:

• не відповідають санітарним правилам і нормам якості й безпеки;
• не мають посвідчення про якість, виданого виробником;
• втратили термін придатності;
• не мають інформації про проведення обов’язкової сертифікації;
• не мають етикетки, а також відповідного маркування, або етикетка без 

потрібної інформації, згідно із Законом України “Про якість та безпеку 
харчових продуктів і продовольчої сировини”;
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а також, якщо:
• немає можливості ідентифікації;
• вони вилучені з обігу з метою використання, утилізації або знищення, 

як такі, що не відповідають встановленим вимогам;
• відсутні необхідні умови реалізації.
Харчові продукти, якість яких не відповідає гігієнічним нормативам, по-

винні бути вилучені з обігу за постановою органів, які здійснюють державний 
нагляд і контроль за такими продуктами. 

Вилучена неякісна харчова продукція не підлягає реалізації за призначен-
ням і повинна бути утилізована чи знищена.

Вилучені з обігу харчові продукти, продовольча сировина і супутні ма-
теріали підлягають відповідній державній санітарно-гігієнічній, ветеринар-
но-санітарній і товарній експертизі для визначення способів їх використання, 
утилізації або знищення у порядку, визначеному законодавством України. 
Можливі способи і умови використання на корм худобі, утилізацію чи зни-
щення продукції тваринництва вирішує власник (виробник чи продавець) за 
погодженням з органами державного санітарного і ветеринарного нагляду.

Усю вилучену продукцію до її утилізації чи знищення слід зберігати в ок-
ремому приміщенні чи резервуарі. Вона повинна бути на особливому обліку з 
точним позначенням її кількості, способів і умов утилізації чи знищення. Від-
повідальність за збереження такої продукції несе її власник. Власник вилуче-
ної продукції представляє органам, які прийняли постанову на вилучення, 
акт на використання, утилізацію, знищення чи на передачу продуктів на корм 
худобі.

Слід особливо зазначити, що імпортні харчові продукти, продовольчу си-
ровину і супутні матеріали допускають на митну територію країни за умови 
виконання постачальником правил їх реєстрації та сертифікації. 

Митне оформлення для вільного використання на території України імпорт-
них харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів дозво-
лено лише за наявності:

• сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання в Україні інозем-
ного сертифіката;

• ветеринарного дозволу на харчові продукти і сировину тваринного по-
ходження;

• карантинного дозволу на харчові продукти і сировину рослинного по-
ходження;

• маркування харчових продуктів і продовольчої сировини згідно із зако-
нодавством України (рис. 3.11, 3.12).

Заборонено реалізацію і використання вітчизняних та ввезення в Україну 
імпортних харчових продуктів без маркування державною мовою України, 
що містить у доступній для сприйняття споживачем формі інформацію про:

• загальну назву харчового продукту;
• масу (об’єм);
• склад продуктів харчування, харчових добавок тощо;
• енергетичну цінність;
• дату виготовлення;
• термін придатності до споживання чи дату закінчення терміну придат-

ності до споживання;
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Рис. 3.11. Визначення поняття “маркування продукції”

Маркування —
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ні засоби, призначені  
для ідентифікації товару  
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• умови зберігання;
• найменування та адресу виробника і місце виготовлення;
• умови використання (якщо такі передбачено);
• відсоток сторонніх синтетичних (штучних) домішок;
• застереження щодо вживання харчового продукту дітьми, якщо він не є 

дитячим харчуванням, а підстави для такого застереження є;
• іншу інформацію, передбачену чинними в Україні нормативними доку-

ментами, дія яких поширюється на певний харчовий продукт.
Маркування нефасованих харчових продуктів здійснюється у порядку, 

встановленому нормативними документами для певних харчових продуктів. 
У маркуванні вітчизняних та імпортних харчових продуктів заборонено пода-
вати інформацію про їх лікувальні властивості без дозволу Міністерства охо-
рони здоров’я України. 

Маркування харчових продуктів штриховими кодами здійснюється в по-
рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в Постанові № 574 “Про 
впровадження штрихового кодування товарів” від 29.05.96 Наказом МЗЕЗ-
Торгу України № 530 від 27.08.91 затверджено “Положення про штрихове 
кодування”. 

Рис. 3.13. Визначення поняття “штрихове кодування”

Маркуванню штриховими кодами ЕАN1 в Україні підлягають товари, що 
виробляють суб’єкти господарювання та реалізують через оптові та роздрібні 
торговельні мережі. Імпортні товари, що не мають штрихових кодів ЕАN/
UPC, підлягають обов’язковому маркуванню штриховими кодами ЕАN 
суб’єктами підприємницької діяльності, які ввозять в Україну ці товари для 
реалізації. Деякі товари можуть надходити до торгової мережі без штрихово-
го коду, а саме:

• одиничні й дослідні зразки товарів;
• товари народних промислів і авторські роботи;
• товари, виготовлені на індивідуальні замовлення;
• товари, для яких за нормативним документами не передбачено пакуван-

ня або прикріплення етикетки та на які нанесення штрихових кодів не-
можливе з технічних причин, зокрема товари в мішкотарі;

• товари, виготовлені на замовлення інофірм із давальницької сировини, 
які реалізують за межами України;

1 Активне застосування систем штрихового кодування почалося ще в 70-х роках ХХ ст. У США як 
промисловий стандарт у 1973 р. був затверджений універсальний товарний код, призначений передусім 
для маркування товарів. А 1977 року вже було створено Міжнародну асоціацію товарної нумерації (EAN). 
Сьогодні у світовому співтоваристві системами автоматизованої ідентифікації товарів і послуг обладнано 
понад двісті тисяч підприємств різних галузей. Від 1986 р. до складу ЕАN входив СРСР, від 1992 р. — 
незалежна Україна.

Штрихове 
кодування

засіб ідентифікації товару  
із застосування ОВм  

(подача інформації за допомогою  
умовних знаків, цифр, символів).
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• товари, які не реалізують через оптову або роздрібну торгівлю, а поста-
чають підприємствам і організаціям за прямими договорами для задово-
лення виробничих потреб;

• товари у роздрібній торгівлі, які реалізують безпосередньо покупцеві 
розважуванням або іншим вимірюванням.

Відсутність на товарах штрихкодових позначок від 1 січня 2000 р. є пору-
шенням правил торгівлі згідно з “Порядком заняття торговельною діяльніс-
тю” і “Правилами торговельного обслуговування населення” (затвердженими 
Кабінетом Міністрів України № 108 від 08.02.95).

За порушення правил торгівлі Кодекс України про адміністративні пору-
шення призначає відповідні санкції (ст. 155).

Сфери застосування штрихкоду зображено на рис. 3.14.

Рис. 3.14. Сфери застосування штрихкоду

Найвищим критерієм якості продукції є її відповідність світовим стандар-
там і, відповідно, конкурентоспроможність на світовому ринку. 

Основним документом правового регулювання сертифікації, стандарти
зації продукції є Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і 
сертифікацію продукції” від 10 травня 1993 р., дія якого поширюється на під-
приємства, установи і організації незалежно від форм власності і видів 
діяльності, які займаються виготовленням і реалізацією продукції на тери-
торії України, а також на громадян — суб’єктів господарювання.
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Декретом “Про стандартизацію і сертифікацію продукції” визначено зав-
дання державної системи стандартизації, її основні принципи, порядок ор-
ганізації робіт зі стандартизації, джерела її фінансування, можливості стиму-
лювання застосування державних стандартів. Усі нормативні документи зі 
стандартизації Декретом розподілено на державні стандарти України, галу-
зеві стандарти, стандарти науково-технічних й інженерних товариств і спі-
лок, технічні умови і стандарти підприємств.

Рис. 3.15. Визначення поняття “стандартизація”

Регулюючи відносини у сфері сертифікації продукції, Декрет передбачає 
мету сертифікації, визначає основні завдання Державного комітету стандар-
тизації, метрології та сертифікації України у цій галузі, встановлює обов’язки 
виробників, постачальників, виконавців, продавців продукції за умови 
обовя’зкової сертифікації її, відповідальність органів із сертифікації продук-
ції і дослідних лабораторій (центрів), що здійснюють обов’язкову сертифіка-
цію. Товар, який виготовлено в Україні, підлягає обов’язковій сертифікації. 
Реалізація здійснюється лише за наявності сертифіката.

Позитивним інструментом захисту українського споживача від неякісних 
і небезпечних товарів є сертифікація. 

Рис. 3.16. Визначення поняття “сертифікація”

Сертифікат — це документ, виданий уповноваженим (акредитованим) 
Держспоживстандартом України органом згідно з правилами державної сис-
теми сертифікації, який засвідчує, що харчові продукти і продовольча сиро-
вина належно ідентифіковані й відповідають вимогам чинних нормативних 
документів. 

Пропуск на митну територію товару, що підлягає обов’язковій сертифіка-
ції здійснюється митними органами за умови подання відповідному митному 
органові сертифіката або документа про визнання іноземного сертифіката, ви-
даного відповідним органом України. Не підлягає реалізації товар, виготовле-
ний в Україні, а також пропущений через митний кордон, термін придатності 
до споживання якого виробником не зазначено. Не підлягає пропуску через 
митну територію України товар без сертифіката або документа без визначен-
ня іноземного сертифіката, якщо він підлягає обов’язковій сертифікації. Та-
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кий товар залишають під митним контролем та передають на зберігання у по-
рядку, передбаченому законодавством.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і 
сертифікацію продукції” (1993 р.), відповідними рішеннями Держстандарту 
(та його правонаступника — Держспоживстандарту), сертифікацію в Україні 
поділяють на обов’язкову і добровільну. 

Перелік продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, за-
тверджено Наказом Держстандарту України № 95 від 30 червня 1993 р. Нака-
зами Держстандарту України № 35 від 21 лютого 1994 р. і № 44 від 6 лютого 
1995 р. у цей Перелік внесено доповнення. Відповідно до існуючого порядку, 
обов’язковій сертифікації підлягає продукція (зокрема матеріали і комплек-
туючі вироби), під час використання яких може виникнути небезпека для 
здоров’я людини і навколишнього природного середовища, а також така, яка, 
згідно із законодавством країн-імпортерів, підлягає обов’язковим випробу-
ванням перед її допуском на внутрішній і зовнішній ринок.

Сьогодні обов’язковій сертифікації продукції (робіт, послуг) на відповід-
ність обов’язковим вимогам нормативних документів (вимогам, що забезпе-
чують безпеку продукції для життя, здоров’я громадян, охорону навколиш-
нього природного середовища, сумісність і взаємозамінність продукції (робіт, 
послуг), вимогам техніки безпеки і гігієни праці, а також метрологічним нор-
мам, правилам, вимогам і положенням, що забезпечують достовірність та єд-
ність вимірювань) підлягає майже 40 видів продукції (робіт, послуг). Сертифі-
кація є достовірною формою підтвердження відповідності для продукції, що 
може бути небезпечною для життя, здоров’я та майна громадян і навколиш-
нього середовища.

Добровільна сертифікація здійснюється у випадках, коли немає потреби в 
обов’язковій, з ініціативи виробника, продавця, споживача, органів держав-
ної виконавчої влади, громадських організацій і окремих громадян на до-
говірних умовах між заявником і органом сертифікації у порядку, передбаче-
ному ст. 22 Декрету.

Держспоживстандартом створено Українську державну систему сертифі-
кації продукції, прийнято ДСТУ–24629–4 “Сертифікація. Основні поняття, 
терміни і визначення,” розроблено Державну програму розвитку державної 
системи сертифікації продукції на 1997–1998 рр., затверджену Постановою 
Кабінету Міністрів України.

Сертифікацію продукції в Україні здійснюють близько 140 органів зі сер-
тифікації та 700 випробувальних лабораторій, акредитованих в системі Ук-
раїнської державної системи сертифікації продукції. Серед останніх — під-
приємства різних форм власності, що мають достатню, іноді унікальну, 
лабораторну базу. Як правило, органами і лабораторіями є наукові установи 
НАН України, галузеві науково-дослідні інститути, навчальні заклади, під-
приємства — лідери в своїх галузях. Правила та процедури системи, кваліфі-
кація фахівців відповідають міжнародним нормам і забезпечують достатній 
рівень надійності та достовірності результатів. Доказом цього є укладення 
угод про взаємне визнання результатів робіт зі сертифікації з багатьма краї-
нами, згідно із положеннями ст. 6 Угоди ТБТ. Укладення угод – це свідчення 
визнання української національної системи сертифікації УкрСЕПРО інозем-
ними країнами — торговими партнерами України.
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Нині в Україні набули чинності понад 2300 нормативних документів, з 
яких понад 1360 — це державні стандарти України, понад 760 — міждержав-
ні, понад 560 — стандарти на терміни та визначення. Від 1996 р. в Україні 
діють міжнародні стандарти ІSО 9000, які охоплюють системи забезпечення 
якості, від 1 січня 1998 р. — стандарти ІSО 14000, які охоплюють сферу нав-
колишнього середовища, від 1 липня 1998 р. — європейські стандарти EN 
45000, які регулюють діяльність в галузі оцінки відповідності. Наприкінці 
2002 р. набули чинності національні стандарти, створені на основі міжнарод-
них стандартів серії ІSО 9000 нової версії. Триває підготовка до запроваджен-
ня низки стандартів серії ІSО 14000 та інших серій. Завершено розробку пер-
ших одинадцяти технічних регламентів на підтвердження відповідності 
конкретних видів продукції. У стадії розробки перебуває Концепція розвитку 
державної метрологічної системи. Процес створення національної системи 
технічного регулювання в Україні орієнтовано на Довгострокові стратегії ISO, 
визначені цією організацією на 1999–2001 рр., а також на триваліший пе-
ріод.

Ефективний доступ українських виробників до міжнародних, міждержав-
них та національних нормативних документів забезпечило створення в 
 Україні Національного фонду стандартів, який складається з Головного ін-
формаційного фонду стандартів та Національного інформаційного центру зі 
стандартизації та сертифікації Міжнародної інформаційної мережі ISONET. 
Сьогодні в Головному інформаційному фонді зберігають понад 100 тис. норма-
тивних документів, зокрема близько 13 тис. стандартів Міжнародної органі-
зації зі стандартизації (ІSО) та Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС), 
понад 17 тис. міждержавних стандартів країн СНД, стандарти Європейського 
комітету зі стандартизації (CEN/CENELEC), національні стандарти найбільш 
розвинених країн світу (Німеччини, США, Франції, Японії, Канади, Великоб-
ританії та ін.) та країн — основних торговельних партнерів України. Працює 
міжнародна бібліографічна електронна база даних RENINORM. На підставі 
міжнародних договорів Головний інформаційний фонд співпрацює з міжна-
родними й іноземними організаціями зі стандартизації. У серпні 2003 р. 
 Україна стала членом Генеральної конференції мір і ваг. Проведення міжна-
родних звірень еталонів, гармонізація стандартів і впровадження європейсь-
ких метрологічних директив — стратегічні завдання Держспоживстандарту.

Відповідальність за адміністративні правопорушення в галузі стандартиза-
ції, якості продукції, метрології і сертифікації передбачено розділом 13 (ст. 
167–172–1) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Низку важливих положень про стандартизацію і сертифікацію продукції, 
її якість містить Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд 
за додержанням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх порушення” 
від 8 квітня 1993 р. У цьому Декреті визначено об’єкти і форми державного 
 нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, функції Держспоживстан-
дарту і його органів у цій сфері, відповідальність суб’єктів підприємницької 
діяльності за порушення стандартів, норм і правил, а також основи регулю-
вання правового захисту посадових осіб Держспоживстандарту і його тери-
торіальних органів.

Декретом “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і пра-
вил і відповідальність за порушення їх” (ст. 8) передбачено досить суворі за-



167

ходи фінансової відповідальності. Наприклад, за реалізацію продукції, що не 
відповідає вимогам стандартів, норм і правил, підприємець сплачує штраф у 
розмірі 25 відсотків від вартості реалізованої продукції, за реалізацію продук-
ції, забороненої до реалізації — у розмірі 100 відсотків від вартості реалізова-
ної продукції.

Якість продукції регламентують також інші акти законодавства України. 
Так, згідно із ст. 16 Закону України “Про забезпечення санітарного й епі-
демічного благополуччя населення” № 4004–12 від 24 лютого 1994 р., під-
приємства, установи, організації і громадяни можуть ввозити з-за кордону 
продукцію і реалізувати її в Україні лише за наявності даних про її безпеку 
для здоров’я населення, встановлених головним державним санітарним ліка-
рем України. У разі відсутності зазначених даних, ввезення, реалізацію і ви-
користання продукції закордонного виробництва дозволено лише після одер-
жання позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної служби.

Ст. 17 зазначеного Закону передбачає, що продовольча сировина, продукти 
харчування, а також матеріали, обладнання і вироби, використані для їх ви-
готовлення, зберігання, транспортування й реалізації, повинні відповідати 
вимогам санітарних норм і підлягають обов’язковій сертифікації. Підприємс-
тва, установи, організації і громадяни, які виробляють, зберігають, транспор-
тують або реалізують продукти харчування і продовольчу сировину, несуть 
відповідальність за їх безпеку для здоров’я і життя населення, відповідність 
вимогам санітарних правил.

Розробку і виробництво нових видів продуктів харчування, впровадження 
нових технологічних процесів їх виробництва й обробки, а також матеріалів, 
що контактують з продовольчою сировиною або продуктами харчування під 
час виготовлення, зберігання, транспортування і реалізації дозволяє голов-
ний державний санітарний лікар на основі позитивного висновку державної 
санітарно-гігієнічної експертизи.

Як випливає із ст. 22 і 26 цього ж Закону, якість продукції має відповідати 
санітарним нормам і правилам під час експлуатації підприємствами, устано-
вами, організаціями і громадя нами виробничих та інших приміщень, що на-
лежать їм. Слід проводити обов’язкові медичні огляди працівників харчової 
промисловості, громадського харчування торгівлі, інших підприємств, чия 
діяльність пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поши-
рення інфекційних захворювань, харчові отруєння тощо. 

Для розвитку цих положень Закону, наказом Міністерства охорони здоро-
в’я України № 66 від 14 квітня 1995 р. затверджено Інструкцію про порядок 
внесення подання про звільнення осіб від роботи або іншої діяльності.

Згідно з цією Інструкцією, головний державний санітарний лікар України 
спільно з Державним комітетом України із нагляду за охороною праці вста-
новлюють Перелік виробництв (професій), до роботи в яких не допускають 
осіб з інфекційними захворюваннями, які є носіями збудників інфекційних 
захворювань або які не зробили щеплення проти певних інфекційних захво-
рювань; перелік робіт, виконання яких потребує обов’язкових медичних ог-
лядів, а також Порядок проведення обов’язкових медичних оглядів.

Санітарний нагляд у сфері підприємницької діяльності, зокрема торгівлі, 
здійснюють органи і установи державної санітарно-епідемічної служби Мініс-
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терства охорони здоров’я України, Положення про яку затверджує Кабінет 
Міністрів України.

Законом України “Про забезпечення санітарного й епідемічного благопо-
луччя населення” встановлено також основні завдання санітарно-епідеміоло-
гічного нагляду, повноваження головного державного санітарного лікаря Ук-
раїни, головних державних санітарних лікарів та інших посадових осіб, які 
здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, заходи щодо при-
пинення порушень санітарного законодавства, адміністративну, фінансову та 
інші міри відповідальності за порушення санітарного законодавства. Порядок 
застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства 
затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України № 135 від 20 
липня 1995 р.

З метою реалізації положень Закону України “Про забезпечення санітар-
ного та епідемічного благополуччя населення” Міністерством охорони 
здоров’я України затверджено такі нормативні акти:

• Інструкція про порядок накладення та вилучення штрафів за порушен-
ня санітарного законодавства, затвердженого наказом № 64 від 14 квіт-
ня 1995 р.;

• Інструкція про порядок використання державною санітарно-епідеміо-
логічною службою України адміністративно-попереджувальних заходів 
затверджена наказом № 67 від 14 квітня 1995 р.;

• Інструкція про порядок вилучення з реалізації небезпечних для здоров’я 
продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних 
матеріалів, затверджена наказом № 68 від 14 квітня 1995 р.

Заборонено виготовляти, ввозити, реалізовувати, використовувати в оп-
товій чи роздрібній торгівлі, громадському харчуванні неякісні, небезпечні 
для здоров’я та життя людини або фальсифіковані харчові продукти, продо-
вольчу сировину та супутні матеріали.

На підставі Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічно-
го благополуччя населення” Постановою Кабінету Міністрів України № 420 
від 13 червня 1995 р. затверджено Положення “Про гігієнічну рекламацію 
небезпечних факторів” та “Порядок сплачення робіт по проведенню гігієніч-
ної реєстрації небезпечних факторів”. Гігієнічні регламенти встановлено на 
такі небезпечні фактори: хімічні речовини, які використовують у виробниц-
тві та побуті, полімери, полімерні композиції, фізичні та біологічні фактори, 
радіоактивні речовини.

Інспектування якості товарів на промислових підприємствах

Після прибуття на підприємство службова особа державного органу у спра-
вах захисту прав споживачів повинна пред’явити представнику адміністрації 
суб’єкта підприємницької діяльності своє посвідчення та ознайомити із зав-
даннями і порядком проведення перевірки.

Адміністрація виділяє на час перевірки представників підприємства, які 
мають право підписати акт й інші документи, надає перевіряючим умови для 
перевірки за їх вимогами та необхідні дані про якість продукції.

Службова особа перевіряє якість товарів в експедиції підприємства, на 
складі, а за необхідності — у виробничому цеху.
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Товари, що підлягають і не підлягають перевірці якості, зазначено на 
рис. 3.17, 3.18.

Рис. 3.17. Товари, що підлягають перевірці якості

Рис. 3.18. Товари, що не підлягають перевірці якості

Відібрані для перевірки партії продукції чи зразки від партії у разі необ-
хідності оформляють за актом. 

Методи перевірки якості продукції на відповідність її вимогам і нормам 
нормативно-технічної документації визначено на рис. 3.19.

Лабораторні дослідження фізико-хімічних і фізико-механічних показни-
ків проводять у присутності перевіряючих у лабораторії підприємства чи в ла-
бораторії Держстандарту або в іншій нейтральній лабораторії. Для цього від-
бирають зразки (проби) у відповідному порядку.

Перевірку якості складальних одиниць (вузлів, деталей) і правильність 
збирання готових виробів може бути здійснено за допомогою розбирання ви-
робів.

У разі виявлення нестандартних, невідповідних зразків (еталонів) і сорт-
ності товарів, спеціаліст зобов’язаний їх забракувати і зняти із відвантаження.

Перевірці якості підлягають товари, прийняті

відділенням технічного контролю лабораторіями підприємствабо

• марковані;
• оформлені та підготовлені до відвантаження споживачам партії готової продукції;
• за відсутності такої продукції і у разі необхідності – інша готова і незавершена продукція, 

напівфабрикати, комплектуючі деталі, наявні на підприємствах під час перевірки.

Не підлягає перевірці продукція:

забракована відділом технічного контролю підприємства

оформлена актом чи записом в журналі з вказаними  
дефектами і з підписом осіб, які забракували продукцію,  

а у разі передачі на склад — осіб, відповідальних за прийом  
та відвантаження

не офомлені належно документи і бірки  
“забраковано” на партіях товару до уваги не беруть
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У разі виявлення товарів, вироблених без технічних умов, затверджених 
зразків (еталонів), службова особа зобов’язана забракувати їх та зняти з 
відвантаження.

Якщо перевірка триває декілька днів, то до кінця перевірки і складання 
акта службова особа повинна видати на забракований і знятий з відвантажен-
ня товар припис, в якому необхідно заборонити відвантаження забракованих 
товарів, а продукти швидкого псування надіслати, залежно від характеру де-
фектів, на переробку, виправлення, розсортування, перемаркування тощо. 
Припис складають у двох примірниках, із них перший примірник вручають 
для підпису керівникові підприємства, другий — залишається у справах уп-
равління, долучений до акту перевірки.

Порушення, недоліки і зауваження із зазначених питань відображають в 
акті.

Результати перевірки якості товарів службова особа заносить до акта, де 
також слід вказати номери стандартів, технічних умов, відповідно до яких 
проводився відбір проб (зразків) і перевірка якості продукції; чітко і конкрет-
но відобразити основні дефекти забракованої продукції, причини їх виник-
нення, порушення технології й рецептур, стан обладнання й інші питання. В 
акті повинен бути висновок і припис службової особи про зняття забраковано-
го товару з відвантаження і направлення, залежно від характеру дефектів, на 
переробку, виправлення, перемаркування. Використання забракованої про-
дукції, яка не підлягає переробці, виправленню, перемаркуванню, адмініст-
рація підприємства вирішує в установленому порядку.

Рис. 3.19. Перевірка якості продукції на відповідність її вимогам і нормам  
нормативно-технічної документації

Під час інспектування якості товарів службова особа 
перевіряє:

технологію виробництва і дотримання рецептур  
з метою з’ясування причин, які зумовили виникнення  

виробничих дефектів у продукції

наявність нормативно-технічної документації,  
а також затверджені методики, рецептури,  
технологічні інструкції, зразки (еталони)

наявність засобів вимірювання,  
які забезпечують контроль технологічних режимів  

і якість товарів

стан обладнання, в необхідних випадках — 
якість сировини і матеріалів

умови зберігання і транспортування сировини,  
напівфабрикатів, готової продукції
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За результатами перевірки службова особа складає акт (форма № 1) у двох 
примірниках. Перший — залишають у справах управління, другий — у керів-
ника підприємства.

Керівнику підприємства акт вручають для підпису в день його оформ-
лення.

Виконання акта і припису спеціаліста повинно бути в установлений ним 
термін підтверджено такими документами виробництва: актом доробки, пере-
робки, перемаркування продукції з зазначенням вартості додаткових витрат, 
наказом, заходами з метою усунення розкритих порушень і поліпшення 
якості продукції.

Контроль за якістю товарів на підприємствах оптової  
та роздрібної торгівлі

Якість товарів та відповідність їх вимогам стандартів, технічних умов і 
зразкам (еталонам) перевіряють (за вибором службової особи органів держав-
ного контролю) в одній чи кількох партіях, які зберігають на складі, в холо-
дильній камері, підсобному приміщенні, в торговельному залі й прийняті від 
постачальника.

Перевірку якості товарів здійснюють за партіями. Партію товару визнача-
ють за описом  у стандартах, технічних умовах чи в договорах поставки. У 
разі відсутності такого опису, а також даних, що характеризують партію, 
приймають будь-яку наявність товару одного найменування. Мінімальну 
кількість товару, яку необхідно відібрати для перевірки якості, визначають 
стандарти.

Методи перевірки якості продукції на відповідність її вимогам і нормам 
нормативно-технічній документації визначено на рис. 3.20, 3.21.

Рис. 3.20. Перевірка якості продукції на відповідність її вимогам і нормам  
нормативно-технічної документації

Перевірка якості товарів включає:

огляд стану тари

огляд стану упаковки

маркування

вимірювання

оцінювання органолептичних показників

у разі виникнення сумнівів, службова особа відбирає проби 
(зразки) товару для лабораторних досліджень і випробування  
за методиками, вказаними у стандартах і технічних умовах
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У всіх випадках виявлення товарів, що не відповідають вимогам стандар-
тів, технічних умов, службова особа переводить їх у розряд нестандартних і 
забороняє відвантаження, реалізацію, а товари, марковані неналежно, знімає 
з відвантаження чи реалізації.

У разі необхідності оцінювання якості товарів з урахуванням показників 
їх фізико-хімічних і фізико-механічних показників, службова особа відбирає 
зразки товарів для лабораторного дослідження в порядку і кількості, що вста-
новлені стандартами та Постановою Кабінету Міністрів України “Порядок 
відбору в суб’єктів підприємницької діяльності, сфери торгівлі, громадського 
харчування і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, 
комплектуючих виробів для перевірки їх якості”.

Продавець і представник суб’єкта господарювання повинні створити на-
лежні умови для виконання робіт, пов’язаних із відбором зразків товарів. В 
акті (форма № 2) зазначають кількість відібраних зразків товарів (за масою, 
мірою, об’ємом), для якого виду досліджень вони відібрані, та за якими по-
казниками проводитимитуть їх дослідження, а також роблять запис про забо-
рону реалізації (відвантаження) партії товарів, з якої відібрано зразки, до от-
римання результатів дослідження. Акт складають у трьох примірниках. Їх 
підписує службова особа, яка виконувала відбір зразків товару, а також про-
давець (виконавець) і представник суб’єкта господарювання у разі його при-

Крім якості товарів, перевіряють:

наявність супровідних документів,

санітарний стан торговельного підприємства,

умови зберігання, розміщення, складування товару,  
температурний і вологісний режими,

наявність сертифікатів відповідності на товари  
чи документи, що засвідчують якість, товарно-транспортні 

накладні, технічний паспорт,

строки і гарантійні терміни реалізації товарів,

роботу і використання холодильного  
і технологічного обладнання,

наявність і стан НТД, вимірювальних приладів, інструментів, 
зразків (еталонів) чи їх дублікатів,

роботу в лабораторії (за наявності).

Рис. 3.21. Перевірка якості продукції на відповідність її вимогам і нормам  
нормативно-технічної документації
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сутності під час перевірки. Перший примірник залишають у службової особи, 
другий додають до відібраних зразків товару, третій — залишають у продавця 
(виконавця) чи представника господарювання.

Продавець (виконавець), представник суб’єкта господарювання мають 
право під час підписання акта письмово оформити свою незгоду з результа-
тами перевірки і дати відповідні пояснення. У разі відмови продавця (ви-
конавця) чи представника суб’єкта господарювання підписати акт, служ-
бова особа, яка відбирала зразки товару, робить запис в акті про те, що 
зазначені особи ознайомлені зі змістом акта і від його підписання відмови-
лися. 

Кількість відібраних для дослідження зразків товарів (за масою, мірою, 
об’ємом) визначають відповідні нормативні документи, а щодо імпортних то-
варів — нормативні документи на аналогічні вітчизняні товари.

Під час перевірки якості технічно складних і великогабаритних товарів 
дозволено відбір для дослідження їх складових частин без пошкодження ос-
новного виробу.

У разі перевірки якості товарів, що швидко псуються або з терміном при-
датності, що минає, відбір зразків здійснюють, як правило, без заборони ре-
алізації (відвантаження) партії товарів, з якої відібрано зразки. У тих випад-
ках, коли в нормативних документах передбачена можливість негативних 
результатів, дозволено відбирати зразки у подвійній кількості, про що роб-
лять запис в акті відбору зразків (проб) товарів.

Відібрані зразки товарів упаковують на місці відбору у присутності про-
давця (виконавця), представника суб’єкта господарювання. Їх опломбовує 
або опечатує службова особа і надсилає до лабораторії чи іншої відповідної 
установи для дослідження.

В окремих випадках опломбовані або опечатані зразки товарів залишають 
у продавця, виконавця чи представника суб’єкта господарювання для тимча-
сового відповідного зберігання, про що роблять запис в акті відбору зразків 
товарів.

Умови зберігання і транспортування відібраних зразків товарів не повинні 
погіршувати їх якість. За збереження і своєчасність доставки зразків товарів 
для дослідження відповідає службова особа, що їх відбирала.

Дослідження відібраних зразків товарів здійснюють у лабораторіях чи від-
повідних установах, що входять до Управління у справах захисту прав спо-
живачів Держстандарту України.

Результати дослідження відібраних зразків товарів і відповідні рішення 
щодо партії товарів, реалізація (відвантаження) якої була затримана, пові-
домляє службова особа, яка відбирала ці зразки, суб’єкту господарювання: 
стосовно товарів, що швидко псуються — негайно, стосовно інших товарів — 
не пізніше двох днів після одержання результатів дослідження. 

Дослідження якості товарів здійснюють за час, який визначають виходячи 
з того, щоб результати дослідження і відповідне рішення суб’єкт господарю-
вання одержав стосовно товарів, що швидко псуються, — до початку другої 
половини терміну їх придатності, а стосовно інших товарів — до початку ос-
танньої третини терміну їх придатності, але не пізніше ніж через три тижні 
після відбору зразків.



174

У разі, коли отримано негативний результат дослідження відібраних зраз-
ків товарів, службова особа, що їх відбирала, вживає заходів, передбачених 
законодавством про захист прав споживачів.

Оплату вартості відібраних зразків товарів та їх упаковки, транспортуван-
ня товарів і проведеного дослідження здійснює суб’єкт господарювання.

Списання відібраних зразків товарів здійснює суб’єкт господарювання на 
підставі акта відбору зразків товарів, а оплата вартості дослідження здійс-
нюється після надходження рахунку лабораторії чи іншої відповідної устано-
ви у триденний термін. Відібрані зразки товарів, що після дослідження не 
втратили придатності для реалізації, в обов’язковому порядку службова особа 
повертає суб’єкту господарювання, який відображає це у прибутковій наклад-
ній із записом: повернення після перевірки якості. Один примірник прибут-
кової накладної видають службовій особі.

Департамент споживчої політики і захисту прав споживачів веде облік 
відібраних зразків товарів. Підставою для списання зразків товарів зазначе-
ними органами, лабораторіями, установами є результати досліджень, прото-
коли дегустацій та порівняльних оглядів якості товарів і прибуткові накладні 
суб’єктів господарювання, що перевірялися.

Службовим особам заборонено використовувати для дослідження товари, 
які пред’являють особи, які їх придбали.

У разі виявлення товарів, що не відповідають стандартам, технічним умо-
вам, зразкам (еталонам), службова особа зобов’язана зняти їх з реалізації 
(продажу). Подальше використання цього товару вирішує адміністрація під-
приємства в установленому порядку і повідомляє про це державні органи за-
хисту прав споживачів.

Якщо виявлено товари, які зберігають у неналежних умовах, то службова 
особа дає припис про створення умов, які забезпечують збереження товарів.

У разі виявлення товару з кінцевим терміном зберігання (реалізації), наяв-
ності псування, сторонніх домішок і забруднення, службова особа забороняє 
його реалізацію (продаж). Суб’єкт господарювання, залежно від якісного ста-
ну товару, зобов’язаний у встановленому порядку надіслати його на перероб-
ку, уцінку (непродовольчі товари), використати згідно з висновком органів 
санітарної епідемічної служби. Про це необхідно сповістити державні органи 
у справах захисту прав споживачів.

Товари, на які організації оптового продажу не представили технічних 
умов, затверджених зразків (еталонів), сертифікатів відповідності, службові 
особи знімають із реалізації до одержання вказаної документації.

Результати перевірок службова особа заносить в акт, у текстовій частині 
якого вказує номери стандартів і технічних умов, відповідно до яких здійсне-
но відбір проб (зразків) і перевірку якості; основні дефекти, за якими забрако-
вано продукцію і причини їх виникнення, дотримання умов і терміни збері-
гання товарів; дотримання порядку прийому товарів за якістю; наявність 
НТД, зразків (еталонів) та інше, а також дає припис про зняття товару з реалі-
зації (продажу) і про надання в установлений термін документів, які підтвер-
джують подальше використання товару.

Акти службові особи складають у двох примірниках. Перший залишають у 
справах управління, другий вручають керівникові підприємства для підпису 
в день оформлення акта.
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У разі перевірки роздрібної торговельної мережі службова особа, крім 
складання акта, повинна зробити запис у контрольному журналі про проведе-
ну перевірку і вказати номер і дату складеного акта. 

Порядок вилучення з обігу неякісних товарів,  
документів та інших матеріалів

Вилучення з обігу, використання, утилізація або знищення харчових про-
дуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, документів, що не від-
повідають встановленим вимогам, проводять згідно зі ст. 22 Закону України 
“Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”, Поста-
новою Верховної Ради України “Положення про порядок вилучення неякіс-
них товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав 
споживачів” № 26/95-ВР від 25 січня 1995 р., а також таких документів:

• “Інструкція про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпеч-
них для здоров’я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних ре-
човин, біологічних матеріалів”, затверджена наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України № 68 від 14.04.95 р.;

• “Порядок вилучення, утилізації та знищення непридатних для вико-
ристання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів”, 
 затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1065 від 
12.01.95 р.

Рис. 3.22. Харчові продукти, що підлягають вилученню з обігу

Вилучення з обігу проводять за рішенням органів виконавчої влади, які 
здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпекою харчових 
продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, відповідно до їх ком-
петенції.

Вилучені з обігу харчові продукти, продовольча сировина і супутні ма-
теріали підлягають відповідній державній санітарно-гігієнічній, ветеринар-
но-санітарній і товарній експертизі для визначення способів їх подальшого 
використання, утилізації або знищення у порядку, визначеному законодавс-
твом України.

Згідно з Положенням, службові особи державних органів у справах захис-
ту прав споживачів вилучають неякісні товари, документи та інші предмети, 
незалежно від форм власності підприємства, установи, організації, у грома-
дян-підприємців та іноземних юридичних осіб, що здійснюють підприємни-
цьку діяльність на території України у сфері торгівлі, громадського харчуван-
ня і послуг.

Вилученню з обігу 
підлягають харчові 

продукти

• неякісні
• небезпечні
• фальсифіковані
• неправильно марковані
• які не отримали позитивного висновку 

державної санітарно-гігієнічної експертизи 
та сертифікати відповідності або строк 
придатності для споживача яких закінчився

• харчові продукти, продовольча сировина і 
супутні матеріали, на які відсутні документи, 
що підтверджують їхню ціну та безпеку
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Вилученню з обороту підлягають партії товарів, якість яких не відповідає 
вимогам нормативних документів, а їх недоліки не можуть бути усунуті на 
місці.

Вилученню підлягають:
• документи, що свідчать про порушення прав споживачів (товарно-

транспортна накладна, документ, що посвідчує (підтверджує) якість, 
сертифікат, технічний паспорт, цінник, ярлик, калькуляційна і техно-
логічна картка тощо). Як правило, оригінали або копії, засвідчені в ус-
тановленому порядку;

• предмети — засоби вимірювання, що не відповідають вимогам норма-
тивних документів (склянки, мірні циліндри, метри, гирі, вимірюваль-
ні прилади тощо), а також окремі екземпляри неякісних товарів.

Рішення про вилучення з обороту партії неякісних товарів приймає:
• службова особа державного органу у справах захисту прав спожива-

чів — щодо товарів, недоліки яких виявлено безпосередньо під час пере-
вірки якості товарів у господарюючого суб’єкта;

• державний орган у справах захисту прав споживачів — щодо товарів, 
недоліки яких виявлено в результаті дослідження (експертизи) їх якості 
за зразками, відібраними у встановленому порядку в господарюючого 
суб’єкта.

Рішення службової особи державного органу у справах захисту прав спо-
живачів про вилучення з обороту партії неякісних товарів оформляють у виг-
ляді припису, який є обов’язковою частиною акта перевірки якості товарів у 
господарюючого суб’єкта. 

Рішення державного органу у справах захисту прав споживачів про вилу-
чення з обороту партії неякісних товарів приймає службова особа цього орга-
ну на підставі акта перевірки якості товарів у суб’єкта господарювання, ре-
зультатів дослідження (експертизи) за зразками, відібраними в установленому 
порядку, та інших документів, пов’язаних із цією перевіркою, і оформляє у 
вигляді припису.

Виконання рішення про вилучення з обороту партії неякісних товарів за-
безпечує:

• суб’єкт господарювання, який їх виробив, — стосовно товарів вітчизня-
ного виробництва, які не відповідають вимогам нормативних докумен-
тів щодо безпеки для життя, здоров’я, майна споживачів чи навколиш-
нього природного середовища (далі — небезпечні товари);

• суб’єкт господарювання, який одержав цю партію першим на спожи-
вчому ринку України — стосовно товарів іноземного виробництва з та-
кими ж недоліками;

• суб’єктом господарювання, у якого виявлено такі товари під час пере-
вірки їх якості — стосовно товарів будь-якого походження.

Одержавши рішення державного органу у справах захисту прав спожива-
чів про вилучення з обороту партії небезпечних товарів, суб’єкт господарю-
вання, який їх виробив або першим одержав за імпортною поставкою, пови-
нен:

• негайно припинити виробництво (реалізацію) небезпечних товарів до 
усунення причин, що зумовили появу недоліків, або зняти їх з вироб-
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ництва (реалізації) з повідомленням через центральне періодичне дру-
коване видання, центральне радіомовлення (не менше трьох разів по 
кожному з цих засобів інформації) і центральне телебачення (не менше 
двох разів) про вилучення їх з обороту і відкликання від споживачів, 
про порядок повернення цих товарів та відшкодування збитків спожи-
вачам і суб’єктам підприємницької діяльності. Відповідні телерадіоор-
ганізації зобов’язані надавати таку можливість негайно, а друковані ви-
дання — не пізніше наступного дня після звернення господарюючого 
суб’єкта;

• у триденний термін від дня одержання рішення надіслати всім суб’єктам 
господарювання, яким було відвантажено (реалізовано) партії небезпеч-
них товарів, письмове повідомлення про їх вилучення з обороту та по-
вернення.

Обов’язок щодо пошуку суб’єкта господарювання, який виробив або пер-
шим одержав за імпортною поставкою партію небезпечних товарів, покладено 
на суб’єкта господарювання, у якого ці товари вияв лено.

Якщо відшукати суб’єкт господарювання, який виробив або першим одер-
жав за імпортною поставкою зазначені товари, неможливо, відповідальність 
за їх повне і повсюдне вилучення з обороту і відкликання від споживачів та 
проведення пов’язаних з цим заходів покладено на суб’єкта господарювання, 
який не надав відомостей про суб’єкта господарювання, від якого одержано ці 
товари. У цьому разі державний орган у справах захисту прав споживачів 
повідомляє безплатно через центральні засоби масової інформації про заборо-
ну суб’єктам господарювання відвантажувати та реалізовувати (продавати) 
небезпечні товари і про відкликання їх від споживачів. Пов’язані з цим вит-
рати засобам масової інформації відшкодовує суб’єкт господарювання, який 
забезпечує виконання рішення державного органу у справах захисту прав 
споживачів.

Суб’єкт господарювання, який несе відповідальність за вилучення партії 
неякісних товарів, зокрема небезпечних, зобов’язаний вжити заходів для усу-
нення виявлених недоліків через доробку товару, а у разі, коли це зробити не-
можливо — переробити, утилізувати чи знищити (далі — використати або 
знешкодити) цей товар з оформленням відповідних документів.

Вилучення партії небезпечних товарів з обороту проводять через повернен-
ня останніх суб’єкту господарювання, який їх виробив або першим одержав 
за імпортною поставкою, для подальшого використання або знешкодження.

Споживач має право повернути небезпечний товар як суб’єкту господарю-
вання, що його виробив чи першим одержав за імпортною поставкою, так і 
суб’єкту господарювання, що реалізував йому такий товар.

Суб’єкт господарювання, який забезпечує виконання рішення державного 
органу у справах захисту прав споживачів, зобов’язаний:

• відшкодувати споживачеві, суб’єктові господарювання сфери торгівлі, 
громадського харчування і послуг усі збитки, пов’язані з реалізацією 
небезпечних товарів, їх вилученням з обороту та відкликанням від спо-
живачів;

• не пізніше ніж через місяць повідомити зазначений орган про виконан-
ня рішення з документальним підтвердженням вилучення з обороту 
неякісних товарів, їх використання або знешкодження.
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Суб’єкт господарювання, який забезпечує виконання рішення державного 
органу у справах захисту прав споживачів про вилучення з обороту небезпеч-
них товарів та відкликання їх від споживачів, повинен не пізніше ніж через 
10 днів проінформувати цей орган про вжиті заходи з наступним (не пізніше 
ніж через три місяці) повідомленням про виконання рішення з документаль-
ним підтвердженням вилучення з обороту та відкликання від споживачів не-
безпечних товарів, їх використання або знешкодження.

У разі невиконання суб’єктом господарювання рішення державного органу 
у справах захисту прав споживачів про вилучення з обороту і відкликання від 
споживачів неякісних (небезпечних) товарів, винні особи несуть відповідаль-
ність згідно з чинним законодавством.

Вилучення документів і предметів, що свідчать про порушення прав спо-
живачів, проводять службові особи державних органів у справах захисту прав 
споживачів під час перевірки якості товарів або додержання правил обслуго-
вування споживачів у суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського 
харчування і послуг на підставі акта.

Вилученню підлягають усі виявлені під час перевірки засоби вимірюван-
ня, що не відповідають вимогам нормативних документів, і, як правило, в 
одиничних екземплярах неякісні товари.

Вилучені у суб’єкта господарювання предмети службова особа державного 
органу у справах захисту прав споживачів упаковує на місці відбору і оплом-
бовує або опечатує; документи і предмети використовує державний орган у 
справах захисту прав споживачів для прийняття обґрунтованого рішення за 
матеріалами перевірки, або їх передають разом з іншими документами орга-
нам дізнання чи попереднього слідства.

За збереження вилучених документів і предметів, що свідчать про пору-
шення прав споживачів, відповідає службова особа, яка їх вилучила.

Суб’єкт господарювання оплачує вартість вилучених предметів, їх упаку-
вання і транспортування.

Списання вилучених предметів здійснює суб’єкт господарювання на під-
ставі акта вилучення документів і предметів.

Службова особа повертає вилучені документи і екземпляри неякісних то-
варів суб’єктові господарювання, крім випадків, коли їх було передано орга-
нам дізнання чи попереднього слідства. Повернуті екземпляри неякісних то-
варів суб’єкт господарювання супроводжує накладною із зазначенням 
“Повернення після вилучення”. Один примірник прибуткової накладної ви-
дають службовій особі.

Вилучені засоби вимірювання, що не відповідають вимогам нормативних 
документів (крім ваг), екземпляри неякісних товарів, що містять сторонні до-
мішки, поверненню не підлягають.

Державні органи у справах захисту прав споживачів ведуть облік вилуче-
них з обороту партій неякісних товарів, документів і предметів, що свідчать 
про порушення прав споживачів. Підставою для списання цими органами ви-
лучених документів і предметів є письмове підтвердження (прибуткова на-
кладна та ін.) про їх одержання суб’єктом господарювання, у якого їх було 
вилучено, акти про їх передачу органу дізнання чи попереднього слідства або 
про знищення цих документів і предметів.
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Вилучення у суб’єкта господарювання неякісних товарів не звільняє його 
від відповідальності згідно з чинним законодавством.

Рішення державного органу у справах захисту прав споживачів або його 
службової особи про вилучення неякісних товарів, документів і предметів 
може бути оскаржено в порядку, визначеному законодавством.

3.4. Контроль за дотриманням санітарних норм і правил  
на підприємствах торгівлі

Контроль за дотриманням санітарних норм і правил здійснюють на під-
ставі санітарних правил для підприємств продовольчої торгівлі (СаНПіН–
5781–91) № 08–53/270, затверджених 16 квітня 1991 р. Міністерством охоро-
ни здоров’я колишнього СРСР, які було надіслано обласним керівникам 
торгівлі колишнім Мінторгом України 23.10.91 р. 

Санітарні вимоги до обладнання, інвентарю, посуду

Підприємства продовольчої торгівлі повинні бути обладнані необхідним 
торговельно-технічним та холодильним обладнанням відповідно до стану під-
приємства, його потужності та згідно із чинними нормами обладнання типо-
вих підприємств продовольчої торгівлі.

Розміщення торговельно-технічного та холодильного обладнання повинно 
забезпечувати вільний доступ до нього, виключати зустрічні потоки сирої та 
готової продукції.

Торговельне обладнання, інвентар, тара, посуд та упаковка повинні бути 
виготовлені з матеріалів, дозволених органами Міністерства охорони здоров’я 
для контакту з харчовими продуктами. Вони також повинні легко митися та 
дезінфікуватися.

Відділи реалізації харчових продуктів короткого терміну зберігання по-
винні бути в обов’язковому порядку обладнані охолоджувальним прилавком.

⇒ територій;
⇒ водопостачання та каналізації;
⇒ вентиляції, опалення та освітлення;
⇒ планування, побудови підприємства;
⇒ устаткування, інвентаря, посуду;
⇒ прийому та зберігання харчових продуктів;
⇒ відпуску харчових продуктів;
⇒ роздрібної мережі;
⇒ режиму на підприємствах продовольчої торгівлі;
⇒ транспортування харчових продуктів;
⇒ умов праці робітників підприємств продовольчої торгівлі;
⇒ заходів боротьби з комахами та гризунами

У зазначених Правилах визначено санітарні вимоги щодо:
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Решітки, піддони, стелажі для зберігання харчових продуктів повинні 
бути виготовлені з матеріалів із гладенькою поверхнею, що легко миються та 
дезінфікуються. Висота стелажів та піддонів повинна становити принаймні 
15 см від рівня підлоги.

Розбиральні дошки, колоди для розрубування м’яса та риби повинні бути 
виготовлені з твердих порід деревини, з гладенькою поверхнею, без тріщин.

Колоду для розрубування м’яса встановлюють на хрестовині або спеціаль-
ній підставці, фарбують масляною фарбою, щоденно після закінчення роботи 
зачищують ножем та посипають сіллю. Періодично колоду спилюють та обте-
сують.

Для кожного виду продуктів повинні бути окремі розбиральні дошки та 
ножі з чітким маркуванням, які слід зберігати у відповідних відділах на спе-
ціально відведених місцях.

Крюки для підвішування м’яса повинні бути виготовлені із нержавіючої 
сталі.

Усе холодильне устаткування на підприємствах продовольчої торгівлі по-
винно бути обладнане термометрами для контролю температурного режиму 
зберігання харчових продуктів.

На базах, складах, овоче- та фруктосховищах потрібно вести системний 
контроль за температурно-вологісним режимом зберігання харчових продук-
тів, зокрема овочів, фруктів, ягід, консервів, сипучих продуктів тощо.

Контроль за температурою повітря в охолоджувальних камерах, сховищах 
слід здійснювати щоденно за допомогою термометрів, встановлених на видно-
му місці, віддалених від дверей та випаровувачів. Контроль за відносною во-
логістю повітря здійснюється щонайменше раз на тиждень за допомогою 
гігрографа або гігрометра. Результати проведених вимірювань температури 
та відносної вологості записують до спеціального журналу.

Контроль за підтриманням температурно-вологісного режиму зберігання 
харчових продуктів забезпечує адміністрація підприємства.

На великих підприємствах продовольчої торгівлі повинні бути окремі охо-
лоджувальні камери та приміщення для зберігання однорідних харчових про-
дуктів.

Для викладки харчових продуктів, а також їх зберігання під час реалізації 
не дозволено використання скляного та емальованого посуду.

Обгортковий папір, пакети та інші пакувальні матеріали треба зберігати у 
спеціальному місці на стелажах, полицях, в шафах. Не дозволено зберігання 
пакувальних матеріалів безпосередньо на підлозі. Перед нарізанням рулонно-
го паперу обрізати забруднені краї.

У кожному підприємстві продовольчої торгівлі, що реалізує харчові про-
дукти, повинен бути запас обгорткового паперу, пакетів та інших пакуваль-
них матеріалів.

Для збору відходів та сміття у приміщенні підприємств повинні бути мета-
леві або пластмасові педальні бачки з кришками. У міру наповнення, але не 
більше ніж на 2/3 об’єму, їх слід звільняти, а після закінчення роботи проми-
вати 1–2 % гарячим (45–50°С) розчином кальцинованої соди або іншим мий-
ним засобом, потім прополіскувати гарячою водою.

Інвентар для прибирання торговельних, складських та інших приміщень 
(тази, відра, щітки тощо) повинен бути маркований, закріплений за окреми-
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ми приміщеннями, зберігатися окремо в зачинених, спеціально відведених 
для цього шафах або стінних нішах. 

Санітарні вимоги до приймання та зберігання харчових продуктів

Харчові продукти, що надходять на підприємства продовольчої торгівлі, 
повинні відповідати вимогам діючих держстандартів або технічних умов, 
санітарних норм та супроводжуватись документами, що засвідчують їх якість. 
Прийманню підлягають лише доброякісні харчові продукти.

Рис. 3.23. Обов’язкова інформація про харчові продукти швидкого псування

Заклади санітарно-епідеміологічної служби проводять гігієнічну експер-
тизу харчових продуктів.

Кількість харчових продуктів швидкого псування, яку приймають для ре-
алізації, повинна відповідати обсягу працюючого холодильного обладнання, 
яке є на підприємстві для зберігання цього виду продукту.

Тара та упаковка харчових продуктів повинні бути міцні, чисті, сухі, без 
стороннього запаху та порушення цілісності.

Заборонено приймання, зберігання та реалізацію харчових продуктів 
швидкого псування на підприємствах продовольчої торгівлі, не забезпечених 
засобами охолодження. Зберігання харчових продуктів швидкого псування в 
умовах охолодження повинно бути забезпечено не тільки у складських при-
міщеннях, а й у місцях безпосереднього їх продажу.

Кожна одиниця упаковки, особливо харчових продуктів швидкого псуван-
ня, повинна супроводжуватися сертифікатами встановленої форми на цей вид 
продукції із зазначенням температури зберігання та кінцевого терміну реалі-
зації.

Сертифікати (етикетки, ярлики) на тарі постачальника повинні зберігати-
ся до закінчення терміну реалізації харчових продуктів.

Зберігання харчових продуктів повинно відповідати діючий нормативно-
технічній документації, із необхідними параметрами температури, вологості 
та освітлювального режиму для кожного виду продукції.

Продукти швидкого псування слід зберігати у температурному режимі, що 
відповідає вимогам санітарних правил “Условия, сроки хранения особо ско-
ропортящихся продуктов”, СанПін 42–123–4117–86.

Під час зберігання харчових продуктів слід строго дотримуватися правил 
товарного сусідства, норм складування. Продукти, що мають специфічний за-
пах (оселедці, спеції тощо), слід зберігати окремо від продуктів, що вбирають 
сторонні запахи.

У супровідних  
документах на харчові 

продукти швидкого 
псування повинні  

бути вказані

• дата і час виготовлення продукції
• температура зберігання
• кінцевий термін реалізації
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Заборонено складування харчових продуктів поблизу водопро відних та ка-
налізаційних труб, приладів опалення, позаскладських приміщень, а також 
складування незатареної продукції безпосередньо на підлозі.

Заборонено сукупне зберігання сирих продуктів та напівфаб рикатів з гото-
вими харчовими продуктами, зберігання зіпсованих або підозрілих за якістю 
харчових продуктів разом із доброякісними, а також у складських приміщен-
нях для харчових продуктів, тари, господарчих матеріалів та харчових про-
дуктів.

Усі харчові продукти в складських приміщеннях, охолоджу вальних каме-
рах, підсобних приміщеннях слід зберігати на стелажах, піддонах, підтовар-
никах.

М’ясо допускається до прийому тільки за наявності ветери нарного клейма 
і документа, що засвідчує огляд та висновок ветнагляду.

Категорично заборонено приймати м’ясо з ветеринарним свідоцтвом, але 
без клейма, а також умовно-придатне м’ясо.

Охолоджене м’ясо (туші і напівтуші) зберігають у підвішеному стані на крю-
ках так, щоб туші не торкалися між собою, зі стінами та підлогою приміщен-
ня. Морожене м’ясо може зберігатися на стелажах або підтоварниках. М’ясні 
напівфабрикати, субпродукти, птиця морожена і охолоджена повинні зберіга-
тися в тарі постачальника. Під час укладання в штабелі для кращої циркуляції 
повітря між ящиками, їх необхідно перекладати дерев’яними рейками.

Заборонено прийом яєць без наявності ветеринарного свідоцтва (на кожну 
партію яєць — про благополуччя птахофабрик із сальмонельозу та інших зоо-
логічних інфекцій. (Це також стосується яєць водоплаваючої птиці (качок, 
гусей); курячі яйця, що були в інкубаторі (“міражні”), яйця з тріщинами, з 
порушенням цілісності оболонки (“тік”), забруднені курячі яйця.

Дієтичні яйця зберігають при температурі від 0 до 20°С — 7 діб; столові — у 
температурі не вищий ніж 20°С — 25 діб; при температурі від 0 до –2°С — не 
більше ніж 120 діб.

Заборонено прийом та реалізацію молочних продуктів у забрудненій скло-
тарі, з порушеною упаковкою, без сертифікатів.

Заборонено прийом та реалізацію сухих дитячих молочних сумішей у під-
приємствах продовольчої торгівлі, які не мають належних умови для їх збері-
гання. Сухі дитячі молочні суміші зберігають у температурі не вищій ніж 10°С 
та відносній вологості повітря не більшій ніж 75 %. Реалізація сухих дитячих 
молочних сумішей строго виконується в строки, встановлені для кожного 
виду продукту.

Морозиво промислового виробництва в підприємствах продовольчої торгів-
лі потрібно зберігати при температурі не вищій ніж –12°С не більше ніж 5 діб, 
у роздрібній мережі (лотки, ларки, павільйони, кіоски), обладнані засобами 
охолодження, не більше ніж 48 годин.

Майонез зберігають у темних приміщеннях при температурі від 3 до 18°С 
та відносній вологості повітря не більше ніж 75 %, відповідно до встановле-
них термінами зберігання для кожного виду товару. Заборонено зберігання і 
транспортування майонезу під прямим сонячним світлом та у температурі 
ниж чій ніж 0°С.

Заборонено прийом та зберігання на базах та складах риби, охолодженої 
риби, риби гарячого копчення, кулінарних виробів та напівфабрикатів з риби; 
ця продукція повинна надходити безпосередньо в магазини для реалізації.
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Охолоджену рибу слід зберігати в тарі, в якій вона надійшла від постачаль-
ника. Температура зберігання повинна бути –2°С, термін зберігання в підпри-
ємствах продовольчої торгівлі — 48 годин. Морожену рибу зберігають в ящи-
ках, укладених штабелями з прокладанням рейок між рядами ящиків, згідно 
з вимогами нормативно-технічної документації.

Живу рибу зберігають в акваріумі, в теплу пору року — понад 24 години, в 
холодну — не більше ніж 48 годин при температурі 10°С у чистій воді.

Хліб та хлібобулочні вироби приймають та зберігають у чистих, сухих, доб-
ре вентильованих та теплих приміщеннях. Не дозволено зберігання хліба та 
хлібобулочних виробів навалом, на стелажах, розміщених у приміщеннях 
щільно до стін, у тарі на підлозі без підтоварників, а також на стелажах, роз-
ташованих на відстані меншій ніж 35 см від рівня підлоги в підсобних при-
міщеннях та 60 см — в торговельних залах.

У випадку виявлення в процесі зберігання або продажу ознак картопляної 
хвороби хліба та хлібобулочних виробів, необхідно терміново вилучити такі 
вироби з торговельного залу та складських приміщень і вжити необхідних за-
ходів.

З метою недопущення виникнення картопляної хвороби хліба, необхідно 
принаймні щотижня промивати полиці для зберігання хліба теплою водою з 
милом, протирати 1 %-ним розчином оцтової кислоти, потім просушувати.

Приймаючи кремові кондитерські вироби, заборонено перекладати тістеч-
ка з кремом з лотків постачальника в тару магазину, а також реалізацію їх за 
методом самообслуговування. Категорично заборонено прийом тортів, не упа-
кованих поштучно в стандартні коробки, а також тістечок, не упакованих в 
металеві лотки з кришками. Перевезення або перенесення тортів та тістечок 
на відкритих деках або лотках категорично заборонено. Кремові кондитерські 
вироби, нереалізовані до встановленого терміну, підлягають поверненню на 
підприємство-виробник не пізніше ніж через 24 годин від моменту закінчення 
терміну реалізації.

На переробку дозволено повертати з торгової мережі вироби з механічними 
пошкодженнями або дефектами зовнішнього вигляду та форми, із закінченим 
терміном зберігання, за відсутності органолептичних змін та наявності сто-
ронніх включень.

Безалкогольні напої слід зберігати в сухих провітрених та темних при-
міщеннях з відносною вологістю повітря не вищою ніж 75 %. Терміни реалі-
зації та температурні режими зберігання безалко гольних напоїв повинні від-
повідати вимогам діючих стандартів та технічних умов. Заборонено прийом 
та реалізацію безалкогольних та слабоалкогольних напоїв із закінченим тер-
міном реалізації, а також напоїв у пляшках без етикеток (крім пляшок з від-
повідними позначеннями на кроненпробках), з пошкодженим закорковуван-
ням, осадом та іншими дефектами.

Консерви, визнані непридатними до харчування, слід зберігати в окремому 
приміщенні, на особливому обліку, з точним зазначенням кількості забрако-
ваних банок. Відповідальність за зберігання відбракованих банок та їх по-
дальше використання несе керівник підприємства. У випадку виявлення бак-
теріологічного браку (бомбажу) в одній партії консервів більше ніж 2 %, 
адміністрація підприємства зобов’язана припинити реалізацію консервів цієї 
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партії, інформувати про це завод-виробник та територіальну санітарно-епі-
деміологічну станцію для вирішення питання про подальшу реалізацію кон-
сервів. Питання про місце та спосіб знищення бомбажних банок вирішує 
керівник підприємства за погодженням із санепідемслужбою.

Сипучі продукти слід зберігати в сухих, чистих, добре провітрених при-
міщеннях, незаражених ангарними шкідниками, з відносною вологістю 
повітря не більше ніж 75 %. Сипучі продукти зберігають у мішках штабеля-
ми на стелажах, на відстані 50 см від стін, з розривом між штабелями принайм-
ні 75 см.

Сіль кухонну харчову зберігають ізольовано від інших продуктів. Гаран-
тійний термін зберігання йодованої солі — 6 місяців від моменту вироблення. 
Після закінчення цього терміну сіль реалізують як звичайну харчову.

Свіжі плоди та овочі зберігають у затареному вигляді в спеціальних венти-
льованих складських приміщеннях, без освітлення, із забезпеченням потріб-
ного температуро-вологісного режиму. Температура зберігання овочів та 
плодів, залежно від їх виду, коливається від мінус 3°С до 12°С, а відносна во-
логість повітря — від 70 до 95 %.

Спеціалізовані стаціонарні сховища для зберігання овочів та фруктів по-
винні бути обладнані вентиляцією та забезпечувати потрібну температуру та 
відносну вологість для кожного виду продукції, згідно з вимогами норматив-
но-технічної документації.

Заморожені овочі та плоди зберігають при температурі –18°С та відносній 
вологості повітря 90–95 % упродовж 9–12 місяців, у роздрібній мережі їх 
зберігання — температура –12°С упродовж 3–5 діб.

Санітарні вимоги до продажу харчових продуктів

До продажу допускають лише доброякісні харчові продукти. Перед пода-
чею харчових продуктів у торговельний зал обов’язково слід перевіряти їх 
якість, стан упаковки та належність маркування. Продавець зобов’язаний 
стежити за якістю реалізованих харчових продуктів. У випадку виявлення 
змін якості харчових продуктів, необхідно затримати їх реалізацію та негай-
но сповістити про це адміністрацію для вирішення питання про можливість 
подальшої реалізації продукції. Відповідальність за реалізацію покупцям не-
доброякісних харчових продуктів несе продавець.

Підготовка харчових продуктів до продажу відбувається в спеціальних 
приміщеннях, призначених для цієї мети, де здійснюють попереднє розфасу-
вання харчових продуктів, звільнення їх від тари, витирання пляшок, банок, 
зачищення тощо. Підготовку харчових продуктів до продажу повинні здійс-
нювати продавці або спеціально призначені для цього особи. Залучати до цієї 
роботи прибиральниць, робочих, випадкових осіб не допустимо.

Продаж сирих продуктів (м’яса, птиці, риби, морепродуктів, яєць, овочів) 
та напівфабрикатів із них слід проводити в спеціальних відділах, окремо від 
реалізації готових до вживання продуктів. У відділах та магазинах під час 
підготовки індивідуальних замовлень зважування та пакування сирих та го-
тових до споживання харчових продуктів слід робити окремо.

Відпускаючи покупцям розфасовані харчові продукти, продавець зобов’я-
заний користуватися щипцями, лопатками, совками, черпаками, ложками та 
ін. Підсобні місця продавців повинні бути забезпечені маркованими дошками 
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та ножами. Заборонено зважування харчових продуктів безпосередньо на ва-
гах без паперу та інших пакувальних матеріалів. Заборонено продаж харчо-
вих продуктів у брудну тару покупця.

Для організації обслуговування на дому, доставка харчових продуктів за-
мовнику повинна здійснюватись в умовах, які виключають забруднення про-
дуктів та їх псування.

Заборонено відпускати покупцям продукти, які випадково впали на підло-
гу або забруднились (санітарний брак). Санітарний брак слід збирати в спе-
ціальну ємкість із відповідним маркуванням.

Для відбору та визначення свіжості хліба та хлібобулочних виробів у мага-
зинах самообслуговування (відділах) повинні бути спеціальні виделки, щип-
ці, принаймні дві одиниці на один погонний метр торгового обладнання. Для 
упакування хлібобулочних виробів на підприємствах рекомендовано продаж 
паперових та поліетиленових пакетів. Заборонено нарізання хліба підсобни-
ми працівниками чи покупцями.

Нарізання тортів та продаж їх частинами дозволено лише в кафетерії, за 
умови споживання виробу покупцями на місці та у належних умовах для 
зберігання та обробки інвентарю, посуду.

У відділах реалізації фляжного молока повинні бути трафарети, які попе-
реджують про необхідність кип’ятіння молока. Заборонено приймати та ре-
алізувати сир кисломолочний, вироблений із пастеризованого молока, молока 
та вершків із підвищеною кислотністю. Під час реалізації рідких молочних 
продуктів (молоко, сметана та ін.) заборонено тримати посуд покупця над від-
критим бідоном, флягою, бочкою та ін., а також зливати назад продукти з по-
судини покупця в загальну тару. Заборонено залишати торговий інвентар 
(ложки, лопатки та ін.) у тарі з молоком, м’яким сиром та сметаною, їх необ-
хідно зберігати у спеціальній посудині та щоденно промивати. Молочний ін-
вентар використовують строго за призначенням.

Заборонено реалізацію морозива, що розтануло чи вдруге заморожене.
Реалізацію яєць здійснюють після попередньої перевірки їх якості на овос-

копі. Заборонено продаж яєць у відділах (секціях) підприємств, які реалізу-
ють продукти готові до вживання (молочні, ковбасні, кремові, кондитерські 
вироби та ін.).

Не допускаються до реалізації консерви, які мають такі дефекти: бомбаж, 
“хлопуші”, пробоїни та наскрізні тріщини, деформовані, з ознаками мікробіо-
логічного псування продуктів (пліснявіння, бродіння, ослизнення) та ін.

Пляшки з напоями та водою, скляні балони з соками перед їх відкриван-
ням слід витирати ззовні вологою чистою тканиною. Відкривають склотару 
на столі перед реалізацією споживачу. Попередньо банки з соками ретельно 
оглядають на наявність бомбажу та сторонніх включень.

Торгуючи безалкогольними напоями та соками на підприємстві, миття 
стаканів слід робити під проточною водою на місці їх продажу. Наприкінці 
робочого дня необхідно стакани промивати з додаванням мийних засобів, 
споліскуючи гарячою проточною водою (температура принаймні 65°С). За від-
сутності умов для миття стаканів, відпускання напоїв дозволено лише зі ста-
канів одноразового користування. Категорично заборонено повторне вико-
ристання одноразових стаканів. Чистий посуд для відпускання напоїв 
зберігають на лотках у перевернутому вигляді. Перед заповненням стакан 
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вдруге промивають. Заборонено миття стаканів для відпускання напоїв у від-
рах і тазах.

Продаж плодоовочевої продукції здійснюють у спеціалізованих плодоово-
чевих магазинах, відділах та секціях, а також у павільйонах дрібнороздрібної 
мережі. У період масового надходження картоплі та свіжої плодоовочевої про-
дукції дозволено її продаж з лотків та ін., а також на відкритих овочевих ба-
зарах. Заборонено реалізацію гнилуватих, зіпсованих овочів та фруктів. Пло-
доовочеву перероблену продукцію (квашену, мариновану та ін.) реалізують 
окремо від овочів та фруктів, спеціальним інвентарем (ложками, виделками, 
щипцями та ін.) в чисту тару. Заборонено реалізацію соків на розлив у відді-
лах овочів та фруктів. На плодоовочевих базах та в магазинах рекомендовано 
миття коренеплодів та фасування їх у сітки та пакети для реалізації.

Продаж мийних, відбілюючих засобів, пральних порошків, паст допус-
кається лише в спеціально обладнаних відділах великих продовольчих мага-
зинів, універсамів, в умовах, які виключають можливість їх контакту з хар-
човими продуктами як у торговому залі, так і в складських приміщеннях.

Санітарні вимоги до дрібнороздрібної мережі

Об’єкти дрібнороздрібної мережі можуть бути стаціонарними (палатки, 
кіоски, автофургони, павільйони) та пересувними (кошики, лотки, автолав-
ки, автопричепи, ізотермічні ємкості та цистерни з продажу пива, квасу, мо-
лока, автомати для реалізації напоїв.

Вибір місця для розміщення об’єкта дрібнороздрібної мережі слід погод-
жувати з місцевими закладами санітарно-епідеміологічної служби.

Автомати для реалізації напоїв на розлив забезпечують стаканомийками, 
які мають захисні пристрої від потрапляння сміття. Стаканомийка повинна 
забезпечувати одночасне промивання стаканів із зовнішнього та внутрішньо-
го боку, вода повинна подаватись під напором.

Об’єкти дрібнороздрібної мережі проводять реалізацію харчових продуктів 
в обмеженому асортименті. Асортимент продуктів повинен бути узгоджений 
із закладами санітарно-епідеміологічної служби з урахуванням місцевих 
умов. Категорично заборонено реалізацію в дрібно-роздрібній мережі особли-
во швидкопсувних харчових продуктів за відсутності холодильного обладнан-
ня для їх зберігання.

У стаціонарних об’єктах дрібнороздрібної мережі має бути підсобне при-
міщення для зберігання тари, складське приміщення для запасу продуктів 
на добу. Заборонено зберігання тари чи затарених продуктів біля підпри-
ємства.

У кожному стаціонарному підприємстві дрібнороздрібної мережі мають 
бути умивальник, мило, рушник. Для зберігання особистих речей продавця 
повинна бути встановлена шафа чи виділене місце. У холодний період року 
температура на робочому місці продавця не повинна бути нижчою ніж 18°С.

Гарячі готові вироби (пиріжки, біляші, чебуреки, котлети та ін.) потрібно 
відпускати з ізотермічних чи ємкостей із підігрівом. Охолоджені продукти 
(морозиво, заморожені продукти, фрукти, ягоди та ін.) відпускають з ізотер-
мічних чи охолоджуваних ємкостей.

Після закінчення робочого дня перевізне та переносне обладнання має бути 
повернуто на базове підприємство та піддано санітарній обробці, нереалізо-
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вані продукти — здані для зберігання на підприємстві. Зберігати перевізне та 
переносне торгове обладнання та нереалізовані харчові продукти вдома у про-
давців категорично заборонено. Продавець дрібнороздрібної мережі зобов’я-
заний:

а) утримувати палатки, кіоски, ларки, автофургони, контейнери, лотки, а 
також навколишню територію в чистоті;

б) стежити за якістю продуктів, які він приймає та реалізує, в разі сумніву 
в їх доброякісності — припинити негайно реалізацію та повернути на базу, в 
магазин, зі складанням відповідного акта;

в) суворо дотримуватися термінів реалізації та правил відпуску харчових 
продуктів. Під час реалізації користуватися щипцями, совками, лопатками 
та ін.; 

г) попереджати забруднення продуктів;
д) бути охайно одягненим, зачесаним, носити чистий санітарний одяг вста-

новленого зразка, спеціальний головний, нагрудний фірмовий знак;
є) суворо дотримуватися правил особистої гігієни, мити руки після кожної 

перерви в роботі та у міру необхідності.
Продавець стаціонарної дрібнороздрібної мережі повинен мати при собі та 

пред’являти представникам державного санітарного нагляду особисту медич-
ну книжку та санітарний журнал.

Санітарний режим на підприємствах продовольчої торгівлі

Усі приміщення підприємств продовольчої торгівлі потрібно утримувати в 
чистоті. Після закінчення роботи слід робити вологе прибирання з вико-
ристанням мийних засобів. Торговельне та механічне обладнання (ваги, при-
лавки, вітрини, фасувальні агрегати та ін.) після закінчення роботи слід об-
робити лужним розчином, а потім — гарячою водою. Щотижня потрібно 
проводити генеральне прибирання з використанням мийних та дезінфікую-
чих засобів. Щомісяця в усіх підприємствах продовольчої торгівлі встанов-
люють санітарний день для проведення прибирання та дезінфекції при-
міщень, обладнання, інвентарю, посуду тощо.

Дезінфекцію та дератизацію (у разі необхідності) здійснюють спеціалісти 
станцій та відділів профілактичної дезінфекції санепідемстанцій напередодні 
санітарного дня. До початку дезінфекції виносять чи герметично закривають 
усі незатарені у фабричне пакування харчові продукти, роблять вологе підмі-
тання приміщення, прибирання та миття підлоги, стін тощо в усіх тих при-
міщеннях, де виконуватимуться ці роботи. Щільно закривають усі вікна, 
двері, вентиляційні люки та інші отвори. Підприємство в такому стані пере-
буває до ранку наступного дня. Під час проведення санітарного дня, насам-
перед, особливо старанно прибирають ті приміщення, де відбувалася дезін-
фікація та дератизація. Для дезінфекції обладнання, інвентарю, посуду 
використовують освітлений (відстояний) розчин хлорного вапна з вмістом ак-
тивного хлору 150–200 мг/л. Для дезінфекції підлоги, панелей використову-
ють дезрозчини з вмістом активного хлору 200–250 мг/л. Найбільш забруд-
нені (інфіковані) місця дезінфікують препаратами хлору з концентрацією 
активного хлору до 400 мг/л. Термін витримування (з дезінфікуючим розчи-
ном) повинен тривати принаймні 5–10 хв.
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Туалети, у міру необхідності та після закінчення роботи підприємства, ста-
ранно очищають, промивають та дезінфікують зрошенням розчину хлорного 
вапна чи іншим дезінфікуючим розчином. Щоразу на прибиранні туалетів ок-
ремо виділеною ганчіркою, змоченою дезінфікуючим розчином, протирають 
вентилі водопровідних кранів, а також ручки та затвори дверей, спускні руч-
ки та інші поверхні, до яких торкаються руки людини під час відвідування 
туалету. Для дезінфекції туалетів використовують дезінфікуючий розчин з 
концентрацією активного хлору 500 мг/л. Мийні та дезінфікуючі засоби 
зберігають у сухому, добре провітреному приміщенні, обладнаному стелажа-
ми, на яких зберігання харчових продуктів заборонено. Розчини зберігають 
не більше ніж 5 днів у посудині з темного скла з добре притертою пробкою. 
Слід оберігати дезінфікуючі засоби від безпосередньої дії на них світла та во-
логи.

Поточний ремонт підприємств продовольчої торгівлі (біління, фарбування 
приміщень, обладнання тощо) слід проводити принаймні щороку та у міру не-
обхідності.

Контейнери, інвентарну тару (возики, кошики, сітки та ін.), а також чаш-
ки та платформи ваг, гирі слід щоденно промивати із використанням мийних 
засобів та просушувати. Щітки та мочалки для миття інвентарю, посуду, тари 
щоденно старанно промивають із застосуванням мийних засобів, якщо мож-
ливо — кип’ятять 10–15 хв. та зберігають у спеціально виділеному місці. Ре-
жим миття торгового інвентарю такий: 

а) механічне прибирання залишків їжі щіткою чи лопаткою;
б) миття інвентарю щіткою, мочалкою в 0,5 %-му розчині кальцинованої 

соди (температура води 45–50оС);
в) ополіскування інвентарю гарячою проточною водою температура при-

наймні 65оС;
г) просушування інвентарю та посуду на спеціальних поличках або решітках.
Ванни для миття інвентарю регулярно миють гарячою проточною водою із 

застосуванням мийних та дезінфікуючих засобів. Режим миття молочних 
фляг та гумових прокладок: 

а) ополіскування фляг з-під молока теплою водою, температура 35–40оС;
б) миття фляг гарячим мийним розчином, температура 60–65оС; 
в) ополіскування фляг водою до повного видалення залишків мийного роз-

чину; 
г) після обробки фляги просушують на стелажах догори дном з відкритою 

кришкою. Гумові прокладки молочних фляг миють у такому ж режимі окремо.

Санітарні вимоги до транспортування харчових продуктів
Для транспортування харчових продуктів потрібно виділяти спеціальний 

транспорт. Заборонено транспортування харчових продуктів транспортом, на 
якому раніше перевозили ядохімікати, бензин, керосин та інші сильнопахучі 
та ядовиті речовини.

Для транспортування певного виду харчових продуктів (молочні, ковбасні, 
кремові кондитерські вироби, хліб, м’ясо, напівфабрикати) повинен бути 
виділений спеціалізований транспорт з маркуванням, згідно з продуктами, 
які перевозять.

Транспорт, який використовують для перевезення харчових продуктів, по-
винен мати санітарний паспорт, бути чистим, у справному стані, кузов маши-
ни повинен мати гігієнічне покриття, яке легко мити.
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Заборонено завантажувати харчові продукти у транспорт, який не відпові-
дає санітарним вимогам, коли відсутній санітарний паспорт на нього, а також 
транспортування сирих продуктів та напівфабрикатів разом із готовими хар-
човими продуктами. Водій-експедитор чи експедитор зобов’язаний мати при 
собі особисту медичну книжку та спецодяг, суворо дотримуватися правил осо-
бистої гігієни та правил транспортування харчових продуктів. Умови транс-
портування (температура, вологість) повинні відповідати вимогам НТД на ко-
жен харчовий продукт, а також правилам перевезень вантажів, що швидко 
псуються.

Територіальні СЕС повинні видавати санітарний паспорт на кожну маши-
ну, яка перевозить харчові продукти, терміном не більше ніж на шість міся-
ців, для особливо швидкопсувних продуктів — терміном на три місяці. Пра-
цівники санепідемслужби мають право забороняти перевезення харчових 
продуктів автортранспортом, який не відповідає санітарним вимогам.

Знаючи вищезазначені санітарні норми щодо умов зберігання товарів, 
службова особа державного органу захисту прав споживачів перевіряє їх до-
тримання на підприємствах торгівлі.

3.5. Контроль за порядком заняття торговельною діяльністю  
і правилами торговельного обслуговування населення

Контроль за порядком заняття торговельною діяльністю

Рис. 3.24. Визначення поняття “торговельна діяльність”

Торговельну діяльність (рис. 3.24) у сферах роздрібної, торговельно-вироб-
ничої й оптової торгівлі здійснюють за готівку, а також за інші готівкові 
платіжні кошти, включаючи кредитні картки.

Торговельна діяльність за інші готівкові платіжні кошти — це торгівля з 
використанням жетонів, розрахункових чеків банків та інших замінників 
гривні, продаж товарів (робіт, послуг) з перерахуванням із рахунків вкладни-
ків (за їхніми дорученнями).

Торговельну діяльність регулюють відповідні нормативні документи:
Закони України:
• Про підприємництво;
• Про захист прав споживачів;
• Про підприємства в Україні;
• Про споживчу кооперацію;
• Про зовнішньоекономічну діяльність;
• Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
• Про патентування деяких видів підприємницької діяльності;

Торговельна 
діяльність

— це ініціативна, самостійна діяльність 
юридичних осіб і громадян для здійснення 
купівлі та продажу товарів народного 
споживання з метою отримання прибутку.  
Цим може займатися:
• громадянин України
• громадянин іншої держави
• юридична особа будь-якої форми власності
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Постанова Кабінету Міністрів України № 108 від 08.02.95.
• “Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного об-

слуговування населення”;
Постанова Кабінету Міністрів України № 1611 від 15.10.03.
• “Про внесення зміни до Порядку заняття торговельною діяльністю і 

правил торговельного обслуговування населення”;
• Постанова Кабінету Міністрів України № 1317 від 20.08.03 “Про по-

рядок доповнення переліку товарів належної якості, що підлягають об-
міну (поверненню)”.

Підприємницьку діяльність суб’єкт підприємницької діяльності може 
здійснювати на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України “Положення про державну реєстра-
цію суб’єктів підприємницької діяльності” № 276 від 29.04.94.

Свідоцтво про державну реєстрацію є основою для відкриття в БАНКАХ 
валютного та інших рахунків, виготовлення ПЕЧАТКИ і ШТАМПІВ. 
Обов’язковим реквізитом печатки і штампів є ідентифікаційний код 
суб’єкта підприємницької діяльності. Орган державної реєстрації зобов’яза
ний в десятиденний термін від дня державної реєстрації суб’єкта предста
вити відомості про реєстрацію юридичної особи в органах державної статис
тики і державної податкової інспекції за місцем розташування.

В Україні торговельну діяльність за готівкові кошти, включно з громадсь-
ким харчуванням, надання окремих видів побутових послуг, діяльністю у 
сфері грального бізнесу та з купівлі-продажу валюти, можна здійснювати 
лише за наявності торгового патенту (рис. 3.25).

Рис. 3.25. Визначення поняття “торговий патент”

Реквізити торгового патенту:
• номер торгового патенту;
• вид підприємницької діяльності;
• назва виду побутових послуг або послуг у сфері грального бізнесу;
• місце реєстрації громадянина як суб’єкта господарювання чи місце про-

живання суб’єкта господарювання — юридичної особи;
• термін дії торгового патенту;
• адреса державного податкового органу, що видав торговий патент;
• відмітка державного податкового органу про надходження плати за ви-

даний нею торговий патент;
• для транспортних засобів передбачено виїзну торгівлю.
Види патентів для здійснення торгівлі:
• платний;
• пільговий;
• короткотерміновий;
• спеціальний.

Торговий  
патент

— це державне свідоцтво, яке засвідчує  
право суб’єкта підприємницької діяльності 

чи його структурного підрозділу  
займатися зазначеними у Законі видами 

підприємницької діяльності
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Торговий патент придбавають окремо для кожного структурного підрозді-
лу суб’єкта підприємницької діяльності.

Вимоги до розміщення торгового патенту:
• на фронтальній вітрині магазину, а в разі її відсутності — біля касового 

апарата;
• на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;
• на табличці — для автомагазинів, розвозок та інших видів пересувної 

мережі, а також для лотків, прилавків та інших видів торговельних то-
чок, відведених для торговельної діяльності місцях;

• у пунктах обміну іноземної валюти;
• у приміщеннях для надання послуг у сфері грального бізнесу та надан-

ня побутових послуг.
Платний торговий патент видають на здійснення торговельної діяльності у 

таких пунктах продажу товарів:
• магазинах та інших торговельних пунктах;
• кіосках, палатках та інших малих архітектурних формах;
• автомагазинах, розвозках та інших видах пересувної торговельної ме-

режі;
• лотках, прилавках та інших видах торговельних місць;
• стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних пунктах, 

які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та скрапленим газом;
• фабриках-кухнях, фабриках-заготівельнях, їдальнях, ресторанах, 

кафе, закусочних, барах, буфетах, відкритих майданчиках та інших 
пунктах громадського харчування;

• оптових базах, складах-магазинах або інших приміщеннях для здійс-
нення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засо-
би та з використанням кредитних карток.

⇒ хліб і хлібобулочні вироби;
⇒ борошно пшеничне та житнє;
⇒ сіль;
⇒ цукор;
⇒ олія соняшникова та кукурудзяна;
⇒ молочна продукція, крім молока та вершків згущених з 

добавками і без них;
⇒ продукти дитячого харчування;
⇒ безалкогольні напої; 
⇒ морозиво;
⇒ яловичина та свинина;
⇒ домашня птиця;
⇒ яйця;
⇒ риба;
⇒ ягоди та фрукти;
⇒ картопля та плодоовочева продукція;
⇒ комбікорм для продажу населенню.

Без придбання торгового патенту можна здійснювати торговельну 
діяльність такими товарами вітчизняного асортименту:
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Пільговий торговий патент дає право його власнику здійснювати торго-
вельну діяльність окремими видами товарів вітчизняного та іноземного ви-
робництва:

• поштовими марками, листівками, вітальними листівками та конверта-
ми непогашеними, ящиками, коробками, мішками, сумками та іншою 
тарою з дерева, паперу та картону, яку використовують для поштових 
відправлень підприємствами Державного комітету зв’язку та інформа-
ції України і фурнітурою до них;

• періодичними виданнями друкованих засобів масової інформації (неза-
лежно від країни їх походження);

• проїзними квитками;
• товарами народних промислів;
• готовими лікарськими засобами, вітамінами, ветеринарними препара-

тами, папером туалетним, зубною пастою та порошком, косметичними 
серветками, дитячими пелюшками, тампонами, іншими видами сані-
тарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, термометрами, 
індивідуальними діагностичними приладами;

• вугіллям, вугільними брикетами, паливом пічним побутовим, гасом ос-
вітлювальним і гасом скрапленим, торфом паливним кусковим, 
торф’яними брикетами і дровами для продажу населенню;

• милом господарським, а також сірниками (незалежно від країни їх по-
ходження);

• насінням овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коре-
неплодів і картоплі (незалежно від країни походження).

У пільговому торговому патенті обов’язково наводять повний перелік то-
варів, передбачений для реалізації.

Одержують пільговий патент також суб’єкти господарювання, які реалізу-
ють інвалідам товари повсякденного вжитку та продукти хар чування через 
торговельні установи, а також, які здійснюють торговельну діяльність на те-
риторії військових частин і військових навчальних закладів винятково това-
рами військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбов-
ців.

Короткотерміновий торговий патент використовують для здійснення торго-
вельної діяльності з проведенням виставок-продажів, ярмарків та інших заходів, 
пов’язаних із демонстрацією та продажем товарів терміном від 1 до 15 днів.

Спеціальний торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує пра-
во суб’єкта підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткуван-
ня. Володіння спеціальним торговим патентом дає суб’єкту господарювання 
деякі переваги в оподаткуванні, у частині обов’язкового застосування ЕККА. 
Однак, норми Закону, що стосуються спеціального торгового патенту, поки 
що діють у порядку експерименту на обмеженій території, яку визначає 
 Кабінет Міністрів України за погодженням з органами місцевого самовряду-
вання.

У Законі визначено порядок придбання торгового патенту на здійснення 
діяльності з надання побутових послуг. Побутові послуги — це діяльність, 
пов’язана з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб за-
мовника за готівку. Оплату можна здійснити також через інші форми розра-
хунків, зокрема кредитні картки.

Перелік побутових послуг, для надання яких необхідно придбати торговий 
патент, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 27.04.98. 
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⇒ пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок;
⇒ ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури  

(крім структурних підрозділів, розташованих у сільській  
місцевості);

⇒ заміна елементів живлення;
⇒ ремонт і виготовлення ювелірних виробів;
⇒ ремонт і виготовлення металовиробів;
⇒ ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, що  

належать громадянам;
⇒ ремонт і будівництво індивідуального житла (квартир), садових 

будиночків, гаражів;
⇒ перукарські послуги (тільки на території міст Києва та  

Севастополя, обласних центрів);
⇒ прокат аудіо- та відеокасет, CD-дисків;
⇒ прокат автотранспортних засобів;
⇒ прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій;
⇒ послуги ломбардів;
⇒ фотопослуги та послуги фотокінолабораторій;
⇒ послуги аудіо- та відеозапису.

Перелік послуг, які належать до побутових і підлягають патентуванню:

⇒ підприємства і організації Укоопспілки, військової тор гівлі, аптек, 
які є державною власністю, та торговельно-виробничі державні 
підприємства робітничого постачання у селах, селищах і містах 
районного підпорядкування;

⇒ суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, які здійсню-
ють торговельну діяльність з лотків, прилавків і оплачують ринко-
вий збір (плату) за місце для торгівлі продукцією в межах ринків 
усіх форм власності;

⇒ сплачують податок на промисел у порядку, передбаченому чинним 
законодавством;

⇒ здійснюють продаж вирощеної в особистому підсобному господарс-
тві, на присадибних, дачних, садових і городніх ділянках продукції 
рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці, продукції власного 
бджільництва;

⇒ сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів 
про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої ка -
тегорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

⇒ сплачують фінансовий податок відповідно до законодавства про 
оподаткування доходів фізичних осіб;

⇒ суб’єкти підприємницької діяльності, створені громадськими 
організаціями інвалідів, які мають податкові пільги, згідно із 
чинним законодавством, і здійснюють торгівлю лише продоволь-
чими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготов-
леною на підприємствах Товариства сліпих і Українського това-
риства глухих.

Звільнено від придбання торгових патентів:
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Обмеженню (ліцензуванню) підприємницької діяльності підлягають тіль-
ки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на 
здоров’я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави. Для 
здійснення підприємницької діяльності, що ліцензується, необхідно отрима-
ти відповідну ліцензію та дотримуватися певних умов та правил здійснення 
цього виду діяльності, який встановлює Кабінет Міністрів України або упов-
новажений ним орган.

Рис. 3.26. Визначення поняття “ліцензія”

Ліцензія —

документ, що видає Кабінет міністрів 
України або уповноважений ним орган 

виконавчої влади, згідно з яким власник 
ліцензії має право займатися певним видом 

підприємницької діяльності

⇒ виготовлення пива, а також виготовлення та реалізацію 
алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного  
і плодового;

⇒ виготовлення і реалізацію лікарських засобів;
⇒ виготовлення і реалізацію особливо небезпечних хіміч-

них речовин, перелік яких визначає Кабінет Міністрів  
України;

⇒ виготовлення та реалізацію тютюнових виробів;
⇒ виготовлення та реалізацію виробів із дорогоцінних  

металів і дорогоцінного каміння тощо.

Без ліцензії не можна здійснювати:

⇒ найменування;
⇒ ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;
⇒ прізвище, ім’я, по батькові, адресу; 
⇒ ідентифікаційний номер фізичної особи — платника 

податків;
⇒ ідентифікаційний код юридичної особи;
⇒ вид діяльності, на яку видано ліцензію;
⇒ місце здійснення цього виду діяльності;
⇒ номер реєстрації ліцензії;
⇒ дата її видачі;
⇒ термін дії.

У ліцензії зазначено:
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Передачу ліцензій іншим юридичним і фізичним особам заборонено. Тер-
мін дії ліцензії встановлює орган, що її видає, але не може бути меншим ніж 
три роки.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність без 
ліцензій, якщо її отримання передбачене Законом, несуть відповідальність 
згідно з законодавством.

Контрольну перевірку торговельної діяльності, дотримання порядку і пра-
вил виконує службова особа відповідного органу з пред’явленням службового 
посвідчення та у присутності особи, що здійснює продаж, та, якщо можливо, 
представника суб’єкта господарювання, якого перевіряють.

Підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування повинні мати 
контрольний журнал встановленого зразка, де особи, які здійснюють конт-
роль, роблять запис про проведені перевірки.

Під час перевірки торгового патенту слід керуватися Законами України 
№ 102/98 “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 
10.02.98 р. та № 47 “Про внесення змін до Закону України про патентування 
деяких видів підприємницької діяльності” від 10.03.98 р.

Зазначені закони визначають порядок патентування, порядок придбання 
торгового патенту, відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 
вимог цього закону. У разі встановлення відсутності у суб’єкта господарюван-
ня або громадянина-підприємця торгового патенту або у випадку несплати 
його вартості, зазначені факти фіксують в акті, про що повідомляють органи 
податкової адміністрації.

Режим роботи суб’єкта господарювання встановлюють за погодженням з 
державною адміністрацією. Його не можна порушувати. На фасаді торговель-

⇒ наявності свідоцтва про державну реєстрацію, торгового 
патенту, ліцензії на торгівлю окремими видами товарів;

⇒ документів, які підтверджують відповідність виробничого 
приміщення для здійснення торговельної діяльності 
необхідним екологічним, санітарно-гігієнічним умовам, 
протипожежній охороні;

⇒ наявності в торговельному приміщенні асортиментного 
переліку товарів, чинних санітарних і ветеринарних 
правил, правил продажу товарів та іншої необхідної 
нормативно-технічної документації та дотримання вста-
новлених у них вимог;

⇒ продажу товарів громадянам чистою вагою і повною 
мірою; 

⇒ засобів вимірювання;
⇒ інформації про підприємство та дотримання режиму 

роботи (стаціонарної та виїзної торгівлі);
⇒ інформації про товари.

Контроль за порядком заняття торговельною діяльністю  
включає перевірку:
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ного приміщення, поряд із назвою суб’єкта підприємницької діяльності, біля 
входу на видному місці розміщують інформацію про режим роботи.

Службова особа перевіряє дотримання встановленого режиму роботи 
суб’єкта господарювання. Вхід покупців до торгового залу припиняють від 
початку обідньої перерви або після закінчення роботи, про що покупців пові-
домляють за 10 хв. до початку перерви чи закінчення роботи.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також використання інших 
нестаціонарних засобів, на робочому місці продавця встановлюють табличку 
із зазначенням назви, місця розташування і номера телефону суб’єкта госпо-
дарювання, що організував торгівлю, а також прізвища, імені та по батькові 
продавця. На робочому місці громадянина-підприємця встановлюють таблич-
ку із зазначенням його адреси, номера свідоцтва про державну реєстрацію 
суб’єкта господарювання та назви органу, що здійснив реєстрацію.

Для обладнання літнього майданчика повинен бути дозвіл державної ад-
міністрації за погодженням органу санітарно-епідеміологічної служби.

Торговельно-виробничу діяльність закладу ресторанного господарства 
здійснює, відповідно до меню або асортиментного переліку продукції, затвер-
дженого відповідно до типу, націночної категорії цього підприємства, влас-
ник або керівник підприємства. Підприємство зобов’язане забезпечити наяв-
ність страв, виробів, перелічених у меню, асортиментному переліку, упродовж 
усього робочого дня або періоду, визначеного для їх реалізації (сніданок, обід, 
вечеря).

У випадку реалізації неякісної чи виготовленої з порушенням технології 
страви (виробу), підприємство зобов’язане замінити її чи сплатити вартість 
споживачеві. Заборонено встановлювати мінімум вартості замовлення та про-
понувати споживачеві обов’язковий асортимент продукції.

Працівники суб’єкта господарювання, які здійснюють продаж товарів, на 
вимогу покупця зобов’язані надати йому інформацію про товари в обсязі, пе-
редбаченому Законом України “Про захист прав споживачів”.

Контроль за правилами торговельного обслуговування населення

Перевірка правильності розрахунків із покупцями

Рис. 3.27. Види розрахунків із покупцями

Розрахунки з покупцями за товари слід проводити через електронні конт-
рольно-касові апарати (ЕККА) та з використанням товарно-касових книг.

Розрахунки за продаж 
товарів суб’єктами 

підприємницької  
діяльності  

здійснюють

• за готівку
• за безготівкові платежі
• за чеками банків
• у кредит
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Основними документами, що регулюють порядок проведення готівкових 
розрахунків суб’єктів господарювання зі споживачами через ЕККА, є:

• Закон України “Про застосування електронних контрольно-касових 
апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у 
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (зі змінами і допов-
неннями від 06.06.96 за № 228/96);

• “Положення про порядок реєстрації і застосування електронних конт-
рольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг”, затверджене наказом ДПАУ № 660 
від 31.12.98 і зареєстроване у Міністерстві юстиції України 02.03.99 за 
№ 131/3424;

• “Порядок реєстрації та введення товарно-касової книги при розрахун-
ках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, за-
тверджений наказом Міністерства фінансів України і Міністерства ста-
тистики України № 48/53 від 25.02.97 і зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 14.04.97 за № 12311926.

Застосування ЕККА є обов’язковим для підприємств, установ і організацій 
,незалежно від форм власності, та фізичних осіб — суб’єктів господарювання, 
які здійснюють розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг. 

Відповідно до “Положення про державну реєстрацію електронних конт-
рольно-касових апаратів”, затвердженого рішенням Державної Міжвідомчої 
експертної комісії щодо електронних контрольно-касових апаратів від 
06.07.95, протокол № 2, електронні контрольно-касові апарати обов’язково 
реєструють у Державній податковій інспекції (ДПІ).

Для проведення реєстрації ЕККА суб’єкт господарювання подає до місце-
вої державної податкової інспекції, разом із заявою на реєстрацію ЕККА, 
журнал використання ЕККА, технічний паспорт або формуляр ЕККА, а та-
кож такі документи та їх копії:

• дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі та сфери послуг;
• договір з організацією сервісного обслуговування про зарахування 

ЕККА на сервісне обслуговування;
• документ, що підтверджує факт купівлі ЕККА, безкоштовного отриман-

ня у власність, договір оренди або інший документ, що підтверджує пра-
во власності на ЕККА або право на тимчасове користування;

• акт про виведення ЕККА з експлуатації у разі, якщо проводиться реєст-
рація ЕККА, який вже був в експлуатації.

Копії документів, подані суб’єктом господарювання, податкова інспекція 
звіряє з оригіналом і зберігає разом із заявою на реєстрацію ЕККА. Оригінали 
зазначених документів повертають суб’єктові господарювання. Відповідальна 
особа ДПІ проводить реєстрацію ЕККА, про що робить запис у журналі реєст-
рації ЕККА. Цей журнал повинен бути  прошнурований, пронумерований, 
скріплений гербовою печаткою ДПІ та завірений підписом її керівника. Один 
примірник реєстраційного посвідчення встановленої форми залишають у ДПІ, 
а другий — передають суб’єктові господарювання з подальшим зберіганням 
його за місцем експлуатації ЕККА.

Одночасно проводять реєстрацію журналу використання ЕККА у книзі 
реєстрації журналів використання ЕККА. 
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Для здійснення діяльності в період виходу з ладу ЕККА або тимчасового 
відключення електроенергії, слід у ДПІ зареєструвати товарні чеки. Облік за-
реєстрованих товарних чеків ведуть у журналі реєстрації товарних чеків. 

Журнал використання ЕККА повинен бути пронумерований, прошнурова-
ний, скріплений гербовою печаткою ДПІ, завірений підписом її керівника з 
наданням реєстраційного номера, який збігається з реєстраційним номером 
ЕККА. У ньому потрібно проставити через дріб порядковий номер зареєстро-
ваного журналу.

Введення журналу використання ЕККА є обов’язковим для власника кож-
ного ЕККА. Цей журнал слід зберігати у місці експлуатації ЕККА.

Під час реєстрації представник ДПІ проводить опломбування ЕККА, про 
що складає відповідний акт у двох примірниках. Перший примірник залиша-
ють у користувача ЕККА, другий — зберігають у ДПІ.

Після виконання усіх перелічених вимог ЕККА можна використовувати 
для здійснення розрахунків зі споживачами.

⇒ назву підприємства;
⇒ місцерозташуння (адресу);
⇒ реєстраційний номер.
 А також перевіряють дату і годину. Якщо ЕККА перебуває 

у нефіскальному режимі, проводять його фіскалізацію, 
тобто переведення у фіскальний режим.

Після проведення реєстрації та опломбування ЕККА до початку  
його експлуатації в ЕККА вписують:

⇒ щомісячне подання до ДПІ за адресою суб'єкта  
підприємницької діяльності звіту про використання 
ЕККА за затвердженою формою, не пізніше 15 числа 
наступного за звітним місяця, незалежно від того,  
здійснювалася підприємницька діяльність чи ні;

⇒ ведення та зберігання ключів від ЕККА; 
⇒ цілість пломб ЕККА;
⇒ зберігання реєстраційного посвідчення ЕККА або його 

копії;
⇒ зберігання акта опломбування ЕККА або його копії;
⇒ зберігання акта реєстраційного ремонту, якщо ЕККА 

перебуває в ремонті;
⇒ у всіх випадках виходу з ладу ЕККА надсилають у пись-

мовій формі термінове повідомлення про це в ДПІ та 
організацію, що здійснює сервісне обслуговування.

Власник ЕККА повинен забезпечити:
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Журнал використання ЕККА, використані контрольні стрічки ЕККА, 
ключі і реєстраційне посвідчення ЕККА, акт опломбування ЕККА, акт реєст-
рації ремонту ЕККА подають на вимогу службовим особам перевіряючих ор-
ганів.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахунки із споживачами за 
готівку, зобов’язані:

• здійснювати розрахунки із споживачами тільки через ЕККА;
• видавати споживачеві чек;
• вести журнал використання ЕККА;
• складати звіт про операції, здійснені на цьому апараті;
• забезпечити зберігання вказаних документів упродовж терміну, вста-

новленого чинним законодавством;
• реалізовувати товари, надавати послуги за наявності цінника на товар 

(прейскуранта на надані послуги);
Під час реєстрації операцій продажу (надання послуг) через ЕККА касир 

зобов’язаний:
• забезпечити введення відповідних грошових сум в ЕККА;
• за показниками індикатора ЕККА визначити загальну суму продажу 

(послуги);
• отримати від покупця (клієнта) гроші за товар;
• провести операцію закриття чека та роздрукувати його;
• видати покупцю (клієнту) чек, суму здачі разом із товаром.
Заборонено проводити реєстрацію продажу товару через ЕККА після вида-

чі покупцю товару та здачі.
Касир не повинен тримати на робочому місці власних грошей. Касир 

зобов’язаний приймати від покупця зношені купюри. Правильність розрахун-
ку покупець перевіряє на місці, не відходячи від каси.

Рис. 3.28. Касовий чек

На період виходу з ладу ЕККА не більше ніж на 72 години або в разі тимча-
сового відключення електроенергії, облік руху товарів і готівки здійснюють із 
використанням товарно-касової книги. 

У разі тимчасового відключення електроенергії матеріально відповідальна 
особа (касир) зобов’язана проводити розрахунки зі споживачами з обов’яз-

КАСОВИй чЕК 
потрібно видавати на 

повну суму покупки 
(послуги). Він повинен 

містити:

1. Відомості про суб’єкта господарювання: 
назву й адресу об’єкта, що реалізує товари 
(послуги); заводський та реєстраційний 
номер ЕККА.

2. Відомості про товар (послугу): 
найменування товару (послуги), кількість 
(якщо не дорівнює одиниці); вартість товару 
(послуги); загальну вартість усіх придбаних 
товарів (послуг); літерне позначення ставки 
податку на додану вартість щодо кожного 
товару (послуги); суму податку на додану 
вартість за кожною ставкою ПДВ окремо.

3. Відомості про операцію: номер касового 
чека; дата і час продажу товару (надання 
послуги).
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ковою видачею товарних чеків. Облік товарних чеків вести в товарно-касовій 
книзі.

Відповідно до наказу Міністерства економіки України № 73 “Про затверд-
ження переліку окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського хар-
чування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки із спо-
живачами з використанням товарно-касових книг” від 13.06.96.

Записи в товарних чеках роблять темною пастою кулькових ручок. Вільні 
рядки потрібно обов’язково підкреслити так, щоб повністю унеможливити їх 
витирання та внесення інших записів.

Рис. 3.29. Необхідні записи у товарному чеку

Під час реалізації хліба, хлібобулочних виробів, молока і молочних про-
дуктів розрахунки зі споживачами на період виходу з ладу ЕККА або відклю-
чення електроенергії дозволено робити без видачі товарних чеків.

Контроль за проведенням суб’єктами підприємницької діяльності розра-
хунків зі споживачами з використанням ЕККА і товарно-касових книг здійс-
нюють Головна державна податкова інспекція України, Держстандарт Украї-
ни, Державна інспекція з контролю за цінами Міністерства економіки 
України, МВС України і їх органи на місцях.

Під час проведення перевірки правильності розрахунків зі споживачами 
слід керуватися Постановою Кабінету Міністрів України “Про Порядок пере-

Розрахунки зі споживачами з використанням товарно-касових книг  
дозволено у:

⇒ роздрібній торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами  
з лотків, корзин, ручних візків, цистерн, транспортних засобів;

⇒ торгівлі в кіосках та на літніх майданчиках;
⇒ продажу друкованої продукції в кіосках торгівлі, в їдальнях  

і буфетах шкіл, профтехучилищ, сільськогосподарських підприємств, 
підприємств УТО, коледжів, технікумів або вищих навчальних  
закладів;

⇒ торгівлі сільськогосподарською продукцією на ринках;
⇒ торгівлі в аптечних пунктах і кіосках І–ІІ категорії;
⇒ надання послуг із прийому склопосуду.

матеріально  
відповідальна особа  

в товарному чеку  
повинна записати:

• дату заповнення
• найменування товару (послуги)
• одиницю виміру або іншу характеристику 

товару
• кількість, масу
• ціну за одиницю
• загальну суму покупки; ставку ПДВ
• прізвище, ініціали та підпис продавця
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вірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізо-
вані товари” № 215 від 02.04.94.

Службова особа перевіряє фактичну кількість, міру, масу, об’єм, якісні по-
казники, ціну і вартість цього товару, правильність підрахунку і розрахунку 
за реалізований товар.

Проведення грошового розрахунку та видача касового (товарного) чека й 
іншого документа засвідчує факт продажу товару. 

Якщо продавець не видав касового (товарного) чека чи іншого документа, 
що засвідчує факт продажу товару, оголошення про контрольну перевірку 
проводиться після передачі (оформлення, надання) продавцем товару та гро-
шового розрахунку. Після оголошення контрольної перевірки службова особа 
представляє посвідчення і перевіряє правильність розрахунку з покупцем, на-
явність чека та його реквізити, суму справжньої вартості товару (послуги) з 
одержаної продавцем плати.

Контроль за правильністю застосування засобів  
вимірювальної техніки

Рис. 3.30. Визначення поняття “вимірювальна інформаційна система”

Засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) — технічний засіб, який застосовують 
для вимірювань. Він має метрологічні характеристики.

Для здійснення торговельних операцій застосовуються ЗВТ, які пройшли: 
• державні випробування;
• державну метрологічну атестацію;
• державну повірку.
До ЗВТ належать:
• ваги з двома відліковими пристроями для продажу товарів;
• лабораторні ваги для приймання на переробку та закупівлю дорогоцін-

них металів і ювелірних виробів;
• міри місткості (мензурки, кухлі тощо);
• вагові та об’ємні дозатори;
• фасувально-пакувальні машини;
• паливнороздавальні колонки.

Вимірювальна  
інформаційна  

система

— це сукупність засобів вимірювальної 
техніки, засобів контролю, діагностування 

та інших технічних засобів, об’єднаних  
для створення сигналів вимірювальної  

та інших видів інформації. 
Вимірювальну техніку застосовують  

у процесах дозування і фасування товарів

Мета контрольної перевірки —
встановлення відповідності отриманої продавцем плати за проданий  

споживачеві товар справжній його вартості. Здійснюють, як правило,  
через негласну контрольну закупівлю товару.

!
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Повірку засобів вимірювальної техніки проводять територіальні органи 
Держстандарту України. Відбиток повірочного тавра ставлять на засіб вимі-
рювання або на експлуатаційну документацію. У випадку, коли доступ до 
вимірювального механізму ЗВТ підлягає опломбуванню, відбиток повірочно-
го тавра ставлять на пломбу.

Якщо відбиток повірочного тавра або пломба пошкоджено чи свідоцтво 
втрачено, ЗВТ вважають неповіреним.

ЗВТ, які використовують у торговельній практиці, повинні мати заводсь-
кий та інвентарний номер або тільки інвентарний номер (у випадках, коли за-
водський номер не передбачено) та експлуатаційну документацію підприємс-
тва-виготовлювача, яка встановлює умови і правила їх використання. 

Використовуючи ЗВТ, суб’єкти підприємницької діяльності повинні керу-
ватися документом “Правила користування засобами вимірювальної техніки 
у сфері торгівлі”, затверджені наказом Держстандарту України № 393 від 
20.09.96.

Ці правила поширюються на суб’єкти підприємницької діяльності у сфері 
роздрібної і оптової торгівлі, заклади ресторанного господарства, ринки, 
скупки, ломбарди, ювелірні майстерні, автозаправочні станції (АЗС), ательє 
мод, поштові відділення та ін., незалежно від форм власності та відомчого під-
порядкування.

До користування в торговельній діяльності допускаються ЗВТ, які мають 
нормовані характеристики, згідно з технічними умовами та експлуатаційною 
документацією підприємств-виробників.

У разі виявлення причин, що роблять ЗВТ непридатним до експлуатації, 
працівник повинен припинити торговельні операції до усунення причини не-
справжності та проведення державної повірки.

ЗВТ встановлюють так, щоб покупець міг спостерігати за усім процесом 
вимірювання та реалізації товару.

Вимірювання об’єму рідини виконують із застосуванням мір місткості:
• розливного молока, гасу — металевими кухлями;
• алкогольних напоїв — мензурками;
• пива, квасу, морсу — скляними кухлями;
• шампанських вин — спеціальними мірними фужерами;
• безалкогольних напоїв — мірними стаканами.
Рідину наливають у мірний стакан із таким розрахунком, щоб після осі-

дання піни рівень рідини за нижнім меніском був розташований проти поз-
начки номінальної місткості.

Довжину, площу або об’єм
• тканини, ватину;
• листів будівельних, пиломатеріалів вимірюють брусковим дерев’яним 

метром.
Вимірювання довжини тканин виконують у присутності покупця накла-

данням дерев’яного брускового метра на тканину, що вільно розстелена на 
прилавку (столі). Вимірювати довжину тонких і легких видів тканин можна 
способом вільного, без натягу, накладання.

Зважування товарів, маса яких більша від показника шкали, виконують із 
використанням гир:
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• для ваг з найбільшим значенням діапазону зважування 10 кг — 1, 2 та 
5 кг;

• для ваг із найбільшим значенням діапазону зважування 2 кг — 200 г, 
500 г та 1 кг.

Заміну гир із вищезазначеною номінальною масою на гирі з меншим зазна-
ченням номінальної маси заборонено. Після зважування заборонено залиша-
ти гирі на вагах. Заборонено використовувати зйомні чашки настільно-цифер-
блатних ваг, якщо тару чашок не введено у тару ваг.

Гирі повинні бути очищені від бруду і не мати пошкоджень поверхні та 
повірочного тавра. Заборонено навішувати або наклеювати на гирі побічні 
предмети та наносити надписи.

Для здійснення контролю за дотриманням правил користування засобами 
вимірювальної техніки необхідно керуватись Законом України “Про метроло-
гію та метрологічну діяльність” № 48 (1798) від 15.03.98, “Правилами ко-
ристування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі”.

У торговельному залі повинні бути встановлені на доступному для покуп-
ців місці контрольна вага та інші вимірювальні прилади.

Службова особа під час перевірки засобів вимірювальної техніки зобов’я-
зана вилучати з обігу такі ЗВТ:

• неповірені;
• з вичерпаним терміном таврування;
• без тавра;
• з порушенням.

⇒ зовнішній огляд ваг;
⇒ визначення наявності тавра з відбитком цифр місяця  

і року;
⇒ виставляння стенду або контрольної ваги;
⇒ наявність скла у шкалі циферблата;
⇒ стрілка не повинна мати потовщень і згинань кінця;
⇒ коливання стрілки на циферблатних вагах повинно  

бути плавним, без ударів і поштовхів, затухати упродовж 
3–4 напівперіодів.

Перевірка дотримання Правил користування вагами:

Товари, закуплені для контрольної перевірки, слід залишити на місці.  
У разі потреби товари можна перенести для перерахунку їх кількості  

в інше місце в присутності продавця, який здійснив їх продаж та,  
якщо можливо, представника суб’єкта підприємницької діяльності.

Контрольне переважування чи перемірювання товарів здійснюють  
із застосуванням тих засобів вимірювання, які використовував продавець,  

з наступною перевіркою стану вимірювальних приладів.

!
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Вилучення таких засобів вимірювальної техніки службова особа здійснює 
на підставі Положення “Про порядок вилучення неякісних товарів, докумен-
тів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів” 
№ 26/95-ВР від 25.02.95.

Особи, винні в порушенні правил користування засобами вимірювальної 
техніки, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Перевірка дотримання роздрібних цін

Порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в 
підприємствах роздрібної торгівлі, громадського харчування визначені в “Інс-
трукції про порядок позначення роздрібних цін в товарах народного спожи-
вання роздрібної торгівлі та громадського харчування”, що затверджена на-
казом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 2 від 
04.01.97.

Роздрібні ціни суб’єкт господарювання фіксує в реєстрі роздрібних цін, де 
зазначено:

• назву товару;
• артикул;
• марку;
• тип;
• оптову відпускну ціну з покликанням на документ, що її засвідчує;
• розмір торговельної надбавки;
• встановлену роздрібну ціну.

Інформування покупців про роздрібні ціни на товари здійснюють за допо-
могою таких засобів:

• у роздрібної торгівлі — ярлики цін на зразках товарів, покажчики цін; 
• у закладах громадського харчування — ярлики цін, прейскуранти, 

меню.

Реквізити цін та покажчиків

для продовольчих товарів:
• вагові товари — назва товару, сорт, ціна за 1 кг або 100 г;

⇒ рахунок-фактура;
⇒ накладні;
⇒ квитанції про прийняття товарів на комісію;
⇒ забірні листи;
⇒ калькуляційні картки;
⇒ книги надходження товарів;
⇒ акти останньої інвентаризації;
⇒ описи-акти уцінки, дооцінки

Документи, які обґрунтовують сформовані та встановлені ціни  
на товари, що надійшли до підприємств роздрібної торгівлі  

та громадського харчування:
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• товари чи напої на розлив — назва товару чи напою, сорт, ціна за одини-
цю ваги;

• штучні товари та напої у пляшках — назва товару чи напою, вага або 
місткість, сорт, ціна за штуку;

• розфасовані товари — назва товару, сорт, ціна за 1 кг або 100 г, вага оди-
ниці розфасовки, ціна за одиницю розфасовки;

для непродовольчих товарів:
• товари, на які ціни встановлено залежно від сортності — назва товару, 

сорт, ціна за один метр, кілограм, штуку або одиницю розфасовки;
• товари, на які ціни за сортами не встановлено — назва товару, ціна за 

один метр, кілограм, штуку або одиницю розфасовки;
• для дрібних штучних товарів — назва товару, вага або місткість, ціна за 

штуку або одиницю упаковки.
на підприємствах громадського харчування:
• в меню — назва продукції, вихід, вартість однієї порції;
• в прейскуранті на алкогольні напої — назва напою, вміст пляшки, ціна 

за одну пляшку, ціна за 50 та 100 мілілітрів;
• в бланках розрахунків — назва страв, кількість порцій, ціна за порцію, 

загальна сума.
У підприємствах торгівлі та громадського харчування ярлики цін (цінни-

ки), прейскуранти цін на куповані товари, покажчики цін обов’язково підпи-
сує працівник, відповідальний за формування, встановлення застосування 
цін. Їх завіряють печаткою або штампом суб’єкта підприємницької діяльності 
із зазначенням дати. Для підприємств споживчої кооперації штамп не є 
обов’язковим.

На підприємствах громадського харчування меню та прейскуранти алко-
гольних напоїв підписує керівник підприємства та бухгалтер. Їх завіряють 
печаткою суб’єкта господарювання.

У пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі ярлики цін (цінники), 
покажчики цін обов’язково підписує працівник, відповідальний за формуван-
ня, встановлення, застосування цін. Їх завіряють печаткою суб’єкта підпри-
ємницької діяльності або штампом із зазначенням дати.

У торговельному залі підприємства торгівлі, громадського харчування 
вивішують оголошення про нові ціни, які зберігають до остаточного продажу 
товарів.

Усі засоби інформування про ціни на товари виготовляють друкарським 
або іншим способом чітко, естетично оформлено (чорнилом, пастою, штем-
пельною фарбою) відповідно до чинного законодавства про мови. Заборонено 
позначати ціни олівцем.

У разі позначення цін етикетпистолетом чи наклеювання стрічки з позна-
ченням ціни, підпис працівника, відповідального за формування, встановлен-
ня цін, і позначення дати не обов’язкові.

У підприємствах громадського харчування класів “люкс” і “вищий”, ярли-
ки цін, меню, прейскуранти цін на куповані товари повинні бути виготовлені 
на високому художньому рівні.

У куточку покупця підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчу-
вання повинна бути інформація про право покупця на ознайомлення з доку-
ментами, що підтверджують ціни на товари, виставлені для продажу.
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На вимогу покупця продавець зобов’язаний надати документ, що підтверд-
жує ціну товару.

Контроль за дотриманням вимог законодавства  
у випадку обміну товарів

Законом України “Про захист прав споживачів” передбачено обмін товару 
в двох випадках.

По-перше, відповідно до статті 9 Закону України “Про захист прав 
споживачів” споживач має право упродовж 14 днів, не рахуючи дня купівлі, 
обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, 
у якого він придбаний, якщо товар не підійшов:

• за формою;
• габаритами;
• фасоном;
• кольором;
• розміром;
• не може бути використаний за призначенням.
Обмін товару належної якості проводять, якщо:
• товар не споживали;
• збережено його товарний вигляд, споживчі властивості;
• збережено ярлики;
• збережено товарний чи касовий чек;
• збережено інші документи, видані споживачеві разом із проданим това-

ром.
Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач 

має право:
• придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним пе-

рерахуванням вартості;
• одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару;
• здійснити обмін товару на аналогічний у разі надходження відповідного 

товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження товару 
повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

Проте не всі непродовольчі товари належної якості дозволено обмінювати.
Відповідно до статті 10 Закону України “Про захист прав споживачів” 

споживач у разі виявлення недоліків чи фальсифікації товару упродовж га-
рантійного або інших термінів, установлених обов’язковими для сторін пра-
вилами чи договором, має право:

• безплатного усунення вад товару;
• відшкодування витрат на усунення вад товару покупцем чи третьою сто-

роною;
• заміни на аналогічний товар належної якості;
• відповідного зменшення його купівельної ціни;
• заміни на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахуван-

ням купівельної ціни;
• розірвати договір та отримати відшкодування збитків.

Заміна товару на вимогу покупця відбувається негайно за наявності  
аналогічного товару чи іншої моделі, а в разі необхідної перевірки  

якості — упродовж 14 днів або за згодою сторін.
!
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Експертизу неякісного товару під час гарантійного терміну проводять кош-
том суб’єкта підприємницької діяльності.

Суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний у триденний термін від 
дня одержання письмової заяви від покупця надіслати цей товар на експерти-
зу.

За кожен день затримки усунення недоліків понад установлений термін 
(14 днів) покупцю виплачують неустойку (розміром 1 % вартості товару).

У разі виявлення недоліків у сезонних товарах упродовж гарантійного тер-
міну, покупець має право вимагати від суб’єкта підприємницької діяльності 
обміняти товар з урахуванням сезону (табл. 3.1).

• продовольчі товари
• лікарські препарати та засоби
• предмети сангігієни
• непродовольчі товари:

Перелік товарів, що не підлягають обміну:

√	 світлочутливі товари
√	 корсетні товари
√	 парфумерно-косметичні товари
√	 пір’яно-пухові вироби
√	 дитячі іграшки м’які
√	 дитячі іграшки гумові надувні
√	 зубні щітки
√	 мундштуки
√	 приладдя для гоління
√	 помазки для гоління
√	 розчіски, гребінці, щітки масажні
√	 сурдини (для духових музичних 

інструментів)

√	 скрипкові підборіддя
√	 грамплатівки
√	 рукавички
√	 вироби з бурштину
√	 тканини
√	 тюлегардинні і мереживні полотна
√	 килимові вироби метражні
√	 білизна натільна
√	 панчішно-шкарпеткові вироби
√	 товари в аерозольній упаковці
√	 друковані видання

• лінійний та листовий металопрокат, трубна продукція, 
пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні 
матеріали (деревно-волокнисті та деревно-стружкові 
плити, фанера) і скло нарізане або розкроєне під розмір, 
визначений покупцем;

• некондиційні товари;

Якщо недоліки виникли внаслідок порушення покупцем правил  
користування або зберігання товару, він заміні не підлягає.!
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Якщо недоліки виявлено упродовж шести місяців, для товарів, на які га-
рантійні терміни не встановлено, покупець має право пред’явити суб’єкту гос-
подарювання відповідні вимоги.

Таблиця 3.1.
Сезонні товари, для яких гарантійні терміни обчислюють  

від початку відповідного сезону

Одяг, хутряні та 
інші вироби

весняно-літнього асортименту від 1 квітня

осінньо-зимового асортименту від 1 жовтня

Взуття

зимового асортименту від 15 листопада до 15 березня

весняно-осіннього асортименту від 15 березня до 15 травня та від  
15 вересня до 15 жовтня

літнього асортименту від 15 травня до 15 вересня

Усі вимоги до порядку повернення бракованих товарів юридичними особи 
обумовлюють у договорі між продавцем та покупцем.

У разі відсутності в продажу товару належної якості, вимога споживача 
про заміну товару підлягає задоволенню у двомісячний термін від часу від-
повідної заяви. 

Для повернення товару покупець пише заяву про повернення коштів (у 
двох примірниках), до якої додає:

• квитанцію;
• товарний чи касовий чек;
• рахунок, який підтверджує купівлю товару;
• технічний паспорт чи документ, який його замінює — для товарів, на 

які встановлено гарантійні терміни.
На примірнику заяви споживача працівник магазину, що прийняв заяву, 

повинен зазначити:
• посаду;
• прізвище, ім’я та по батькові;
• поставити підпис;
• вказати дату;
• завірити штампом (печаткою) магазину.
В акті про повернення товару (повернення коштів) вказують:
• паспортні дані продавця або юридичні реквізити підприємства, що по-

вертає товар;
• відомості про повернутий товар;
• сума, яку необхідно повернути покупцю.
Акт підписує уповноважена особа суб’єкта господарювання.
З каси продавця на підставі:
1) заяви;
2) складеного акта;
3) розрахункового документа
споживачеві видають необхідну суму з оформленням видаткового касового 

ордера або платіжного доручення.
Продавець робить відповідні позначки у книзі обліку продажу товарів у 

випадках перегляду цін, пов’язаних із виконанням гарантійних зобов’я зань.
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На підставі акта про повернення товарів продавець складає та подає розра-
хунок коригування кількісних та вартісних показників. Далі проводить від-
шкодування покупцю різниці в цінах без урахування сум ПДВ.

Дані розрахунку коригування продавець відображає у книзі обліку прода-
жу товарів та покупець — у книзі обліку придбання товарів за затвердженою 
формою та порядком заповнювання ДПА України.

Суб’єкти господарювання повертають покупцеві необхідні суми готівки за 
повернений товар безпосередньо із отриманого ними виторгу, про що в графі 7 
Журналу ЕККА або у товарно-касовій книзі роблять відповідний запис.

Підприємства ведуть облік бракованих товарів та облік покупців самостій-
но у Книзі обліку бракованих товарів та обліку покупців, що отримали гаран-
тійну заміну бракованого товару. Ця Книга є документом з терміном зберіган-
ня три роки.

Книга повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою 
і підписом керівника підприємства. Записи в Книзі здійснюють за всіма про-
веденими операціями не пізніше від дати отримання покупцем заміни брако-
ваного товару.

У випадку повернення товару в магазин, споживач повинен отримати до-
кумент від суб’єкта господарювання , в якому вказано:

• особу, яка прийняла товар;
• дату;
• підпис.
Документ завіряють штампом (печаткою).
У випадках відмови прийняття заяви-претензії від споживача суб’єктом 

господарювання, її необхідно надіслати поштою рекомендованим листом з 
повідомленням та описом вкладеного. Копії товарного чи касового чека долу-
чити до заяви (оригінал зберігає споживач).

Якщо претензію споживача не буде задоволено продавцем (підприємства-
ми і громадянами-підприємцями) упродовж 14 днів, то за захистом своїх прав 
споживач має право звернутися до органів захисту прав споживачів.

У заяві споживача має бути зазначено:
• прізвище, ім’я та по батькові;
• адреса споживача;
• паспортні дані;
• інформація про товар, під час продажу якого було порушено права спо-

живача.
Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо подавець доведе, що 

недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користу-
вання товаром або його зберігання. 

Продавець має право в триденний термін від моменту одержання письмо-
вої заяви від покупця надіслати цей товар на експертизу.

У разі підтвердження експертизою неналежної якості товару і відсутності 
вини покупця, продавець забезпечує в триденний термін від дня отримання 
висновків (акта) про якість товару виконання однієї із вимог, передбачених 
ст. 10 Закону. 

За бажанням споживач може бути присутнім під час експертизи.
У разі з’ясування вини покупця, експертизу оплачує останній.
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Порядок проведення контрольної перевірки відпуску товарів  
у підприємствах торгівлі й громадського харчування

Перевірку правильності відпуску товарів повною мірою і чистою вагою, а 
також правильності розрахунків з покупцями здійснюють або за допомогою 
контрольних покупок продовольчих і промислових товарів, або встановлен-
ням кількості, ваги і вартості товару, відпущеного покупцю, а також підго-
товлених до продажу товарів, розфасованих в магазині на підставі “Порядку 
відбору у суб’єктів господарювання сфери торгівлі, громадського харчування 
і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплекту-
ючих виробів для перевірки їх якості” № 215, затвердженого Постановою 
 Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. та “Правил нормування засо-
бами вимірювальної техніки у сфері торгівлі”, затверджених наказом Держ-
стандарту України № 393 від 20 вересня 1996 р.

Перевірку правильності відпуску товарів проводять після отримання про-
давцем касового чека чи грошей готівкою і передачі товару покупцю, а в мага-
зинах самообслуговування — після отримання грошей касиром і видачі чека 
покупцю. 

Товари, об’явлені контрольною покупкою, які купила службова особа чи 
покупець, не можна виносити з прилавка, вузла розрахунку. У необхідних 
випадках, у разі переважування (перемірювання) вони можуть бути перене-
сені в інше місце в присутності продавця чи представника адміністрації гос-
подарюючого суб’єкта перевірки.

Контрольну перевірку (переважування і перемірювання) виконують на 
виправлених вагах і приладах у присутності осіб, які відпустили товар. Перед 
цим службова особа зобов’язана перевірити справність ваговимірювальних 
приладів, за допомогою яких відпущено товар.

Перевірка правильності відпуску промислових товарів

Правильність вимірювання довжини тканин перевіряють у присутності 
покупця накладанням дерев’яного брускового метра на тканину, що вільно 
розстелена на прилавку (столі). Таким методом виконують вимірювання дов-
жини або площі всіх без винятку видів тканини.

Вимірювати довжину тонких та легких видів тканин можна способом віль-
ного, без натягу, прикладання до брускового дерев’яного метра, що покладе-
ний на прилавку або столі.

Заборонено користуватися складними м’якими метрами або нанесеними 
на прилавок відмітками.

Перевірка правильності відпуску продовольчих товарів

Для перевірки правильності відпуску продовольчих товарів, слід керува-
тися основними правилами:

• переважування товару роблять разом із пакувальним папером чи паке-
том, в якому товар було відпущено покупцю. На площадку для гир кла-
дуть такого ж формату, як і ваги, папір або пакет. Окремі товари (ковба-
са, копчені продукти, риба холодного копчення, сир тощо) можна 
переважувати без паперу і пакетів;
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• для визначення чистої ваги олії, сметани, меду, джему та інших анало-
гічних за консистенцією товарів їх зважують у посуді (брутто) покупця, 
після чого посуд звільняють від вмісту, миють, витирають, а потім зва-
жують його вагу і відраховують від ваги брутто;

• повноту наливу пива перевіряють мірним циліндром;
• для перевірки точності дозування порцій розфасованих товарів, відби-

рають із різних місць 10 одиниць однорідного (одного найменування, 
одного дозування, в однаковій упаковці й однієї дати розфасовки) това-
ру, які зважують разом із упаковкою одною вагою з дотриманням вста-
новлених правил. На площадку для гир поміщають такий самий паку-
вальний матеріал, такі ж пакети, які було використано для упаковки 
цього продукту, таку саму кількість.

Перевірку маси квашеної капусти, солоно-маринованих грибів здійснюють 
переважуванням їх разом із соком, розсолом, маринадом. Солоні квашені 
огірки, помідори і мочені яблука зважують без рідини (розсолу). Нефасовані 
оселедці, інші риботовари, живу і морожену рибу переважують без тузлуку 
(розсолу), води, льоду. 

Перевірку об’єму рідини (лікеро-горілчаних виробів, вина, пива тощо) 
здійснюють за методом перевірки контрольної порції мірною колбою, цилінд-
ром (за нижнім краєм меніска), які відповідають вимогам нормативних доку-
ментів. Мірна колба, циліндр, а також лійка, за допомогою якої роблять пере-
ливання, повинні бути попередньо споліснуті такою ж рідиною.

Перевірку маси заздалегідь розфасованих суб’єктами господарювання 
 сфери торгівлі й громадського харчування товарів проводять переважуванням 
(з дотриманням відповідних вимог) 10 одиниць (порцій) цього товару (однієї 
дози, упаковки і дати розфасовки) або його залишку з наступним визначен-
ням середньої ваги однієї одиниці (порції) товару.

У випадку використання електронних ваг, враховують тарокомпенсанцію 
на величину, яку здійснює вагоупаковка.

Якщо сумарна вага 10 одиниць товарів перевищує найбільшу межу зважу-
вання, встановлену для застосування контролю точності дозування порцій ваг, 
дозволено зважувати ці порції за два прийоми по 5 порцій. Одержану масу това-
ру ділять на 1 г і одержують середню вагу нетто однієї порції товару.

Дозування товару є правильним, якщо середня вага нетто однієї одиниці 
відхиляється від встановленого в той чи інший бік (±) не більше, ніж на суму 
абсолютних значень; що допускає погрішність ваг, на яких зважували товар 
для розфасовки, а у разі зважування 5 порцій — 1/5 припустимої погрішності 
ваг, на яких здійснювали перевірку.

3.6. Контроль за дотриманням правил продажу продовольчих 
товарів

Нормативними документами, що регламентують продаж продовольчих то-
варів є Закони України “Про захист прав споживачів”, “Про забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про якість та 
безпеку харчових продуктів i продовольчої сировини”, “Про безпечність та 
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якість харчових продуктів”; Постанова Кабінету Міністрів України “Поря-
док заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговуван-
ня населення”; Наказ Мінекономіки України “Правила роздрібної торгівлі 
продовольчими товарами” та ін.

Рис. 3.31. Зміст наказу Мінекономіки України “Правила роздрібної торгівлі  
продовольчими товарами”

Торговельно-технологічне обладнання для організації роздрібного прода-
жу продовольчих товарів повинно забезпечувати збереження їх якості i товар-
ного вигляду упродовж усього терміну реалізації. 

Працівники, які здійснюють транспортування, зберігання та продаж то-
варів повинні мати спеціальну освіту та підлягають обов’язковому медичному 
огляду.

Суб’єкт господарювання повинен мати:

санітарні правила

зареєстрований санітарний журнал

книгу відгуків та пропозицій

Документи на продовольчі товари:

товарно-транспортні накладні

рахунки-фактури

прибутково-видаткові накладні

сертифікат відповідності державної системи сертифікації 
або його копія, завірена суб’єктом господарювання, що 
відпустив товар

“Правила”

регламентують порядок приймання, 
зберігання, підготовки до продажу та 
продажу продтоварів через роздрібну 

торговельну мережу, а також визначають 
вимоги у дотриманні прав споживачів щодо 
належної якості й безпеки товару та рівня 

торговельного обслуговування.

Заборонено приймати, зберігати та продавати продовольчі товари,  
що швидко псуються, без використання холодильного обладнання.!
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Продовольчі товари неналежної якості продавець зобов’язаний замінити 
на якісні товари або повернути споживачеві сплачені гроші.

Всі нефасовані харчові продукти мають бути забезпечені інформацією дер
жавною мовою України відповідно до вимог Закону України “Про захист прав 
споживачів” (рис. 3.32).

Рис. 3.32. Вимоги до маркування вітчизняних та імпортних харчових продуктів

Рис. 3.33. Харчові продукти, які вилучають з oбігy

Вимоги до маркування вітчизняних та імпортних харчових продуктів:

загальна назва харчового продукту

застереження щодо вживання харчового 
продукту дітьми, якщо він є дитячим 
харчуванням, а підстави для такого 

застереження є

номінальна кількість харчового продукту  
в установлених одиницях виміру

строк придатності до споживання  
чи дата закінчення строку придатності  

до споживання

позначення нормативного документа  
для харчових продуктів вітчизняного  

виробництва

найменування й адреса виготовлювача  
та місце виготовлення

відсоток сторонніх домішок

інша інформація, передбачена чинними  
в Україні нормативними документами,  

дія яких поширюється на певний  
харчовий продукт

склад харчового продукту

енергетична цінність

дата виготовлення

умови зберігання

умови використання

Харчові продукти,  
які вилучають  

з обігу:

⇒ небезпечні
⇒ неякісні
⇒ фальсифіковані
⇒ неправильно марковані
⇒ без позитивного висновку державної 

санітарно-гігієнічної експертизи  
та сертифіката відповідності

⇒ строк придатності до споживання яких 
скінчився

⇒ із відсутніми документами, що  
підтверджують їхню якість та безпеку
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Особливості контролю за продажем товарів рослинного походження:
• хліба та i хлібобулочних виробів; 
• кондитерських виробів та меду;
• круп, макаронних виробів, борошна, крохмалю, цукру та кухонної солі.
Суб’єкт господарювання упродовж усього робочого дня повинен забезпечи-

ти безперебійний продаж хліба та хлібобулочних виробів. Для продажу тортів 
i тістечок необхідно мати холодильне устаткування.

Заборонено зберігати хліб i хлібобулочні вироби навалом, а також установ-
лювати обладнання з хлібом на відстані меншій ніж 35 см від рівня підлоги — 
в підсобних приміщеннях та 60 см — у торговому залі. Не допускається збері-
гання хліба разом із товарами, які мають різкий i сильний запах. Заборонено 
реалізацію хліба та хлібобулочних виробів працівниками, які проводять 
розрахунки за готівку (приймають гроші).

Під час відпускання хліба i хлібобулочних виробів продавцем, а також у 
разі самостійного вибору товару покупцями, потрібно користуватися щипця-
ми, ложечками, лопатками, виделками або смужками чистого паперу.

Приймання кондитерських виробів здійснюють за такими основними па-
раметрами: якість, кількість місць, маса.

Прийманню не піддягають кондитерські вироби:
• деформовані;
• забруднені;
• із домішками;
• із стороннім запахом;
• із неприємним присмаком;
• із плямами на поверхні;
• із мокрою липкою поверхнею;
• із сірим нальотом.

Термін реалізації хлібобулочних виробів:

36 год. – хліб із житнього та житньо-пшеничного обойного  
i житнього обдирного борошна, а також суміші пшеничного 
i житнього сортового борошна

16 год. — дрібноштучні вироби масою 200 г i менше  
(зокрема бублики)

24 год. – хліб із пшенично-житнього та пшеничного  
обойного борошна, хліб i хлібобулочні вироби масою понад 
200 г iз сортового пшеничного, житнього сіяного борошна

Заборонено під час приймання кремових кондитерських виробів  
перекладати тістечка з кремом із лотків постачальника в тару  
магазину, а також реалізацію їх методом самообслуговування.

Приймання тортів, не упакованих поштучно у стандартні  
картонні коробки, заборонено.

!
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Кондитерські вироби i мед зберігають у приміщеннях із температурою не 
вищою ніж 18°С i відносній вологості повітря 70–75 %, а торти i тістечка — в 
охолоджувальних шафах у температурі від 0 до 5°С. Заборонено зберігати кон-
дитерські вироби поруч із товарами, які передають вологу або мають спе-
цифічний запах, а також виставляти у віконних вітринах натуральні кондви-
роби.

Продаж кондитерських виробів проводять у попередньо розфасованому 
вигляді, поштучно, а також зважуванням у присутності покупця. Продавати 
поштучно можна сорти цукерок, які мають фабричну упаковку. 

Під час надходження круп’яних, борошняних та інших сипких товарів 
(крохмалю, цукру, кухонної солі та ін.) до роздрібного підприємства, обо в’яз-
ково звертають увагу на стан їх перевезення. Продукти мають бути надійно 
захищеними від атмосферних опадів та іншого зовнішнього впливу.

Рис. 3.34. Вимоги до приймання круп’яних, борошняних та інші сипких товарів

Зберігають макаронні вироби, борошно, крохмаль, цукор і кухонну сіль у 
сухих, чистих, без сторонніх запахів, добре вентильованих приміщеннях, не 
уражених амбарними шкідниками, без різких коливань температури, що не 
перевищує 20°С, у відносній вологості повітря не більшій ніж 70 %.

Цукор і крупи ізолюють від сильно пахучих, а також від вологих продук-
тів. Сіль зберігають окремо від усіх інших продуктів.

Контроль за продажем товарів тваринного походження  
(що швидко і дуже швидко псуються):

• м’яса та м’ясопродуктів;
• молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, сири, яйця 

курячі харчові (що швидко та дуже швидко псуються).

Прийманню не підлягають круп’яні, борошняні та інші сипкі товари з порушеннями:

в оформленні супровідних  
документів

без сертифіката 
(посвідчення)

з порушеннями упаковки та технології 
виготовлення (з невідповідним кольором 
або смаком, зі сторонніми присмаками, 

запахами та домішками)

намоклі

пошкоджені гризунами  
та шкідниками

з властивими дефектними  
ознаками

забруднені

з наявністю домішок іншого виду  
чи сорту, із закінченими строками  

реалізації, без маркування та етикеток 
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Рис. 3.35. Вимоги до приймання м’яса та м’ясопродуктів

Потушне м’ясо у відрубах приймають за:
• кількістю туш;
• кількістю напівтуш або четвертин;
• масою нетто кожної з них.
Одночасно перевіряють:
• наявність тавра ветеринарного нагляду;
• свіжість м’яса; 
• правильність розбирання;
• наявність боєнської обробки; 
• відповідність угодованості до накладеного тавра;
• ступінь охолодження.
Перед продажем заморожене м’ясо попередньо розморожують до темпера-

тури — 6°С у товщині м’язів біля кісток на глибині 6 см. Кожну тушу розбира-
ють на сортові відруби відповідно до схем розрубування для кожного виду 
тварин. Усі інші м’ясопродукти сортують за видами, категоріями, сортами.

Під час продажу м’яса із сортових відрубів (м’ясо з кісткою) вміст кісток у 
шматку не повинен перевищувати загального процента вмісту кісток у сорто-
вому відрубі, встановленому за категорією вгодованості для кожного виду 
м’яса (розбирання згідно зі схемами розрубування для яловичини, свинини, 
баранини, які вивішують на видному місці у торговому залі).

Не приймають м’ясо та м’ясопродукти:

із порушеннями в оформленні  
супровідних документів 

недоброякісні

без тавра ветеринарного нагляду забруднені

з неякісною технологічною  
обробкою

пошкоджені гризунами  
та шкідниками 

з ознаками повторного  
заморожування

з наявністю льоду  
або снігового нальоту

зі зміненим кольором з властивими дефектними  
ознаками

з ознаками несвіжості із наявністю слизу, плісняви,  
цвілі

із позеленінням, ослизненням без етикеток
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Таблиця 3.3
Особливості продажу м’яса та м’ясопродуктів:

М’ясо Без нарізування, за згодою покупця додають не більше двох 
доважків, що не перевищують 10 % загальної маси покупки. 
Доважки повинні відповідати сорту і якості товару, що 
відпускається.

М’ясо птиці Цілим або розрубують: курей, качок — на дві половини вздовж 
тушки, а гусей та індичок — на 2, 4, 6 і 8 частин.
Відібраний товар спочатку показують
покупцеві та зважують, потім відпускають, після оплати його 
вартості.

Копчено-варені, 
знежирені, варені, 
закопчені та варено-
копчені окісти

Розрубують і нарізують за особливим для кожного з цих виробів 
розбиранням і продають без кісток, шкури і хрящів.
Рулети, шинку, буженину, карбонад, бекон, корейку, грудинку 
нарізують за особливим для
кожного з цих виробів розбиранням.

Контроль за продажем товарів тваринного походження

Під час надходження до роздрібного підприємства такої продукції тварин-
ного походження, як молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові 
жири, сири, яйця курячі харчові (що швидко та дуже швидко псуються), 
обов’язково звертають увагу на стан її перевезення. 

Загустілі та м’які кисломолочні вироби, молоко мають бути охолоджени-
ми. Температура у товщі морозива не повинна перевищувати: –10°С — для за-
гартованого великої маси, та –12° С — для дрібноштучного; для м’якого — не 
вище –5 °С — –7°С.

Молоко, харчові жири та інші молокопродукти приймають за:
• кількістю місць;
• масою нетто.
Одночасно перевіряють:
• вид і свіжість продукту;
• ступінь термообробки (холодом, теплом);
• дату і годину виготовлення, а також кінцевий строк продажу, які по-

винні відповідати даним, зазначеним у супровідних документах, на сер-
тифікаті (посвідченні) якості, маркувальних ярликах, товарних етикет-
ках.

Заборонено продаж технічних і харчових неповноцінних курячих яєць  
та яєць качок і гусей.!

Прийманню не підлягають молокопродукти, доставлені  
з порушення умов транспортування, які впливають  

на строки зберігання та стан якості!
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Таблиця 3.4
Прийманню не підлягають:

Молоко та 
молокопродукти

з порушеннями в оформленні супровідних документів, без сертифіката 
якості, забруднені, пошкоджені гризунами та шкідниками, з 
порушенням упаковки та технології виготовлення (зі зміненим кольором 
та відтінками, з гірким, прогірклим, пліснявим, металічним та іншими 
присмаками і запахами, невідпо відною консистенцією, зі сторонніми 
домішками, тріщинами та сколами скла), з наявністю консервантних 
речовин, несвіжі, із закінченим терміном реалі зації, без маркування 
й етикеток, з невідповідним вмістом жиру, з властивими дефектними 
ознаками.

Молоко з кислим і пригорілим присмаком; з ослизлою, тягучою і густою 
консистенцією; з піною під пластом вершків; з ознаками бродіння; з 
домішками морозива, фальсифіковане.

Дієтичні 
кисломолочні 
продукти

з перекислим або з невираженим (прісним), маслянокислим, оцтовим 
смаком; з металічним, пліснявим, хлібним присмаком; зі щілинами, 
рідкою, тягучою, спученою консистенцією; з грудочками сиру та 
виділеннями сироватки та газоутворенням.

Сметана З кислим, оцтовим присмаком; із сальним, дріжджовим, аміачним, 
прогірклим смаком і запахом; з ослизлою, тягучою, грудкуватою, 
сирною, пінистою консистенцією; зі сторонніми домішками та 
сироваткою, що виділилася.

Кисломолочні сири 
та сиркові маси

з невираженим або кислим смаком; із невластивим кольором і без 
жовтуватого відтінку; з грубою крупчастою, крихкою, мазкою, тягучою, 
ослизлою консистенцією та стороннім присмаком і запахом.

Масло коров’яче 
вершкове

зі сторонніми домішками, ушкоджене пліснявою, крихкою консистен-
цією, з гнильним, прогірклим, сальним, рибним смаком і запахом.

Масло топлене з наявністю сколотин і розсолу.

Маргарин з присмаком риби, гіркоти чи фарби, з вираженим металічним, сальним, 
сирним або кислим смаком і запахом, з борошнистою чи сирною 
консистенцією, зі стікаючою вологою.

Сири з порушенням форми, розпливчасті, здуті, з грубою, товстою, слабкою, 
ослизлою, підіпрілою кірочкою, з тріщинами та лишайними плямами; 
блідого та нерівномірного кольору, з відсутнім малюнком або з його 
дефектами; ушкоджені підшкірковою пліснявою (крім тих, що дозрівають 
з участю слизу), з гнильними колодязями, заражені сирним кліщем.

Яйця курячі харчові забруднені на поверхні понад допустимі норми, з дефектами бою, 
харчові неповноцінні та технічні (із непрозорим на просвіт вмістом, 
із пліснявими плямами під шкаралупою, з присохлим жовтком, зі 
змішаними білком і жовтком, з наявністю кровоносних судин у вигляді 
кільця на поверхні жовтка, міражні), з різким запахом сірководню.

Дитяче харчування без позначення на етикетках (упаковках): складу, способу приготування, 
призначення до використання, термінів і умов зберігання; зі зміненим 
кольором, стороннім запахом, із присмаком гіркоти.

Згущені молочні 
консерви

без етикеток, у немаркованих, іржавих, деформованих, із порушеною 
герметичністю і бомбажних банках; сухе молоко і вершки — пожовклі, 
зі стороннім запахом, із присмаком гіркоти.

Майонез із неоднорідною консистенцією, ознаками бродіння, присмаком гіркоти; 
допускаються поодинокі бульки повітря.

Морозиво з грубою, густою, пухкою, тістоподібною пліснявою консистенцією, 
зі згустками та грудочками льоду, жиру, желатину, з нерівномірним 
кольором та глазур’ю, з кормовим, кислим, гірким і металічним 
присмаками та з ознаками розморожування і повторного заморожу-
вання. Зберігають у низькотемпературних прилавках-холодильниках у 
межах коливань температури від –14°С до –12°С не більше ніж 48 год.
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Особливості контролю за продажем риби і рибопродуктів

Живу рибу, що надійшла до продажу, розміщують в акваріумах із водою, 
обладнаних пристроями для збагачення води киснем. 

Строк придатності та реалізації живої риби із температурою води в ак-
варіумі від 11 до 15°С:

• осінньо-зимовий період — 48 год.;
• весняно-літній період — 24 год.

Таблиця 3.5
Не підлягають продажу

Жива та охолоджена риба з наявністю паразитарних захворювань, каламутного слизу, 
кислуватого запаху, тьмяної луски, м’якої консистенції м’яса, 
каламутних запалих очей.

Снула риба покрита каламутним слизом з кислуватим запахом, тьмяною 
лускою, каламутними запалими очима, м’яким водянистим 
м’ясом.

Охолоджена та морожена 
риба

із зовнішніми пошкодженнями, зі згустками крові та 
синяками, почервонілими зябровими кришками, зі здутим 
животом.

Солона риба із в’ялою консистенцією і гнильним запахом, іржею, яка 
проникає в товщу.

Копчена, в’ялена, сушена 
риба

із дефектами технологічної обробки (непрокопчена, 
недов’ялена, пересушена, недосолена, з присмаком і запахом 
сирої риби).

Контроль за продажем безалкогольних та слабоалкогольних напоїв

Заборонено годувати живу рибу хлібом, крупою та іншими видами  
корму в акваріумах.

Пляшки, банки  
з напоями повинні  

мати етикетки,  
де зазначено:

⇒ назву напою
⇒ товарний знак
⇒ назву підприємства-виробника
⇒ підпорядкованість підприємства-виробника
⇒ ємність
⇒ дату закінчення гарантійного терміну зберіган-

ня, напис "Бажано вжити до вказаної дати"
⇒ енергетичну цінність
⇒ номер стандарту
⇒ ціну

Заборонено розливати над відкритими флягами вже відміряні  
молокопродукти, а також залишати інвентар у тарі з продуктами.  

Для цього виділяють і використовують спеціальний посуд.
Заборонено продаж сирів із запліснявілою шкоринкою,  

крім тих, що дозрівають.

!



220

Для визначення якості пива керуються ГОСТ 12786–80 “Пиво. Правила і 
методи відбору проб”. Під час перевірки якості пива звертають увагу на упа-
ковку і правильність маркування споживчої і транспортної тари та відповід-
ність нормативно-технічній документації.

Перевірку якості пива, розлитого в пляшки, на відповідність вимогам нор-
мативно-технічної документації здійснюють за показниками якості, об’єд-
наних у групи (див. табл. 3.6).

Таблиця 3.6
Показники якості пива

№ Найменування показників Позначення групи

1 Зовнішнє оформлення, зовнішній вигляд, прозорість, наявність 
сторонніх включень

1

2 Масова частка двоокису вуглецю, висота піни і піностійкість 2

3 Масова частка спирту, сухих речовин у початковому суслі 3

4 Смак і аромат 4

5 Об’єм продукції 5

Примітка: Стійкість пива визначають тільки у виробничих умовах.

Для перевірки якості пива, розлитого у пляшки, за показниками групи 1 і 
2 роблять відбір проб за ГОСТ 18321–73 відповідно до ГОСТ 18342–72 
(табл. 3.7):

• для 1-ої групи — за одноступінчастим нормальним планом контролю, із 
кодом показника якості 34, за спеціальним ступенем контролю С;

• для 2-ої групи — за одноступінчастим нормальним планом контролю, із 
кодом показника якості 36, за спеціальним ступенем контролю С.

Таблиця 3.7
Відбір проб пива в пляшках за показниками 1 і 2 групи

Об’єм 
партії, 

пляшок

1 група 2 група

Об’єм
вибірки, 
пляшок

Приймальна 
кількість

Забракована 
кількість

Об’єм 
вибірки, 
пляшок

Приймальна 
кількість

Забракована 
кількість

від 151 до 
500

13 1 2 3 1 2

від 501 до 
1200 вкл.

20 2 3 5 1 2

від 1201 до 
10.000 вкл.

32 3 4 5 1 2

від 10.001 
до 35.000 
вкл.

50 5 6 5 1 2

від 35001 
до 500000 
вкл.

80 7 8 8 2 3

від 500.001 
і вище

125 10 11 8 2 3
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Для перевірки якості пива, розлитого в пляшки, за показниками якості 
чотирьох груп відбір одиниць продукції у вибірку проводять методом випад-
кового відбору за ГОСТ 18321–73, за одноступінчастим нормальним планом 
контролю із кодом показника якості 34, за спеціальним ступенем контролю 
С2, відповідно до ГОСТ 18242–72 (табл. 3.8).

Таблиця 3.8
Відбір проб пива в пляшках за показниками якості з чотирьох групи

Об’єм партії, пляшок Об’єм вибірки, пляшок

від 151 до 1200 включно 5

від 1201 до 10.000 включно 8

від 10.001 до 35.000 включно 8

від 35.001 до 500.000 включно 13

від 500.001 і більше 13

Для визначення повноти наливу відповідно до ГОСТ 3473–78 від партії 
пива, розлитого в пляшки, методом випадкового відбору за ГОСТ 18321–73 
відбирають вибірку об’ємом 10 пляшок.

Для перевірки якості пива, розлитого в бочки, які призначені до транспор-
тування в автоцистернах, або ті, які розміщено в ізотермічних резервуарах, 
відбір проб одиниць продукції у вибірку проводять методом випадкового від-
бору за ГОСТ 18321–73 за одноступінчастим нормальним планом контролю, із 
кодом показника якості 34, за спеціальним ступенем контролю С4, відповідно 
до ГОСТ 18242–72 (табл. 3.9).

Таблиця 3.9
Відбір проб пива у бочках

Об’єм партії пива у збірниках фільтрованого 
пива або ізотермічних резервуарах, шт.

Об’єм вибірки, шт.

від 2 до 15 включно 2

від 16 до 25 включно 3

від 26 і більше 5

Партію пива, розлитого в пляшки, приймають, якщо кількість дефектних 
пляшок з пивом (деформація, розриви, перекоси етикеток, наявність одинич-
них сторонніх включень у вигляді ворсинок або часточок закупорювального 
матеріалу — за показниками якості 2 групи, які не відповідають вимогам нор-
мативно-технічної документації) у вибірці менша або дорівнює кількості ви-
бірки, і бракують, якщо кількість дефектних пляшок з пивом у вибірці біль-
ша або дорівнює забракованій кількості.

У випадку отримання незадовільних результатів випробувань хоча б за од-
ним показником 3–5 групи для пива, розлитого в пляшки, або хоча б за одним 
показником органолептичних або фізико-хімічних випробувань для пива, 
розлитого в бочки, призначеного для транспортування в автоцистернах або 
тих, які розміщено в ізотермічних резервуарах, партію бракують.

Для перевірки якості пива у бочках за показниками 1, 2, 3 і 4 групи, від 
партії відбирають три бочки методом найбільшої об’єктивності. Показники 
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якості визначають в одній бочці. У разі отримання незадовільних результатів 
випробувань за показниками 3 групи — партію бракують. У разі отримання 
незадовільних результатів випробувань за показниками 1, 2 і 4 групи, прово-
дять повторне випробування за тими самими показниками останніх двох бо-
чок. Результати повторних випробувань вважають актуальними для всієї пар-
тії.

Для контролю стійкості піни беруть 2 пляшки, для контролю смаку і аро-
мату — 2 пляшки. Пиво, що залишилося у вибірці, зливають в одну посуди-
ну, старанно змішують і проводять контроль масової частки спирту, сухих ре-
човин у початковому суслі, кислотності та кольору. Від кожної одиниці 
вибірки, відбирають дві точкові проби об’ємом по 0,5 л у дві чисті сухі пляш-
ки ємкістю 0,5 л.

Для визначення висоти піни і піностійкості беруть 1 пляшку, стійкості — 2 
пляшки. Пиво, що залишилося, зливають в одну посудину, старанно змішу-
ють і проводять контроль зовнішнього вигляду (прозорості, наявності сторон-
ніх включень), смаку і аромату, масової частки спирту, сухих речовин у по-
чатковому суслі, кислотності й кольору.

Точкові проби відбирають за допомогою розливного або пробного крана. 
Для усунення підняття піни і пов’язаної з цим втрати двоокису вуглецю нали-
вання пива слід здійснювати через шланг (внутрішній діаметр — 5–7 мм, дов-
жина — 1 м), скручений у вигляді спіралі діаметром 30–35 мм, що закінчуєть-
ся скляною трубкою, кінець якої опускають на дно пляшки. Після наливання 
пляшки з пивом миттєво закорковують кроненпробкою.

Відбір проб для контролю стійкості слід проводити згідно з правилами від-
бору проб для мікробіологічного аналізу.

Кожну пляшку з пробою, що відібрано за п. 2.2, забезпечують етикеткою, 
на якій повинно бути вказано:

• найменування виробника;
• найменування пива;
• дата розливу;
• дата відбору;
• кількість пива, від якого відібрана проба;
• прізвище, посада осіб, що відбирали пробу. 
До проведення аналізу пляшки з пробою потрібно зберігати при темпера-

турі від 0 до плюс 5 °С не більше ніж 24 години.
Пастеризовані напої повинні мати додатковий напис: “Пастеризоване”.

На автоцистернах  
і бочках мають бути  

такі позначення:

⇒ ємність;
⇒ номери автоцистерни та бочки

Заборонено приймати напої без етикеток, з наявними ознаками  
бою (тріщини, скол шийки пляшки), зіпсованою закупоркою,  

загальним покаламутненням, осадом, сторонніми домішками,  
нехарактерним  запахом і смаком; пиво — з низькою  

піною, яка швидко осідає.

!
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Строк придатності пива:
• непастеризоване — 3–17 діб,
• пастеризоване та стабілізоване — 90 діб,
• ємкісне — 7 діб.

3.7. Контроль за дотриманням правил торгівлі алкогольними 
напоями і тютюновими виробами

Перевірка супровідних документів маркування алкогольних напоїв  
та тютюнових виробів

Рис. 3.36. Визначення понять “алкогольні напої” та “тютюнові вироби”

Ідентифікацію продукції, що належить до категорії “алкогольні напої” 
проводять  відповідно до змін ст. 1 Закону України “Про акцизний збір на ал-
когольні напої та тютюнові вироби” № 329/95 від 15 вересня 1995 р. та до 
ст. 1 Закону України “Про державне регулювання виробництва і торгівлі 
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютю-
новими виробами” № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 р., Законом України “Про 
внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та реалізації ал-
когольних напоїв” № 182/98-ВР від 5 березня 1998 р. Ідентифікацію продук-
ції, що належить до категорії “тютюнові вироби” — відповідно до вищезазна-
ченого Закону України № 481/95-ВР від 19 грудня 1995 р. (ст. 1).

Основні засади державної політики регулювання виробництва, експорту, 
імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодо-
вим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, забезпечення їх висо-
кої якості та захисту здоров’я громадян визначає Закон України “Про дер-
жавне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” № 481/95-ВР 
від 19 грудня 1995 року, інші закони України та нормативно-правові акти, а 
саме:

Алкогольні напої

— це продукти, одержані спиртовим 
бродінням цукровмісних матеріалів  
або виготовлені на основі харчових  

спиртів із вмістом спирту етилового  
понад 1,2 відсотка об’ємних одиниць,  

які належать до товарних груп  
Гармонізованої системи опису  

та кодування товарів під кодами 2204, 2205, 
2206, 2208.

Тютюновими  
виробами є

сигарети, цигарки, сигари, а також  
люльковий, нюхальний, смоктальний, 

жувальний тютюн та інші вироби  
з тютюну і його замінники, які впливають  

на фізіологічний стан людини  
під час вживання.
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1. Закони України “Про внесення змін до Закону України “Про державне 
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодо-
вим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” № 527/97–ВР від 11 
вересня 1997 р.; “Про внесення змін до деяких законів України щодо держав-
ного регулювання виробництва і реалізації спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” № 122/98–ВР від 12 
лютого 1998 р.; “Про внесення змін до деяких законів України щодо вироб-
ництва та реалізації алкогольних напоїв” № 182/98 від 5 березня 1998 р.; 
“Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” № 329/95–ВР 
від 15 вересня 1995 р.; “Про внесення змін до Закону України “Про державне 
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодо-
вим, алкогольними напоями і тютюновими виробами” № 526/97 від 11 вере-
сня 1997 р.

2. Постанови Кабінету Міністрів України “Про тимчасовий порядок видачі 
ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, ко-
ньячним і плодовим, тютюновими виробами і роздрібної торгівлі алкогольни-
ми напоями і тютюновими виробами” № 493 від 13 травня 1996 р., “Про за-
твердження правил торгівлі алкогольними напоями” № 854 від 30 липня 
1996 р., “Про впорядкування видачі суб’єктам підприємницької діяльності 
ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і 
виноградним, алкогольними напоями і тютюновими виробами” від 31 березня 
1999 р. № 500, “Про внесення змін до Правил роздрібної торгівлі алкогольни-
ми напоями” № 313 від 17 березня 1998 р.

3. Накази Міністерства економіки та європейської інтеграції України 
“Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами” № 503 
від 3 серпня 1996 р., “Зміни до Правил роздрібної торгівлі тютюновими виро-
бами” № 125 від 20 травня 2003 р.

Рис. 3.37. Основні етапи контролю за дотриманням правил торгівлі алкогольними 
напоями та тютюновими виробами

Контроль за дотриманням правил торгівлі алкогольними 
напоями та тютюновими виробами починають  

із контрольної закупки зазначених товарів.  
Контроль включає такі етапи:

перевірка марок акцизного збору

перевірка маркування товару

перевірка ліцензіїї на право торгівлі алкогольними товарами  
та тютюновими виробами

перевірка наявності супровідних документів

перевірка якості

перевірка правильності розрахунку зі споживачами,  
проведення грошей через ЕККА, видача касового чека
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Перевірка ліцензії на право торгівлі алкогольними товарами  
та тютюновими виробами

Під час перевірки ліцензій на право торгівлі алкогольними напоями і тю-
тюновими виробами необхідно керуватися Законом України “Про Державне 
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодо-
вим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” № 481/95-ВР від 19 
грудня 1995 р. та Постановою Кабінету Міністрів України “Про впорядкуван-
ня видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової 
торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкоголь-
ними напоями і тютюновими виробами” № 500 від 31 березня 1999 р.

Відповідно до Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверд-
женими Постановою Кабінету Міністрів України № 854 від 30 липня 1996 р., 
роздрібна торгівля алкогольними напоями з вмістом етилового спирту понад 
1,2 відсотка здійснюється через спеціалізовані підприємства, зокрема фір-
мові, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортимен-
том продовольчих товарів, підприємства чи спеціалізовані відділи (секції) ма-
газинів споживчої кооперації, автомагазини системи споживчої кооперації, 
що здійснюють виїзну торгівлю в сільські місцевості, а також заклади ресто-
ранного господарства. 

Проте пунктом 4 зазначених Правил визначено, що для впровадження роз-
дрібної торгівлі алкогольними напоями, суб’єкт підприємницької діяльності 
(крім закладів ресторанного господарства) повинен мати закрите приміщення 
торговельною площею не менше ніж 20 м2, обладнане відповідним торговельно-
технологічним устаткуванням (вітрини, прилавки, пристінні гірки тощо), охо-
ронною сигналізацією, з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією, а у 
випадках, передбачених законодавством, забезпечити умови для використання 
електронних контрольно-касових апаратів, зберігання матеріальних цінностей.

Для впровадження роздрібної торгівлі алкоголем або цигарками в одному 
місці торгівлі суб’єкт підприємницької діяльності повинен мати одну ліцен-
зію на діяльність з роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Арбітражна практика з цього питання підтверджує правильність цих твер-
джень (постанова судової колегії Вищого арбітражного суду від 8 грудня 
1998 р. у справі № 04–1/9–1/192).

Слід пам’ятати, що Правилами заборонено роздрібну торгівлю спиртом 
етиловим, спиртом етиловим житнім, коньячним і плодовим.

Заборонено роздрібну торгівлю алкогольними напоями  
та тютюновими виробами:

• з рук, лотків, в непристосованих для зберігання і продажу приміщен-
нях, які не відповідають вимогам пункту 4 цих правил, а також не 
мають складських приміщень (для алкогольних напоїв);

• на території дошкільних, навчальних і лікувальних закладів, у місцях 
проведення спортивних змагань, гуртожитках та прилеглих терито-
ріях, а також інших місцях, визначених місцевими радами;

• громадянам, які не досягли 18-річного віку;
• працівниками суб’єкта підприємницької діяльності, яким не виповни-

лося 18 років;
• на підприємствах, де торгова площа менша ніж 20 м2 і у дрібнороздріб-

ній мережі.
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Незважаючи на те, що Законами і Правилами у вищезазначених випадках 
заборонено торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, але 
органи державної виконавчої влади, всупереч зазначеним вимогам, іноді ви-
дають ліцензії на право торгівлі вказаними товарами. Інспектор це фіксує в 
акті, а керівництво державного органу у справах захисту прав споживачів 
може ставити питання перед прокурором району, міста, області про скасуван-
ня цієї ліцензії.

Що стосується ліцензії на оптову торгівлю алкогольними напоями та тю-
тюновими виробами, то, відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни “Про впорядкування видачі суб’єктам підприємницької діяльності лі-
цензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і 
виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами” № 500 від 31 
березня 1999 р., таку ліцензію видають за умови, якщо підприємець має від-
повідні складські приміщення і матеріально-технічну базу, тобто стенд або 
вітрину із зразками продукції в асортименті; робочі місця для оформлення 
угод; електронно-касовий апарат для розрахунків з покупцями готівкою; об-
ладнання для перевірки марок акцизного збору на справжність.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 500 від 31 березня 
1999 р., оптову торгівлю спиртом здійснюють тільки державні підприємства 
за умови, що вони мають відповідні ліцензії.

Оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть 
здійснювати всі інші підприємства за наявності ліцензії (форма власності під-
приємства не має значення).

Підприємство, яке отримало ліцензію на право виробництва спирту, алко-
гольних напоїв і тютюнових виробів, може здійснювати оптову торгівлю влас-
ної продукції на території України без ліцензії на право оптової торгівлі.

Під час перевірки ліцензії необхідно звернути увагу на дату видачі, термін 
дії ліцензії, вид торгівлі, хто видав ліцензію, чи скріплено підписом, печат-
кою в оригіналі.

Перевірка наявності супровідних документів

Перевіряючи супровідні документи на алкогольні напої та тютюнові виро-
би, слід звернути увагу на наявність рахунків-фактур, товарно-транспортних 
накладних, свідоцтва про якість, сертифікатів відповідності, виданих 
УкрСЕПРО або скріплених підписом і печаткою суб’єкта, що відпустив товар, 
копії сертифіката відповідності, документи, що підтверджують належну 
якість напоїв чи їх копій, скріплених підписом і печаткою, як це вимагають 
Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені Постановою 
Кабінету Міністрів України № 854 від 30 липня 1996 р. та Правила роздрібної 
торгівлі тютюновими виробами, затверджені Наказом Міністерства зовнішніх 
економічних зв’язків і торгівлі України № 503 від 3 серпня 1996 р.

Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які надійшли в Украї-
ну імпортом, дозволено тільки за наявності у суб’єкта господарювання сер-
тифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката 
УкрСЕПРО, отриманого згідно із законодавством.

Велике значення має наявність рахунків-фактур на отримані за товарно-
транспортною накладною алкогольні напої та тютюнові вироби на ту ж саму 
суму товарів або чеків ЕККА. Відсутність їх свідчить, що отримано “ліву” 
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партію, яка не пройшла державний монопольний контроль, а також про пору-
шення Правил.

Суб’єкту господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольни-
ми напоями і тютюновими виробами, заборонено приймати для продажу і 
зберігати алкогольні напої та тютюнові вироби від фізичних осіб, крім тих, 
які зареєстровані як підприємці та мають ліцензію на здійснення оптової тор-
гівлі цими товарами. У документах повинно бути зазначено, від кого прийня-
то товар, номер реєстрації його як підприємця.

Перевіряють також супровідні документи — свідоцтва, що підтверджують 
якість, і сертифікати відповідності. Необхідно звернути увагу на те, щоб за-
значені документи були на отриману партію товарів за накладною, на терміни 
дії та достовірність.

Щоб перевірити достовірність представленого сертифіката відповідності, 
телефонують в УкрЦСМ і звіряють номер свідоцтва, дату виготовлення про-
дукції, кількість виробленої продукції, термін дії, кому видано сертифікат 
відповідності.

У фірмовому магазині або відділі з продажу алкогольних напоїв та тютю-
нових виробів слід вивісити витяг з Правил торгівлі алкогольними напоями і 
тютюновими виробами.

Перевірка марок акцизного збору

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про акцизний збір на алкогольні на-
пої та тютюнові вироби” № 329/95-ВР від 15 вересня 1995 р., виробники алко-
гольних напоїв та тютюнових виробів проводять маркування кожної пляшки 
алкогольних напоїв та кожної пачки (упаковки) тютюнових виробів у такий 
спосіб, щоб вона розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару, 
відповідно до Положення про виробництво, збереження, продаж марок акциз-
ного збору, маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Супровідні документи на алкогольні напої  
та тютюнові вироби:

товарно-транспортні накладні

свідоцтво про якість

копія сертифіката відповідності, документи,  
що підтверджують належну якість напоїв, чи їх копії,  

скріплені підписом і печаткою

рахунки-фактури

сертифікати відповідності, видані УкрСЕПРО, або скріплені 
підписом і печаткою суб’єкта, що відпустив товар

на імпортні вироби — гігієнічний висновок державної  
санітарно-гігієнічної експертизи
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Наявність марки акцизного збору на пляшці (упаковці) алкогольних на-
поїв, на пачці (упаковці) тютюнових виробів — обов’язкова умова для ввезен-
ня на митну територію України і реалізації їх споживачам.

Слід пам’ятати, що Законом України “Про внесення змін до деяких законів 
України щодо виробництва та реалізації алкогольних напоїв” № 182/98-ВР 
від 5 березня 1998 р. встановлено, що маркування акцизними марками алко-
гольних напоїв із вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних 
одиниць, які вироблено в Україні, не проводять. Тому під час перевірки наяв-
ності марок акцизного збору на алкогольних напоях необхідно пам’ятати, що 
вони повинні бути на алкогольних напоях, з вмістом спирту етилового від 1,2 
до 8,5 відсотка об’ємних одиниць на виробах імпортного виробництва. Акциз-
на марка на таку продукцію відрізняється від звичайної акцизної марки на-
писом “від 1,2 до 8,5 %”.

Перевірка маркування товару

Відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”, споживач 
має право на одержання необхідної, доступної та достовірної інформації про 
товари, що забезпечує можливість їх компетентного вибору.

Відповідно до внесення змін до Правил роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 313 від 
17 березня 1998 р., алкогольні напої повинні бути марковані в доступній для 
споживача формі згідно із законодавством про мови.

На етикетці повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код підпри-
ємства та номер ліцензії на виробництво (див. табл. 3.10).

Таблиця 3.10
На етикетці кожної пляшки зазначають:

Горілка та 
лікеро-горілчані 
вироби

• загальна та власна назви виробу;
• найменування виробника;
• знак для товарів і послуг;
• географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування 

виробника не відображає місця розташування підприємства;
• вміст спирту;
• місткість посуду;
• вміст цукру, якщо це регламентовано нормативним документом;
• позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного 

виробництва).

Вина • назва держави;
• найменування підприємства та його місцерозташування;
• знак для товарів і послуг;
• назва продукції;
• місткість посуду;
• вміст спирту (% об.);
• вміст цукру (крім сухих вин, шампанських, ігристих вин та коньяку)  

(% мас.);

Заборонено ввезення, зберігання, прийняття на комісію з метою  
продажу та реалізації на території України алкогольних напоїв  

та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору  
встановленого зразка.

!
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• дата розливу;
• позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного 

виробництва);
• штриховий код;
• дата виготовлення виробу, код підприємства та номер ліцензії на 

виробництво;
• для контрольованих за походженням назв обов’язково повинен бути напис 

“Вино контрольованих за походженням назв”, а на контретикетках — 
схематичне зображення території району, де виготовлене вино, із 
позначенням виноградних ділянок.

Колекційні вина 
та коньяки

• повинні бути наклеєні додаткові ярлики із зазначенням  
“Колекційне (колекційний), додатково витримане (витриманий)  
в колекції _____ років”;

• на шийку пляшки з колекційним вином повинна бути наклеєна 
кольєретка із зазначенням року врожаю винограду, з якого виготовлене 
вино;

• термін витримування марочних вин та позначення “Марочне”, вік 
коньячних спиртів марочних коньяків і коньяків спеціальних назв 
повинні бути зазначені на кольєретці.

Вермут • повинна бути контретикетка або додаткова етикетка, на якій зазначено 
дані про основний склад напою і погоджені з Міністерством охорони 
здоров’я рекомендації щодо його вживання.

На пляшці з усіма видами продукції виноробства можуть бути наклеєні 
контретикетки, які містять додаткову інформацію про напої.

Етикетки на алкогольні напої, які реалізують на підприємствах громадсь-
кого харчування, повинні бути марковані штампом (печаткою) цього підпри-
ємства.

Таблиця 3.11

Вищезазначеним наказом передбачено також умови продажу, а саме:

Продаж колекційних  
вин

з осадами, що швидко осідають і не створюють муті, дозволено, 
якщо це передбачено стандартом.

Продаж горілки та 
лікеро-горілчаних 
виробів

здійснюється лише в передбаченій діючими стандартами скляній 
тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних 
пляшках та художньо оформленому посуді зі скла чи глазурованої 
кераміки.

Продаж виноробної 
продукції

здійснюється лише в передбаченій діючими стандартами  
скляній тарі, а також у сувенірних пляшках та художньо 
оформленому посуді зі скла чи глазурованої кераміки, упаковці 
типу “Tetra-Pak”.

Заборонено продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі)  
без етикеток або чіткого маркування, з наявними ознаками бою  

(тріщини, сколювання шийки, пошкодження закорковування тощо),  
у негерметично закоркованих пляшках, з наявністю сторонніх  

і завислих частинок або каламуті, осаду, з закінченим терміном 
придатності, якщо це не передбачено стандартом.

!
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Рис. 3.38. Роздрібна торгівля тютюновими виробами

Відповідно до Закону України № 526/97-ВР від 11.09.97 “Про внесення 
змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і торгівлі 
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і тютюно-
вими виробами” та наказу МЗЕЗторгу № 128 від 9 березня 1998 р. “Про вне-
сення змін до Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами”, маркуван-
ня тютюнових виробів передбачає наявність такої інформації —

Роздрібна торгівля  
тютюновими виробами —  

це діяльність із продажу  
тютюнових виробів  

безпосередньо громадянам  
та іншим кінцевим споживачам  

для їх особистого некомерційного 
використання, яку здійснюють 

через:

• спеціалізовані підприємства
• фірмові магазини
• секції, відділи підприємств з універсальним 

асортиментом
• стаціонарні пункти дрібнороздрібної 

торговельної мережі
• заклади ресторанного господарства
• магазини “Товари повсякденного попиту”
• автомагазини, автокафе, лавки, автопричепи 

системи споживчої кооперації

Маркування тютюнових виробів

на кожній одиниці тютюнової продукції  
(сигареті, цигарці тощо) повинні бути вказані:

загальна та власна назви

власна назва виробу

позначення нормативного документа  
(для продукції вітчизняного виробництва)

найменування підприємства-виробника  
або тютюнової компанії

наявність фільтрувального мундштука

кількість одиниць

кількість смоли та нікотину в одиниці продукції

попередження про шкідливість паління тютюну для здоров’я

штриховий код
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На упаковці, в якій вироби містяться в пачках або коробках, повинні бути 
вказані:

• загальна та власна назви виробу;
• кількість одиниць продукції в упаковці;
• штриховий код.
На транспортній тарі повинні бути вказані:
• загальна та власна назви виробу;
• найменування підприємства-виробника та його місцерозташування;
• кількість одиниць продукції в упаковці;
• дата виготовлення;
• позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного ви-

робництва).
Знаки для товарів і послуг на тютюнових виробах повинні бути виконані 

українською мовою, у вигляді зареєстрованого оригіналу.
На етикетках тютюнових виробів може бути вказана додаткова інформація 

про характеристики продукту.
Спеціаліст перевіряє наявність вищезазначеної інформації на етикетках 

алкогольних напоїв, кожній пачці сигарет. За відсутності тієї чи іншої інфор-
мації, фіксує це в акті, покликаючись на нормативний документ, бракує і 
тимчасово припиняє реалізацію товару.

Перевірка якості алкогольних товарів і тютюнових виробів

Визначення якості горілки і лікеро-горілчаних виробів
Відповідно до ГОСТ 5363–93 “Горілка. Правила приймання і методи аналі-

зу”, партією вважають кількість горілки одного найменування, однієї дати 
розливу, оформлену одним документом про якість.

Для перевірки відповідності упакування і маркування вимогам норматив-
ної документації, відбір проб продукції здійснюють методом випадкового від-
бору за табл. 3.2.

Таблиця 3.12
Відбір проб лікеро-горілчаних виробів

Об’єм партії горілки, 
пляшки

Об’єм вибірки, 
пляшки

Приймальна 
кількість

Бракувальна 
кількість

від 501 до 1200 включно 20 2 3

від 1201 до 10.000 включно 32 3 4

від 10.001  
до 35.000 включно

50 5 6

від 35.001  
до 50.000 включно

80 7 8

від 50.001 
 і більше

125 10 11

Суб’єкти господарювання повинні мати ліцензію  
на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.!
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Партію горілки приймають, якщо кількість пляшок з горілкою, які мають 
деформацію, розриви, перекоси етикеток, ворсинки, у вибірці менша або, 
дорівнює приймальній кількості, і бракують, якщо кількість пляшок з горіл-
кою у вибірці більша або дорівнює бракувальній кількості.

Для визначення фізико-хімічних і органолептичних показників горілки 
від партії, методом випадкового відбору, відбирають вибірку в кількості чо-
тирьох пляшок. Чотири пляшки горілки з актом відбору проб передають в ла-
бораторію. Для проведення випробувань використовують дві пляшки горілки 
(визначення міцності горілки, органолептичних показників, вмісту домішок і 
лужності горілки). Дві інші пляшки горілки зберігають у лабораторії упро-
довж одного місяця на випадок появи розбіжностей в оцінці якості. У лабора-
торії визначають колір, прозорість, міцність горілки, повноту наливу і таке 
інше. У випадку отримання незадовільних результатів випробувань хоча б за 
одним показником — партію бракують.

Колір і запах горілки визначають порівнянням її з кольором і прозорістю 
горілки такого ж об’єму дистильованої води. Горілка повинна бути безкольо-
рова, прозора, без сторонніх часток, каламуті та осаду, без виникнення кілець 
на стінках пляшок; мати м’який смак без стороннього присмаку; запах, що 
характерний для горілки, без стороннього запаху. Для визначення якості 
горілки і лікеро-горілчаних виробів встановлюють наявність або відсутність 
білих кілець або білого осаду на дні пляшки, сторонніх завислих часток та ка-
ламуті. Повноту наливання пляшок визначають переливанням їх вмісту до 
останньої краплі в чистий градуйований циліндр (об’єм визначають за ниж-
нім меніском у циліндрі). Заборонено приймати горілку міцністю нижчою від 
норми, непрозору, з наявністю сторонніх завислих часток або каламуті, зі сто-
роннім присмаком або запахом, неміцно закупорену, із зіпсованим закупо-
ренням, без етикетки або з розірваною етикеткою, з неповним маркуванням, 
без акцизних марок, з неповним об’ємом наливу в пляшки.

За таким самим принципом відбирають і випробують лікеро-горілчані ви-
роби (ГОСТ 4828–83 “Вироби лікеро-горілчані. Правила приймання і методи 
випробування”).

Для визначення відповідності якості вина, шампанського, коньяку вимо-
гам нормативної документації, відбір проб продукції у вибірку здійснюють за 
ГОСТ 18321–73 методом “незрячим” за табл. 3.13.

Партію приймають, якщо кількість дефектів у пляшці з продукцією у ви-
бірці менша або дорівнює приймальній кількості, що вказано у відповідній 
графі таблиці.

Для визначення фізико-хімічних, органолептичних показників і мікробіо-
логічної стійкості продукції відбирають чотири пляшки ємністю 0,7–0,8 л або 
шість пляшок ємністю 0,5 л з непорушеним закупоренням, забезпечують ети-
кеткою, пломбують і надсилають у лабораторію з актом відбору зразків.

Вина повинні мати відповідний колір, смак і аромат, бути добре фільтро-
вані, не мати сторонніх домішок і осаду, помутніння.

Заборонено приймати і реалізовувати вина з міцністю нижчою від норми; 
непрозорі, з наявністю сторонніх завислих речовин або каламуті; зі стороннім 
смаком і запахом; нещільно закорковані; із зіпсованою бандероллю і таке 
інше, без етикеток або розірваною етикеткою, неповним маркуванням, без ак-
цизних марок.
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Таблиця 3.13
Відбір проб вина, шампанського, коньяку

Об’єм партії, пляшки Об’єм вибірки, пляшки Приймальна кількість

до 150 8 0

від 151 до 500 20 1

від 501 до 1200 32 2

від 1201 до 3200 50 3

від 3201 до 10.000 80 5

від 10.001 до 35.000 125 7

понад 35.001 200 10

Коньяк повинен бути не дуже темним, без брудних тонів; краще світло-ян-
тарний, а до витриманого коньяку — від темно-янтарного до забарвлення чай-
ної заварки; прозорість коньяку кришталева; букет і аромат складний. Смак 
коньяку повинен бути гармонійним, не пекучим, із майже непомітною солод-
кістю, викликати відчуття маслянистості.

Заборонено приймати коньяки міцністю нижчою від норми; непрозорі, з 
наявністю сторонніх і завислих часток або каламуті; зі стороннім присмаком; 
запахом; нещільно закупорений, з пошкодженою бандероллю, без етикеток 
або з розірваною етикеткою; неповним наливом у пляшці, без акцизних ма-
рок, із неповним маркуванням.

Сигарети

Відбирають проби сигарет відповідно до ГОСТ 30039–93, ISО 824388 “Си-
гарети. Відбір проб”. Характеристику відбору місця покупки і відбору пунк-
тів проб подано в ГОСТ 30039–93.

Лабораторна проба повинна мати сигарети для низки випробувань різного 
характеру. Кожне випробування може вимагати проби різного розміру (на-
приклад, конденсат і нікотин можна визначати в одному випробуванні, а ви-
значення жорсткості сигарет є окремим випробуванням, яке потребує великої 
проби). Проба для кожного випробування повинна мати сигарети з кожної 
миттєвої вибірки, включаючи випадки, коли використовують проби для різ-
них випробувань.

Якщо район, де продають сигарети, нараховує більше ніж 20 місць покуп-
ки, то відбирають по 2 миттєві вибірки у 20 довільно обраних місцях покупки 
в районі, де продають ці сигарети.

Якщо район, де продають сигарети, включає 11–20 місць покупки, то від-
бирають по 4 миттєві вибірки в 10 вільно обраних місцях покупки, де прода-
ють ці сигарети.

Якщо район, де продають сигарети, включає 6–10 місць покупки, то відби-
рають по 8 миттєвих вибірок у 5 довільно обраних місцях покупки в районі, 
де продають ці сигарети.

Якщо район, в якому продають сигарети включає 1, 2, 3, 4, або 5 місць по-
купки, то відбирають по 40, 20, 14, 10, 8 миттєвих вибірок в 1, 2, 3, 4 і 5 міс-
цях покупки.

Може бути використана альтернативна методика відбору проб до методи-
ки, що визначена вище. Це не залежить від розміру площі продажу. Відбір 
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роблять повільно. Задовільний відбір проб забезпечують взяттям принаймні в 
6 точках. У сумі повинно бути майже 40 миттєвих вибірок, які повинні бути, 
наскільки можливо, рівномірно розподілені по пунктах відбору проб.

Об’єм відбору проб повинен бути точно вказаний у звіті з покликанням на 
кількість місць покупки.

Лабораторна проба для випробування партії повинна мати не менше 40 
споживчих одиниць, або одну одиницю з кожної миттєвої вибірки, що в ціло-
му становить приблизно 800 сигарет.

Вищезазначений ГОСТ 30039–93 “Сигарети. Відбір проб” визначає метод 
відбору проб упродовж певного часу, методику відбору проб у приміщеннях 
виробника або імпортера в певний момент часу, відбір проб для визначення 
значень фізичних параметрів сигарет і таке інше.

Якщо буде встановлено невідповідність якості товару вимогам норматив-
но-технічної документації, спеціаліст бракує товар і дає припис в акті керів-
никам оптової ланки про тимчасове припинення їх постачання, а останнім — 
про тимчасове припинення реалізації, а також про представлення органам у 
справах захисту прав споживачів документального підтвердження для 
з’ясування подальшого використання забракованого товару.

У разі повторного виявлення упродовж 90 календарних днів одного й того 
самого порушення, а саме: реалізації товарів, які не відповідають вимогам 
нормативних документів або не мають документів, що підтверджують їх на-
лежну якість, на підставі “Положення про порядок тимчасового припинення 
діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, які 
систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі 
та надання послуг, умови зберігання і транспортування”, затвердженого Пос-
тановою Верховної Ради України № 26/95-ВР від 25 січня 1995 р., діяльність 
суб’єкта підприємницької діяльності тимчасово припиняють.

3.8. Контроль за правилами продажу непродовольчих 
товарів

Інспектування торговельної мережі продажу непродовольчих товарів здій-
снюють відповідно до Наказу Мінекономіки України “Правила роздрібного 
продажу непродовольчими товарами” № 185 від 20 березня 2004 р.; Указу 
Президента України “Про захист документів і товарів голографічними за-
хисними елементами” № 1239 від 15 листопада 2000 р.; Постанов Кабінету 
Міністрів України “Про внесення змін до Порядку заняття торговельною 
діяльністю і правил торговельного обслуговування населення” № 1611 від 15 
жовтня 2003 р. та “Про порядок доповнення переліку товарів належної 
якості, що підлягають обміну (поверненню)” № 1317 від 20 серпня 2003 р., а 
також іншими законодавчими і нормативними документами.

Непродовольчі товари потрібно супроводжувати такими документами:
• товарно-транспортні накладні;
• рахунки-фактури;
• прибутково-видаткові накладні;
• посвідчення про якість;
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• сертифікат відповідності на товар або завірена постачальником копія 
сертифіката відповідності на товар, котрий підлягає обов’язковій сер-
тифікації.

Службова особа перевіряє: 
• асортимент та викладку товарів;
• дотримання товарного сусідства;
• правила зберігання товарів і терміни реалізації;
• порядок таврування засобів міри та ваги;
• правильність розрахунків із покупцями;
• дотримання санітарії і гігієни;
• наявність маркування товарів;
• наявність інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантійних 

талонів, комплектність виробів тощо.
Особливу увагу слід звернути на позначення роздрібних цін на товарах та 

інформацію про товари.

⇒ спеціальні фірмові;
⇒ з універсальним асортиментом непродовольчих товарів;
⇒ з універсальним асортиментом непродовольчих товарів у 

спеціалізованих відділах чи секціях споживчої 
кооперації;

⇒ дрібнороздрібної торговельної мережі;
⇒ аптеками (парфумерно-косметичні товари і мило).

Роздрібний продаж непродовольчих товарів здійснюють  
торговельні підприємства:

⇒ наявність і відповідність документів підприємства, зареєс-
трованого в установленому порядку;

⇒ наявність ліцензії на здійснення торговельної діяльності  
у сфері роздрібної торгівлі непродовольчими товарами;

⇒ відповідність оснащення складських, торгових приміщень 
торговельно-технологічним обладнанням та інвентарем;

⇒ відповідність стану приміщень до санітарно-гігієнічних, 
технологічних та протипожежних норм;

⇒ стан засобів вимірювання та наявність на них повірочного 
тавра;

⇒ наявність супровідних документів на товар.

Під час перевірки підприємств, які здійснюють торгівлю  
непродовольчими товарами, службова особа у справах захисту  

прав споживачів звертає увагу на :
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Рис. 3.39. Інформація для покупців про непродовольчі товари

Товари, що надійшли у продаж від громадянина-підприємця повинні 
мати:

• ярлик із зазначенням його прізвища, адреси, номера документа, що за-
свідчує право на заняття підприємницькою діяльністю, та назви органу, 
що його видав;

• гарантійний термін і термін придатності.
Необхідно зробити в гарантійному талоні технічного паспорта або іншого 

документа, що його замінює, відмітку про дату та місце продажу товарів за 
підписом матеріально відповідальної особи, завірену штампом (печаткою).

Під час продажу товарів суб’єкт господарювання зобов’язаний надати 
 інформацію про підприємства (майстерні), що здійснюють гарантійний ре-
монт.

Службова особа повинна перевірити правильність розрахунків із покупця-
ми через електронні контрольно-касові апарати та порядок видачі касового 
товарного чека. Товарний чек виписують у двох примірниках, один із них ви-
дають покупцю.

Під час продажу товарів  
покупцям надають інформацію,  

що містить

• назву нормативних документів
• перелік основних споживчих властивостей 

товарів
• ціну та умови придбання товарів
• дату виготовлення
• гарантійні зобов’язання виробника
• правила та умови ефективного використання 

товарів
• термін служби товарів
• найменування та адресу виготівника і 

підприємства, яке здійснює його функції щодо 
прийняття претензій від покупця, а також 
проведення ремонту, технічного обслуговування

• дані про сертифікацію товарів

⇒ назву торговельного підприємства
⇒ назву та сорт товару
⇒ ціну
⇒ дату продажу
⇒ прізвище продавця

Товарний чек містить:

Заборонено
продавати товари, на які нормативними документами  

встановлено гарантійні терміни, без технічного паспорта  
або іншого документа, що його замінює.

!
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Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити належне пакування 
технічно складних і великогабаритних товарів для повного збереження якості 
виробів під час транспортування (рис. 3.40).

Вибрані покупцем непродовольчі товари можна зберігати в торговельному 
підприємстві упродовж двох годин із відміткою часу наступної оплати на ви-
писаному продавцем товарному чеку. Оплачені великогабаритні товари мож-
на зберігати за охоронною розпискою упродовж доби.

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за зберігання, якість, комп
лектність товарів.

Доставку товарів додому покупцеві оформляють замовленням-квитанцією 
або іншим документом із зазначенням:

• найменування господарюючого суб’єкта;
• прізвища покупця;
• адреси покупця;
• дати оформлення замовлення;
• назви товару;
• артикула;
• кількості предметів;
• видів і вартості послуг;
• часу виконання послуг тощо.

Рис. 3.40. Пакування товарів

Товари мають бути доставлені упродовж п’яти днів від моменту оформлен-
ня покупки. Якщо доставка не відбулася через відсутність покупця вдома в 
обумовлений час, повторну доставку здійснюють упродовж п’яти днів після 
додаткової оплати покупцем її вартості.

Суб’єкт господарювання забезпечує:
• безкоштовну установку, ввімкнення і запуск технічно складних товарів, 

якщо нормативна документація та правила користування ними не до-
пускає ввімкнення і запуску її безпосередньо споживачем;

• складання меблів у покупця вдома в обумовлений з ним час, але не піз-
ніше п’ятиденного терміну від дня продажу;

коробки
Товари  

упаковують у поліетиленові пакети

інший пакувальний  
матеріал

папір
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• безкоштовне усунення недоліків у випадку неякісного складання та ус-
тановки товарів;

• відшкодування покупцю вартості товарів у разі виявлення некомплект-
ності або неналежної якості;

• відшкодування витрат, пов’язаних із заміною товарів.
Суб’єкт господарювання зобов’язаний прийняти товар неналежної якості 

від покупця і задовольнити його вимогу на підставі письмової заяви, яку по-
дають у двох примірниках.

Особливості контролю продажу деяких груп товарів

Службова особа у справах захисту прав споживачів повинна:
• звернути увагу на обладнання;
• оглянути розміщення у торговому залі товарів і головних уборів за озна-

ками:
- розміром, зростом, повнотою; 
- видом;
- статево-віковими ознаками і ознаками сезонності;

• умови ознайомлення, вибору і примірки товарів і головних уборів:
- наявність примірочних кабін із дзеркалами;
- якість і комплектність товарів;
- надання покупцю додаткових платних послуг, зокрема дрібної пере-

робки одягу;
- наявність на видному місці переліку додаткових платних послуг і та-

рифів на них;
- наявність у торговому залі таблиць із зазначенням розмірів одягу та 

головних уборів, міжнародних символів догляду за одягом та білизною;

Швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні товари  
та головні убори

⇒ книгу відгуків та пропозицій;
⇒ відомості про особливості продажу певних груп непродо-

вольчих товарів;
⇒ перелік сезонних товарів;
⇒ гарантійні терміни, які діють від початку відповідного се-

зону;
⇒ перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну 

(поверненню);
⇒ перелік товарів, з яких утворюють обмінний фонд;
⇒ витяг зі статті 14 Закону України “Про захист прав спожи-

вачів” тощо.

Службова особа повинна перевіряти обладнання на видному, 
доступному місці “Куточка покупця”, де розміщено:
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• перевірити розміщення та умови зберігання товарів в складських при-
міщеннях;

• перевірити правильність маркування товарів та наявність інформації:
- найменування підприємства-виробника; 
- адреси підприємства-виробника;
- товарного (фірмового) знаку;
- назви виробу;
- артикулу;
- складу матеріалу;
- номера моделі;
- розміру;
- сорту;
- позначення стандарту;
- дати випуску.

Рис. 3.41. Текстильні товари

Робоче місце продавця — прилавок або стіл завдовжки принаймні 3 м і зав-
ширшки 80 см.

Маркування текстильних виробів передбачає наявність такої інформа
ції:

• найменування підприємства-виробника;
• адреси підприємства;

⇒ Швейні вироби і головні убори зберігають при температурі 
повітря від +10°С до +18°С і відносній вологості повітря  
60–70 %.

⇒ Трикотажні товари — відповідно від +3°С до +20°С 
і 60–65 %.

⇒ Хутряні та овчинно-хутряні товари — від + 5°С до + 25°С  
і 60–65 %.

Умови зберігання:

Текстильні товари

Текстильні товари 
повинні бути  
згруповані за

• ознаками роду волокна
• видами тканин
• характером обробки
• кольором
• малюнком
• іншими ознаками
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• товарного (фірмового) знака;
• назви виробу;
• артикула;
• назви волокон та їх процентного вмісту;
• ширини тканини;
• розміру штучного текстильного товару;
• сорту;
• позначення нормативного документа;
• дати випуску.
Службова особа повинна перевірити наявність жорсткого стандартного 

метра і його повірку Держстандартом у встановленому порядком способом, 
правильність вимірювання різних тканин.

Дозволено відмірювати всі види тканин (крім вовняних і трикотажних по-
лотен) способом накладання на проградуйований металевий мірник, що має 
державне тавро.

Заміні підлягає товар, який має дефекти.
У присутності покупця продавець перевіряє відібраний товар — виявляє 

пошкодження, забруднення, відмірює кількість, підраховує вартість покупки.
Текстильні товари зберігають у приміщеннях із температурою 15–18°С і 

відносною вологістю повітря 60–65 %. Захищають від пилу та вицвітання 
вкривними матеріалами або укладають у картонні ящики, пакети із плівки та 
паперу. Вовняні тканини обробляють антимолевими засобами.

Рис. 3.42. Характерні ознаки взуття

⇒ тонкі та легкі бавовняні, лляні, шовкові та інші –  відки-
данням тканини на прилавок, вільним (без натягання) 
прикладанням тканини до метра;

⇒ гофровані та плісировані тканини – покладанням  
жорсткого (брускового, дерев’яного) метра на тканину, що 
лежить на прилавку у розправленому вигляді, без натягу і 
без порушення гофрування і плісе;

⇒ важкі та об’ємні тканини – накладанням жорсткого метра 
на тканину, яка лежить на прилавку у вільному стані без 
складок та зморшок.

Порядок вимірювання тканини залежить від її виду:

Взуття

Характерні ознаки 
взуття

• вид
• характер пошиву
• розмір і повнота
• матеріал виготовлення
• статево-вікові ознаки
• ознаки сезонності
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Повинна бути інформація щодо розмірів взуття у вимірах:
• штрих-масовому;
• метричному.
Маркування взуття передбачає наявність такої інформації:
• найменування підприємства-виробника;
• адреси підприємства;
• товарного (фірмового) знака;
• назви виробу;
• артикула (індексу);
• розміру;
• повноти;
• сорту;
• позначення нормативного документа;
• дати випуску на індивідуальній упаковці кожної пари.
Прийманню не підлягає взуття з виявленими дефектами виробничого ха

рактеру:
• погане формування п’яткової або носкової частин;
• наскрізні пошкодження деталей;
• відрив ранта;
• перелом супінатора;
• розрив ниткових швів;
• осідання та деформація задників;
• перелом та відклеювання підошов;
• розкол та відставання каблука;
• стовбурчення устілки тощо.
Взуття зберігають у приміщенні із температурою повітря 15–20°С, і віднос-

ною вологістю повітря 50–70 %. Взуття всіх видів заборонено зберігати нава-
лом.

⇒ банкеток або ослонок
⇒ підставок
⇒ дзеркал
⇒ килимків
⇒ ріжків
⇒ стополівру

Службова особа під час перевірки взуття повинна
звернути увагу на наявність:
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Рис. 3.43. Електропобутові товари

Під час продажу електропобутових товарів продавець зобов’язаний переві
рити:

• якість;
• комплектність;
• наявність технічного паспорта;
• наявність гарантійного талона (у разі необхідності);
• інструкції з експлуатації;
• точність міри або кількості;
• технічно складні електропобутові товари та електроосвітлювальну ар-

матуру, електролампи (в дії).
Маркування електропобутових товарів передбачає наявність такої ін

формації:
• найменування підприємства-виробника;
• адреси підприємства-виробника;
• товарного (фірмового) знака;
• назви товару;
• номінальної напруги (В);
• номінальної потужності (Вт);
• номінального струму (А);
• ступенів захисту від ураження електрострумом;
• позначення щодо захищеності від вологи;
• знака заземлення;
• позначення нормативного документа.
Проводи і шнури мають додаткове маркування:
• марку проводу (шнура);
• кількість жил;
• номінальний переріз (кв. м);
• довжину (м);
• кількість і довжину шнура в пачці;
• масу брутто (кг).

Електропобутові товари

Зона продажу  
електропобутових 

товарів повинна бути 
забезпечена:

• випробувальними приладами
• контрольними патронами
• вольтметрами
• лампочками
• приладами для перевірки вимикачів
• жердиною для підвішування та зні-

мання електроосвітлювальної армату-
ри

• котушками для зберігання електро-
шнура

• набором інструментів
• іншим обладнанням та інвентарем
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Індивідуальна упаковка електропобутових товарів повинна містити марку
вальні дані:

• найменування підприємства-виробника;
• адреса підприємства;
• товарний (фірмовий) знак;
• назва виробу;
• напруга (В);
• вид струму;
• номінальна потужність (Вт);
• попереджувальні знаки;
• позначення нормативного документа.
Під час продажу електропобутових виробів із трипровідним шнуром жив-

лення та трипровідною вилкою для підключення виробу до електричної ме-
режі продавець (виробник) зобов’язаний в анотації подати інформацію: “Забо-
ронено використання виробу в приміщеннях, де електрична мережа не 
обладнана заземлюючим проводом”.

Електропобутові товари зберігають у приміщеннях із температурою повіт-
ря не нижчою від 5°С і відносною вологістю повітря не більшою ніж 65–70 %.

Рис. 3.44. Телерадіотовари

Продавець телерадіотоварів зобов’язаний у присутності покупця переві-
рити:

• якість;
• інструкції до експлуатації;
• справність товарів;
• комплектність виробів;
• наявність технічного паспорта;
• гарантійні талони.
Маркування телерадіотоварів передбачає наявність такої інформації:
• найменування підприємства-виробника;
• адреси підприємства;
• товарного (фірмового) знака;
• назви виробу; 
• класу та моделі апарата;
• дати випуску;
• позначення нормативного документа.

Телерадіотовари

До радіоелектронної 
апаратури  

(телерадіотоварів) 
належать прилади:

• електропрогравальні
• звукозаписні
• для відеозапису та відтворення  

зображення та звуку
• носії для запису звуку
• платівки
• телевізійні приймачі, частини, вузли, 

деталі та приладдя
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Індивідуальна упаковка повинна містити такі маркувальні дані:
• найменування підприємства-виробника; 
• адресу підприємства;
• товарний (фірмовий) знак;
• назву виробу; 
• колір корпусу виробу;
• попереджувальні знаки;
• дату випуску;
• позначення нормативного документа.
Під час приймання радіотоварів перевіряють:
• цілість упаковки;
• наявність заводських пломб;
• збереженість товарного вигляду;
• наявність паспортів;
• наявність супровідних документів;
• повноту комплекції;
• укомплектованість інструкціями;
• наявність гарантійних талонів.

Товари побутової хімії, мінеральні добрива  
та засоби захисту рослин

⇒ для догляду за білизною і одягом
⇒ за посудом та предметами домашнього вжитку
⇒ за взуттям, виробами зі шкіри та шкірозамінників
⇒ за дерев’яними меблями
⇒ за автомобілями
⇒ для боротьби з побутовими комахами
⇒ антимільні, дезінфекційні та антистатичні
⇒ дезодоранти для приміщень та поглинання запахів
⇒ готові клеї
⇒ хімічні засоби захисту рослин
⇒ ґрунтовки і шпаклівки малярні
⇒ фарбувальні речовини
⇒ добрива мінеральні

До товарів побутової хімії належать засоби:

Вимоги до продажу товарів 
побутової хімії,  

мінеральних добрив:

• на кожній упаковці (тарі) з хімічною 
речовиною повинна бути етикетка або бірка 
з її назвою та зазначенням характерних 
властивостей;

• усі товари повинні мати анотацію з 
інформацією про споживчі властивості 
товару.

Рис. 3.45. Вимоги до продажу товарів побутової хімії, мінеральних добрив
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Телерадіотовари зберігають в упакованому вигляді у приміщеннях із тем-
пературою повітря 12–18°С і відносною вологістю повітря не більшою ніж 60–
70 %.

Заборонено продаж товарів:
• без інформаційних етикеток;
• із закінченим терміном придатності;
• у пошкодженій упаковці;
• небезпечної побутової хімії;
• без належного попереджувального маркування;
• без інформації про правила та умови їх використання.
Маркування передбачає наявність такої інформації:
• найменування підприємства-виробника;
• адреси підприємства;
• товарного (фірмового) знака;
• назви товару; 
• маси нетто або місткості;
• номера партії;
• терміну придатності;
• призначення та способу застосування;
• умов зберігання;
• попереджувальних написів та запобіжних заходів;
• дату виготовлення;
• позначення нормативного документа.
На упаковці отруйних та вогненебезпечних товарів повинні бути поперед-

жувальні написи “Отрута”, “Вогненебезпечно”, “Берегти від вогню” і таке 
інше, а також інформація про правила та умови їх безпечного використання.

Під час приймання перевіряють дату виготовлення і термін придатності 
товарів, які за умови тривалого зберігання втрачають якість (клей, оліфи, 
лаки, емалі, фарби, деякі отрутохімікати, фотохімікати).

Зберігання здійснюють:
• з дотриманням пожежної безпеки;
• з дотриманням санітарних вимог;
• з урахуванням складу та призначення товарів (отруйні товари зберіга-

ють окремо від решти товарів);
• у температурі повітря не нижчій від 0°С і не вищій від 20–25°С;
• у відносній вологості повітря не більшій ніж 55–65 %.

Працювати із засобами побутової хімії, мінеральними  
добривами та засобами захисту рослин можуть лише  
здорові люди віком 18–55 років, які не мають нервових,  

шкіряних і алергічних захворювань.
!
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Меблі повинні надходити у продаж у зібраному вигляді, повністю укомп-
лектовані дзеркалами, склом і фурнітурою. 

Меблі за вибором покупця продають
• у розібраному вигляді;
• у зібраному вигляді.
Заборонено продаж меблів у промисловій упаковці.
Корпусні збірно-розбірні меблі, які постачають у розібраному вигляді по-

винні мати:
• інструкцію для складання;
• схему монтажу;
• документ про комплектацію.
Маркування на меблі наносять штемпелюванням, штампуванням або ви-

палюванням. Інформація містить:
• найменування підприємства-виробника;
• адресу підприємства;
• товарний (фірмовий) знак;
• назву виробу;
• артикул (індекс);
• дату виготовлення;
• позначення нормативного документа.
На всі вироби, що входять до складу набору чи до гарнітура меблів, поряд 

із ярликом має бути нанесено умовний знак або номер, що вказує на прина-
лежність виробу до набору, гарнітура. До упаковки меблів має бути прикріп-
лено зразок личкувальної тканини або зразок тканини повинен бути прикріп-
лений до виробу.

Меблі зберігають у приміщеннях із температурою повітря не нижчою ніж 
2°С та відносною вологістю повітря від 45 до 75 %, закривають чохлами із тка-
нини та поліетиленовими плівками.

Дозволено продаж меблів  
із наявними виробничими 
дефектами естетичного 

характеру:

• сліди клею на облицьованій поверхні
• зморшки
• помітні стики
• облицювальний шпон і декоративний 

матеріал для зовнішньої поверхні 
меблів, різні за кольором і малюнком

Рис. 3.46. Вимоги до продажу меблів

Меблі
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3.9. Контроль за дотриманням правил комісійної торгівлі  
непродовольчими товарами

Торгівлю комісійними товарами регламентують Цивільний кодекс Украї-
ни (ст. 395–412), Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін 
до Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслу-
говування населення” № 1611 від 15 жовтня 2003 р., а також накази МЗЕЗТУ 
“Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами” № 37 від 13 берез-
ня 1995 р., “Про внесення змін і доповнень до Правил комісійної торгівлі не-
продовольчими товарами” № 194 від 8 жовтня 1998 р., “Про затвердження 
інструкції про порядок оформлення суб’єктами підприємницької діяльності 
операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами” 
№ 34 від 8 липня 1997 р. 

Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами регламентують 
порядок торгівлі непродовольчими товарами суб’єктами господарювання усіх 
форм власності, які пройшли державну реєстрацію у встановленому порядку і 
мають офіційно такий статус.

Порядок приймання на комісію і продажу автомобілів, мотоциклів, трак-
торів й інших транспортних засобів, номерних агрегатів до них, ювелірних 
виробів із дорогоцінних металів та коштовного каміння регулюють спеціальні 
правила.

Учасниками сторін торговельного процесу на комісійних засадах є: суб’єкт 
господарювання, який приймає товар на комісію (надалі — комісіонер), і гро-

У товарному чеку повинно бути зазначено:

перелік окремих виробів

найменування торговельного підприємства

загальну кількість товарів у наборі

забарвлення та малюнок матеріалів, фурнітури

артикул

ціну

прізвище продавця

дату продажу

назву товару
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мадянин, підприємство (установа), що здає товар на комісію (надалі — комі-
тент).

Правовою підставою придбання комісійними підприємствами (секціями) 
комісійних товарів для подальшого їх продажу споживачам є договір комісії 
(ст. 395–412 Цивільного кодексу). Відповідно до Правил комісійної торгівлі 
непродовольчими товарами та інструкції про порядок оформлення суб’єктами 
підприємницької діяльності операцій для здійснення комісійної торгівлі не-
продовольчими товарами, під час приймання товарів на комісію, комісіонер 
на кожну одиницю товару виписує квитанцію (дод. 3, 4) у двох примірниках і 
товарний ярлик (дод. 5)1.

Перший примірник квитанції видають комітенту, другий (комітентська 
карта) — залишають у комісіонера і з товарним звітом передають у бухгал-
терію.

Якщо комітент здає декілька одиниць одного товару, то комісіонер випи-
сує на ці товари одну квитанцію у двох примірниках, а на кожну одиницю цих 
товарів виписує товарний ярлик.

Товарний ярлик повинен мати той самий номер, що й квитанція.
Для дрібних речей (запальничка, авторучка) виписують цінник із зазна-

ченням квитанції.
Під час продажу товару товарний ярлик не знімають.
Виправлення у квитанції, товарному ярлику або ціннику не дозволено.
Комітент зберігає право власності на товар, прийнятий на комісію, до мо-

менту його продажу споживачеві. Комісіонер несе відповідальність у встанов-
леному законодавством порядку перед комітентом за втрату або пошкоджен-
ня товару, прийнятого на комісію. Розмір і порядок відшкодування збитків, 
нанесених комітенту, визначають за погодженням сторін, а у випадках недо-
сягнення згоди — вирішують у судовому порядку. Комітент має право в будь-
який час забрати зданий на комісію товар за наявності квитанції та відповід-
ного посвідчення особистості, сплативши комісіонеру обумовлену суму за 
зберігання зданої на комісію речі.

Термін реалізації прийнятого на комісію товару — 60 календарних днів (за 
винятком антикваріату, творів мистецтва та унікальних речей, термін яких 
необмежений).

Якщо зданий на комісію товар не реалізовано упродовж встановленого тер-
міну реалізації (60 календарних днів), то його повертають комітенту або ціну 
на нього знижують (тобто товар уцінюється):

• на 30 % від встановленої сторонами первинної вартості товару, якщо то-
вар не реалізовано в строк (60 календарних днів);

• на 40 % від залишкової ціни після першого зниження вартості товару, 
якщо товар не реалізовано упродовж наступних 15 календарних днів.

1 Під час заповнення графи “Характеристика товару” в квитанції та в товарному ярлику ко-
місіонер повинен зазначити: для нових товарів — наявність сертифіката відповідності або 
його копії чи свідоцтва про визнання іноземного сертифіката відповідності або його копії чи 
свідоцтва про визнання іноземного сертифіката у державній системі сертифікації, гігієнічно-
го висновку, документа, що підтверджує якість, гарантійного терміну, інструкції з експлуа-
тації, інших документів українською мовою, тари, пломб та ін.; для товарів, що були в ко-
ристуванні — дефекти, з якими прийнято товар, наявність гарантійного терміну, тари, пломб 
та ін.
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Якщо товар не реалізовано після другої уцінки упродовж наступних 15 ка-
лендарних днів, комісіонер знімає його з продажу без письмового поперед-
ження комітента (див. дод. 6).

У разі повернення комітенту нереалізованих товарів, які перебували в 
суб’єкта підприємницької діяльності більше одного робочого дня, комітент 
відшкодовує витрати за зберігання його товару як за повний місяць у таких 
розмірах:

• за перші 30 календарних днів — 2 % визначеної ціни товару;
• за наступні 30 календарних днів — 3 % визначеної ціни товару;
• за наступні 30 календарних днів — 4 % визначеної ціни товару.
За кожен день зберігання знятого з продажу товару після закінчення 90 

календарних днів з комітента стягують пеню, розмір якої визначає договір.
Під час перевірки дотримання вимог Правил комісійної торгівлі непродо-

вольчими товарами, насамперед необхідно звернути увагу на наявність інфор-
мації для споживачів про здійснення комісійної торгівлі. Це може бути вивіс-
ка на підприємстві “Комісійна торгівля“ або у відділі (секції) інформації: 
“Відділ (секція) комісійної торгівлі”, а також зазначення в статуті суб’єкта 
господарювання, патенті громадянина дозволу на здійснення комісійної тор-
гівлі. 

Ці питання дуже важливі для споживача під час захисту його прав, бо ко-
місійний товар, що був у користуванні і на який закінчився гарантійний тер-
мін, може бути прийнятий за згодою продавця. Відсутність інформації про 
здійснення комісійної торгівлі позбавляє права споживача на достовірну ін-
формацію про особливий вид торгівлі.

Дотримання вимог інструкції про порядок оформлення суб’єктами госпо-
дарювання операцій для здійснення комісійної торгівлі непродовольчими то-
варами, особливо оформлення квитанції на приймання товару, товарного яр-
лика, наявність ярлика та товари, видача комітенту саме першого примірника 
квитанції є правовим документом для гарантії його захисту, тому ці питання 
перевіряють обов’язково.

Перевірці підлягають вибірково товари, розміщені в торговому залі щодо 
своєчасної переоцінки товарів, які не продано в обумовлений Правилами тер-
мін. Перевіряють також наявність при товарі квитанцій другого примірника 
та товарного ярлика, причому номер квитанції має бути той самий, що й но-
мер товарного ярлика.

Згідно з Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами, гроші 
за проданий товар виплачують комітенту готівкою третього дня після прода-
жу товару, не враховуючи дня продажу, вихідних і святкових днів, після 
пред’явлення виданої комісіонером квитанції, паспорта або документа, що 
його замінює.

Гроші за продані товари, прийняті на комісію від юридичних осіб, від-
повідно до умов договору, перераховують на рахунки у банках.

Перевіряють стан розгляду скарг і пропозицій, записаних у книгу відгуків 
і пропозицій та поданих письмово, керуючись інструкцією про порядок роз-
гляду скарг і заяв споживачів та Законом України “Про звернення грома-
дян”. 
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3.10. Контроль за дотриманням правил торгівлі транспортними 
засобами і номерними агрегатами

Торгівлю транспортними засобами і номерними агрегатами регулює Пос-
танова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку заняття 
торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населен-
ня” № 1611 від 15 жовтня 2003 р., Наказ Мінекономіки України “Правила 
роз дрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами” 
№ 228 від 31 липня 2002 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними Наказом 
Мінекономіки України № 174 від 8 липня 2003 р.), “Інструкція про порядок 
видачі ліцензій на здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з ре-
алізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в орга-
нах внутрішніх справ, контроль за їх дотриманням”, затверджена Наказом 
Міністерства внутрішніх справ України № 65 від 2 лютого 1996 р., державні 
стандарти.

Вищезазначені Правила регламентують торгівлю автомобілями, автобуса-
ми, мотоциклами усіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами 
та мотоколясками, іншими транспортними засобами (далі — транспортні за-
соби) вітчизняного та іноземного виробництва і номерними агрегатами до 
них (двигунами, шасі, кузовами, рамами), що не були в експлуатації (нових, 
які не були зареєстровані в органах Державтоінспекції — далі ДАІ), пройшли 
в установленому порядку сертифікацію і мають документ встановленого 

Службова особа під час перевірки звертає увагу  
на наявність інформації в торговому залі про:

умови зниження ціни

умови приймання товарів на комісію

умови повернення нереалізованого товару

розмір відшкодування витрат за збереження товару після 
проведення уцінок

про порядок виплати грошей після реалізації товару

права споживача в разі купівлі неякісного комісійного  
товару, що був у користуванні з закінченим і незакінченим 

гарантійним терміном

дотримання цих вимог

терміни їх реалізації
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зразка; комісійну торгівлю цими засобами і номерними агрегатами; торгів-
лю транспортними засобами і номерними агрегатами, що були в користу-
ванні.

Перевірка правил торгівлі новими транспортними засобами  
і номерними агрегатами

Під час перевірки дотримання Правил торгівлі новими транспортними за-
собами і номерними агрегатами передусім необхідно перевірити, чи пройшли 
попередню підготовку транспортні засоби, виставлені для продажу.

Відповідно до Правил торгівлі транспортними засобами і номерними агре-
гатами, автомобілі і мотоцикли підлягають роздрібному продажу тільки піс-
ля проведення всього комплексу робіт передпродажної підготовки, передбаче-
ної стандартом.

Передпродажну підготовку транспортних засобів здійснюють фахівці від-
повідно до вимог нормативно-технічної документації.

Передпродажну підготовку здійснюють на підставі ДСТУ 2323–93. Цей 
стандарт поширюється на легкові автомобілі вітчизняного і зарубіжного ви-
робництва, мотоцикли, моторолери, мопеди (мотоцикли), призначені для 
 роздрібного продажу як заводами-виробниками, так і державними і недер-
жавними підприємствами, які здійснюють їх реалізацію і передпродажну під-
готовку. Вимоги цього стандарту є обов’язковими (ДСТУ 2393–93).

Під час інспектування перевіряють:

дотримання умов їх зберігання як документів  
суворої звітності

наявність журналу обліку реалізованих транспортних засобів  
і тих, що надійшли, а також номерних агрегатів,  
довідок-рахунків та номерних знаків “Транзит”

режим роботи

наявність контрольно-касового апарата, зареєстрованого 
відповідно до чинного законодавства

наявність бланків довідок-рахунків та номерних знаків 
“Транзит”

наявність ліцензії на здійснення підприємницької діяльності, 
пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають 

реєстрації в органах внутрішніх справ

наявність вивіски з зазначенням назви суб’єкта  
господарювання
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Порядок проведення робіт для передпродажної підготовки  
автомобілів і мотоциклів 

Робота з передпродажної підготовки автомобілів:

• перевірка рівня масла в двигуні, коробці передач, роздавальній коробці, 
передньому і задньому мостах, колісних редукторах, торсіонах підвіски 
і картері рульового механізму;

• перевірка рівня охолоджуючої і гальмівної рідини;
• перевірка технічного стану акумуляторних батарей;
• перевірка тиску повітря в шинах;
• перевірка стану і кріплення деталей приводу рульового механізму;
• перевірка кріплення коліс;
• перевірка щільності закриття капота і кришки багажника, дверей, ро-

боти склопідйомника, замків, втягуючих пристроїв, пасів безпеки, ре-
гулювальних пристроїв сидінь і підголівників; 

• перевірка працездатності агрегатів, систем, механізмів, приладів авто-
мобіля на ходу або еквівалентними випробуваннями на стенді (пробіг — 
0,5–1,0 км);

• огляд зовнішньої поверхні кузова і скла кузова автомобіля;
• перевірка наявності інструмента та комплектуючих виробів автомобі-

ля;
• перевірка дії приладів освітлення, світлової та звукової сигналізації;
• перевірка і, за необхідності, регулювання, встановлення фар;
• перевірка працездатності склоочисників вітрового скла, фар, заднього 

скла та обігрівача;
• перевірка роботи додаткових пристроїв і спеціальних механізмів на ав-

томобілях для інвалідів;
• перевірка вмісту токсичних речовин у відпрацьованих газах автомобілів 

з бензиновими двигунами за ГОСТ 17.2.02–03, димності відпрацьованих 
газів автомобілів з дизельними двигунами за ГОСТ 21393–03;

• зняття зовнішньої консервації, очищення салону кузова, миття і сушін-
ня автомобіля.

Виявлені під час передпродажної підготовки дефекти та несправності 
 мають бути усунені підприємством, яке здійснювало передпродажну підготов-
ку.

Робота з передпродажної підготовки мотоциклів:

• розпакування і розконсервування мотоцикла та бокового причепа;
• приєднання бокового причепа до мотоцикла (у разі окремої поставки бо-

кового причепа). Перевірка правильності його встановлення: величини 
сходження коліс, кута розвалу вертикальних осей мотоцикла і бокового 
причепа;

• перевірка рівня масла в картері двигуна, маслобаці, коробці передач, 
головній передачі (для мотоциклів з карданною передачею). За наяв-
ності на мотоциклі контактно-масляного фільтра, проводять його на-
повнення маслом;

• перевірка тиску повітря в шинах;
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• перевірка кріплення нарізних з’єднань, фіксації сідла, закриття інстру-
ментальних ящиків, кришки багажника, висунення капота бокового 
причепа;

• перевірка натягу ланцюга передачі на заднє колесо;
• введення в дію акумуляторних батарей;
• перевірка пробним пробігом мотоцикла (0,5–1,0 км) роботи двигуна, 

зчеплення, механізму переключення передач, ручного і ножного галь-
ма, амортизаторів, спідометра та лічильника кілометрів пройденого 
шляху, системи освітлення, сигналізації та електрообладнання; 

• заправка паливом на 10 км пробігу;
• перевірка наявності інструмента та комплектуючих виробів;
• остаточне чищення, миття і сушіння мотоцикла;
• перевірка відповідності маркування двигуна, кузова, шасі (для легково-

го автомобіля), двигуна, рами, коробки передач (для мотоцикла).
Виявлені під час передпродажної підготовки дефекти та несправності ма-

ють бути усунені підприємством, яке здійснювало передпродажну підготов-
ку.

Технічні вимоги до автомобілів, що пройшли передпродажну  
підготовку

Загальні вимоги:
• максимально допустимий пробіг автомобіля (за спідометром) перед про-

дажем його покупцю має бути не більшим ніж 40 км;
• консерваційне покриття потрібно зняти з зовнішньої поверхні кузова та 

хромованої поверхні. Скло кузова має бути чистим, не мати зовнішніх 
пошкоджень;

• двигун, моторний відсік і багажне відділення мають бути чистими;
• салон автомобіля має бути чистим: оббивка салону, сидінь, панель при-

ладів, прилади не повинні мати механічних пошкоджень.
Двигун:
• рівень масла у двигуні має відповідати вимогам заводу-виробника;
• двигун, прогрітий до робочої температури, має працювати в усіх режи-

мах;
• з’єднання і ущільнення системи мащення, охолодження, живлення і 

випускання відпрацьованих газів мають бути герметичні;
• рівень охолоджуючої рідини має відповідати вимогам заводу-виробни-

ка.
Трансмісія:
• з’єднання гідравлічного приводу зчеплення мають бути герметичними;
• рівень гальмівної рідини у бачку головного циліндра зчеплення має від-

повідати вимогам заводу-виробника;
• зчеплення має легко виключатися, повністю від’єднувати двигун від 

трансмісії. Під час включення зчеплення автомобіль має плавно (без 
посмикування) рушати з місця;

• рівень масла у роздавальній коробці має відповідати вимогам заводу-ви-
робника;

• рівень масла у коробці передач має відповідати вимогам заводу-вироб-
ника;
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• рівень масла у редукторах переднього і заднього мостів має відповідати 
вимогам заводу-виробника;

• рівень масла у колісному редукторі і торсіонах має відповідати вимогам 
заводу-виробника;

• переключення передач має бути безшумним та без заїдань;
• включення роздавальної коробки має бути безшумним та без заїдань;
• нарізні з’єднання спеціальних пристроїв та механізмів керування зчеп-

ленням і коробкою передач не повинні вимагати додаткового затягнення.
Рульове керування:
• кріплення рульових тяг, картера рульового керування, рульової колон-

ки не повинно потребувати додаткового затягнення;
• рівень масла у картері рульового керування має відповідати вимогам за-

воду-виробника;
• нарізні з’єднання спеціальних пристроїв і механізмів приводу рульово-

го керування не повинні вимагати додаткового затягнення.
Гальма:
• з’єднання системи гідравлічного приводу гальма мають бути герметич-

ними;
• рівень рідини у бачку (бачках) головного циліндра привода гальма має 

відповідати вимогам заводу-виробника;
• одноразовий натиск на педаль гальма має забезпечувати ефективне і од-

ночасне гальмування коліс лівого та правого боку автомобіля;
• нарізні з’єднання спеціальних пристроїв і механізмів приводу гальма 

не повинні вимагати додаткового затягнення.
Ходова частина:
• тиск повітря в шинах має відповідати вимогам заводу-виробника;
• гайки та болти кріплення коліс не повинні потребувати додаткового за-

тягнення;
Електрообладнання:
• установка світла фар має відповідати вимогам заводу-виробника;
• прилади освітлення, світлової і звукової сигналізації повинні бути в ро-

бочому стані;
• рівень і густина електроліту мають відповідати вимогам заводу-вироб-

ника акумулятора;
• прилади і механізми керування агрегатами автомобіля для інвалідів ма-

ють бути в робочому стані.
Кузов та додаткове обладнання:
• двері кузова, капот і кришка багажника не повинні самовільно відчиня-

тися під час руху автомобіля;
• наявність дефекту скла кузова, що загрожує його цілісності або погір-

шує видимість, недопустима;
• робота склоочисників та омивачів, а також обігрівачів заднього скла 

має відповідати вимогам заводу-виробника;
• несправність системи опалення, вентиляції кузова і обдування вітрово-

го скла недопустима;
• зовнішня поверхня кузова не повинна мати зім’ятості і забоїн;
• лакофарбове покриття кузова не повинно мати відшарувань, здуття, 

подряпин та інших пошкоджень;
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• комплектуючі вироби мають бути встановлені на належні місця;
• додаткові спеціальні пристрої, механізми і прилади автомобілів для ін-

валідів мають бути справними.

Технічні вимоги до мотоциклів, що пройшли передпродажну  
підготовку

Загальні вимоги:
• максимально допустимий пробіг мотоцикла (за спідометром) перед про-

дажем його покупцю має бути не більшим ніж 5 км;
• мотоцикл має бути заправлений паливом у кількості, що забезпечує 

пробіг не менший ніж 10 км;
• консерваційне покриття потрібно зняти;
• комплектуючі вироби мають бути встановлені на належних місцях;
• величина сходження коліс та кут розвалу вертикальних осей мотоцикла 

і бокового причепа мають відповідати вимогам заводу-виробника;
• фіксація сідла, висування капота бокового причепа, кріплення інстру-

ментальних ящиків, кришки багажника, захисних кожухів мають від-
повідати вимогам заводу-виробника.

Вимоги до двигуна:
• рівень масла в картері двигуна, коробці передач, головній передачі, 

повітряному фільтрі має відповідати вимогам заводу-виробника;
• прогрітий двигун повинен мати легкий запуск і безперебійну роботу у 

всіх режимах, зокрема і на обертах холостого ходу;
• з’єднання та ущільнення системи змащення і паливної системи мають 

бути герметичними;
• зчеплення не повинно пробуксовувати у включеному положенні. У 

виключеному положенні роз’єднання дисків має бути повним;
• переключення передач має бути чітким і надійним. Самочинне вклю-

чення і виключення передач недопустиме;
• натяг заднього ланцюга має бути відрегульовано відповідно до вимог за-

воду-виробника.
Вимоги до ходової частини:
• тиск повітря у шинах має відповідати вимогам заводу-виробника;
• робота гальма має відповідати вимогам заводу-виробника.
Вимоги до різьбових з’єднань:
• нарізні з’єднання не повинні потребувати додаткового затягнення.
Вимоги до електрообладнання і приладів:
• установка світла фари має відповідати вимогам заводу-виробника;
• прибори освітлення, світлової і звукової сигналізації повинні бути пра-

цездатними.
Вимоги до зовнішніх поверхонь:
• лакофарбове покриття мотоцикла не повинно мати відшарувань, подря-

пин та інших пошкоджень.
Виявлені під час передпродажної підготовки дефекти та несправності ма-

ють бути усунені суб’єктом господарювання (продавцем), який здійснював пе-
редпродажну підготовку. Проведення передпродажної підготовки автомобілів 
або мотоциклів передбачає перевірку відповідності маркування двигуна, 



256

 кузова, шасі (для легкового автомобіля), двигуна, рами, коробки передач (для 
мотоцикла) документації заводу-виробника. 

Про проведення передпродажної підготовки автомобілів або мотоциклів 
роблять обов’язкову відмітку в сервісній книжці чи в довідці про проведення 
передпродажної підготовки. Без такої відмітки автомобіль або мотоцикл не 
може бути виставлений для роздрібного продажу.

Перевіряють також наявність на виставлені для продажу транспортні засо-
би приймально-здавальних актів із зазначенням конкретного суб’єкта під-
приємницької діяльності або наряду на одержання транспортних засобів з їх 
реквізитами.

Якщо вказані документи видані підприємствами України, які встановили 
на транспортний засіб спеціальний пристрій, то на кожен транспортний засіб 
видають копію свідоцтва про узгодження конструкції транспортного засобу 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

На придбані за кордоном транспортні засоби перевіряють вантажні митні 
декларації або їх копії, завірені печаткою митниці. Відповідно до Закону Ук-
раїни “Про захист прав споживачів”, споживач має право на необхідну, до-
ступну та достовірну інформацію про товар. Тому в обов’язковому порядку 
перевіряють надання такої інформації споживачеві під час продажу транспор-
тних засобів і номерних агрегатів.

На виставлені транспортні засоби має бути 
інформація про:

найменування та адресу виробника (продавця) і підприємства, 
яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від 
споживача, а також ремонт та технічне обслуговування

ціни та умови придбання

споживчі властивості товару

гарантійні зобов’язання

правила та умови використання товару

комплектність товару

термін служби товару — відомості про необхідні дії споживача 
після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі 

невиконання цих дій

сертифікацію товару

терміни і умови реєстрації в ДАІ після придбання товару
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На продані транспортні засоби суб’єкт господарювання повинен видавати 
споживачеві сервісну книжку, інструкцію про порядок експлуатації, касовий 
чек або інший письмовий документ, що засвідчує факт купівлі, а також довід-
ку-рахунок, яка є підставою для реєстрації транспортного засобу в органах 
ДАІ. У разі відсутності сервісної книжки споживачеві видають довідку про 
проведення передпродажної підготовки.

На проданий номерний агрегат покупцю видають технічну документацію 
(опис), касовий чек або інший письмовий документ, що засвідчує факт-купів-
лі, а також довідку-рахунок.

Зазначені характеристики і деякі інші можна перевірити тільки під час 
купівлі транспортного засобу споживачем. Тому перед купівлею необхідно до-
мовитися з іншим, досвідченішим споживачем, який має досвід придбання 
транспортного засобу і може взяти участь у купівлі транспортного засобу або 
номерного агрегату та впевнитися в дотриманні вимог щодо правил торгівлі 
ними.

Обов’язково перевіряють наявність у торговому залі “Куточка споживача”, 
де повинні бути вивішені Правила торгівлі транспортними засобами і номер-
ними агрегатами, вимоги передпродажної підготовки автотранспортних за-
собів, витяг із Закону України “Про захист прав споживачів” щодо прав спо-
живача в разі купівлі транспортних засобів, які не витримали гарантійних 
термінів, гарантійних зобов’язань виробника (продавця), адреси і телефонів 
органів, що здійснюють захист прав споживачів.

Порядок інспектування комісійної торгівлі транспортними засобами  
і номерними агрегатами

Комісійну торгівлю регулює Цивільний кодекс України (ст. 392–412), а та-
кож окремі розділи Правил торгівлі транспортними засобами і номерними аг-
регатами.

Під час перевірки суб’єкта господарювання, який  
займається реалізацією транспортних засобів і номерних 

агрегатів, необхідно звернути увагу на такі моменти:

наявність інформації про здійснення комісійної торгівлі 
транспортними засобами і номерними агрегатами

наявність на агрегатах транспортних засобів  
ідентифікаційних номерів — чітко визначених,  

не знищених і не підроблених

наявність на транспортні засоби і номерні агрегати квитанцій 
про прийняття їх на комісію і товарного ярлика, який повинен 

бути прикріплений до прийнятого на комісію транспортного 
засобу та скріплений пломбою

відображення в квитанції технічного стану засобу,  
комплектності, року випуску, відсотка зносу та інших  

характеристик транспортного засобу щодо його технічного  
та експлуатаційного стану
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Звертають увагу на те, чи немає у продажу транспортних засобів і номер-
них агрегатів, які не знято з реєстраційно-екзаменаційного підрозділу (МРЕП) 
ДАІ щодо перебування їх у розшуку. Відповідно до Правил торгівлі транспорт-
ними засобами і номерними агрегатами (п. 3.7, останній абзац) суб’єкт госпо-
дарювання (продавець) повинен надіслати запит до реєстраційно-екзамена-
ційного підрозділу ДАІ про те, чи певний транспортний засіб не перебуває в 
розшуку. 

Перевіряють транспортні засоби на предмет:
• переобладнання і відображення цих змін у свідоцтві про реєстрацію 

(технічному паспорті) в розділі “Особливі відмітки”, а також факту 
реєстрації в ДАІ транспортних засобів від інших суб’єктів господарю-
вання на підставі довідок-рахунків, вантажних, митних декларацій та 
інших документів;

• своєчасність переоцінки транспортних засобів і номерних агрегатів від-
повідно до договору Комісії, зазначеному у квитанції;

• своєчасність надходження до продажу транспортних засобів і номерних 
агрегатів, прийнятих на комісію, які повинні, згідно з п. 3.18 Правил, 
надійти до продажу не пізніше наступного дня після їх отримання;

• наявності технічного паспорта на транспортні засоби;
• наявності інформації про повернення тих транспортних засобів і номер-

них агрегатів, що були у використанні, нових; 
• наявності інформації про права споживачів у цих випадках та дотри-

мання їх суб’єктом господарювання.
У разі виявлення фактів реалізації транспортних засобів і номерних агре-

гатів з дефектами, що загрожують безпеці дорожнього руху та життю грома-
дян, ці товари вилучають з обігу і повертають комітенту.

Відповідно до зазначеної статті Цивільного кодексу, гроші за проданий то-
вар виплачують комітенту не пізніше трьох днів після продажу товару. Необ-
хідно звернути увагу на вчасну виплату грошей комітенту за проданий товар. 

У разі виявлення споживачем недоліків у транспортних засобах і номерних 
агрегатах, придбаних у комісіонера, вони можуть бути повернуті назад лише 
за його згодою. Закон України “Про захист прав споживачів” врегульовує та-
кож продаж транспортних засобів і номерних агрегатів, на які не закінчився 
гарантійний термін.

Контроль за дотриманням правил торгівлі транспортними засобами  
і номерними агрегатами, що були в користуванні 

Торгівлю транспортними засобами і номерними агрегатами, що були в ко-
ристуванні, здійснюють скуповуванням у громадян, підприємств (організа-
цій, установ) та подальшого їх продажу іншим громадянам, тобто це скупову-
вання транспортних засобів для подальшого їх продажу.

Між скупкою та продажем суб’єкт господарювання може зробити технічне 
обслуговування і ремонт транспортного засобу і за договірними цінами виста-
вити його для продажу.

Під час перевірки цієї діяльності звертають увагу на наявність:
• інформації для споживачів про право на торгівлю транспортними засо-

бами і номерними агрегатами, що були в користуванні;
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• інформації на кожен транспортний засіб щодо його технічних характе-
ристик, споживчих властивостей;

• про зняття транспортного засобу і номерних агрегатів з обліку в органах 
ДАІ;

• наявність технічного паспорта та відмітки в ньому про зняття з обліку в 
органах ДАІ;

• інформації про заміну номерних агрегатів, перефарбування, якщо 
воно було зроблено суб’єктом господарювання, і наявність такої від-
мітки в технічному паспорті у розділі “Особливі відмітки”, що повин-
но бути підписано керівником суб’єкта господарювання та завірено пе-
чаткою;

• інформації про наявні дефекти, що можуть загрожувати безпеці дорож-
нього руху і життю громадян та інформації про неможливість експлуа-
тації транспортного засобу до їх усунення.

Усі види торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами переві-
ряють на предмет розгляду скарг громадян, записаних у книгу відгуків і про-
позицій та поданих письмово, керуючись Інструкцією про порядок розгляду 
скарг і заяв споживачів та Законом України “Про звернення громадян”. 

3.11. Організація інспектування закладів ресторанного  
господарства

Контроль за організацією виробництва, реалізацією  
і обслуговуванням споживачів

Рис. 3.47. Заклади ресторанного господарства

Торговельно-виробничу діяльність цих підприємств регулюють:
• Закони України “Про захист прав споживачів”, “Про підприємництво”, 

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен-
ня”, “Про споживчу кооперацію”;

• Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку 
заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговуван-
ня населення” № 1611 від 15 жовтня 2003 р.;

• Накази Мінекономіки України “Правила роздрібної торгівлі продоволь-
чими товарами” № 185 від 11 вересня 2003 р. та “Правила роботи за-

Заклади 
ресторанного 
господарства

• фабрики-кухні
• фабрики-закусочні
• ресторани
• бари
• кафе
• їдальні
• закусочні
• буфети
• магазини (відділи) кулінарії
• відкриті літні магазинчики
• кіоски
• інші об’єкти
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кладів (підприємств) громадського харчування” № 219 від 24 липня 
2002 р.;

• Накази МЗЕЗТУ “Правила роботи закладів ресторанного господарства” 
№ 129 від 3 липня 1995 р. та “Про Порядок розробки та затвердження 
технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та конди-
терські вироби у підприємствах громадського харчування” № 365 від 
23 липня 1997 р., “Про затвердження Інструкції про порядок позначен-
ня роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роз-
дрібної торгівлі та громадського харчування” № 2 від 4 січня 1997 р.;

• Наказ МЗЕЗТУ “Про затвердження Переліку окремих форм діяльності 
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, специфіка яких 
дозволяє здійснювати розрахунки із споживачами без застосування 
електронних контрольно-касових апаратів з використанням товарно-
касових книг” № 73 від 13 червня 1996 р.; 

• “Санітарні правила для закладів ресторанного господарства, включаю-
чи кондитерські цехи та підприємства, що виробляють м’яке морозиво” 
(СаНПіН 421–235–7779–1), затвердженими Міністерством охорони 
здоров’я СРСР та Міністерством торгівлі СРСР 19.03.91 р., (далі — Сані-
тарні правила);

• Міждержавним стандартом ГОСТ 30390–95 “Общественное питание. 
Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические 
условия”.

Заклади ресторанного господарства здійснюють свою діяльність після їх 
державної реєстрації, за наявності у них патенту на виробництво, реалізацію 
продуктів харчування у сфері громадського харчування та патенту для реалі-
зації алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Суб’єкт господарювання повинен мати необхідні виробничі, торговельні та 
побутові приміщення, а також обладнання для приготування та реалізації, 
які повинні відповідати екологічним та санітарно-гігієнічним умовам, прави-
лам техніки безпеки та протипожежним вимогам. 

Основні завдання інспектування закладів 
ресторанного господарства:

• перевірка організації торговельного і виробничого  
процесу

• перевірка якості і безпеки продовольчих товарів, страв, 
кулінарних та кондитерських виробів

• дотримання культури обслуговування, правил роботи
• підтримка підприємств у відповідному санітарному  

стані



261

Перевірка закладів ресторанного господарства: 

визначення відповідності типу закладу

наявність свідоцтва про здійснення торговельно-виробничої  
діяльності

наявність ліцензії на право реалізації алкогольних і тютюнових
виробів

справність та наявність державного повірочного тавра на засоби  
вимірювання (ваги, мірна склянка та ін.)

погодження органів державного санітарно-епідеміологічної служби

затверджений асортиментний мінімум

підтвердження реєстрації ЕККА в податковій інспекції

стан торговельно-технологічного обладнання, інвентаря й посуду
(повинні бути цілі та виготовлені з матеріалів, дозволених Головним 

державним санітарним лікарем України)

стан залу обслуговування, який повинен мати естетично оформлений 
інтер’єр, меблі, відповідний посуд

правильність оформлення накладних, товарно-касові книги,
технологічні і калькуляційні картки, цінники

наявність сертифікатів чи посвідчення якості на продовольчі товари

відповідність страв, напоїв, виробів, зазначених у меню, прейскуранті, 
асортиментному переліку

дотримання технологічних режимів виробництва відповідно  
до нормативних документів

забезпечення реалізації страв у термін, визначений санітарними 
правилами

наявність Санітарних правил, санітарного журналу, медичних 
книжок працівників, Книги відгуків та пропозицій, оформленого 

“Куточка споживача” і таке інше
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Службова особа повинна перевірити правильність меню, в якому зазнача-
ють назву продукції, вихід і вартість однієї порції, а в прейскуранті алкоголь-
них напоїв — назва напою, вміст пляшки, ціна за пляшку, за 50 та 
100 мілілітрів. Меню і прейскуранти алкогольних напоїв мають бути підпи-
сані керівниками та бухгалтером суб’єкта господарювання. 

Важливе дотримання технологічних режимів виробництва відповідно до 
нормативних документів. Категорично заборонено використовувати залишені 
від попереднього дня страви та напої. Контроль за якістю страв, визначення 
їх повної ваги та правильності розрахунків із споживачами рекомендовано 
перевіряти через контрольну закупку чи відбір зразків.

Засоби вимірювання повинні бути у справному стані, мати чітке державне 
повірочне клеймо, систематично проходити повірку.

Контроль за реалізацією продукції громадського харчування за межами 
підприємства передбачає наявність дозволу місцевих органів виконавчої вла-
ди та органів санітарно-епідемічної служби та умов дотримання встановлених 
для цієї продукції температурного режиму зберігання, а також вимоги Сані-
тарних правил. 

Кожна партія продукції, яку реалізують поза торговим залом, повинна 
мати посвідчення про якість із зазначенням найменування підприємства-ви-
робника, його адреси, нормативного документа, відповідно до якого вона ви-
готовлена, дати виготовлення, кінцевого терміну реалізації, мати одиниці 
розфасовки (упаковки), а також документ про якість одержаної продукції і 
ціни за одиницю розфасовки або ваги продукції.

Відбір зразків товарів для перевірки їх якості робить службова особа у при-
сутності особи, що здійснила продаж товару. Оформляють акт відбору зразків 
(проб) товарів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 215 від 
2 квітня 1994 р. “Порядок відбору у суб’єктів господарювання сфери торгівлі, 
громадського харчування і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, на-
півфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості”. 

За відмову пред’явити контролюючим особам продукцію, яка підлягає пе-
ревірці, господарюючі суб’єкти несуть відповідальність згідно з чинним зако-
нодавством.

Суб’єкт господарювання повинен безкоштовно надавати для лаборатор-
ного контролю зразки сировини та готової продукції в кількості, передбаченій 
чинними нормативними документами.

За порушення санітарного законодавства, реалізацію продукції власного 
та імпортного виробництва, забороненої до випуску і реалізації як небезпеч-
ної для життя і здоров’я людей, а також у випадках, що призвели до тяжких 
наслідків, господарюючі суб’єкти та їх уповноважені особи несуть відпові-
дальність згідно з чинним законодавством.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити збереження речей спо-
живача у гардеробі. За зникнення речей з гардеробу суб’єкт підприємницької 
діяльності несе відповідальність.

Книга відгуків і пропозицій громадян повинна бути у доступному і зручно-
му для споживачів місці.

! Заборонено продаж з машин, лотків і з рук кулінарної продукції,  
що швидко псується.
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Рис. 3.48. Оформлення фасаду приміщення закладів ресторанного господарства

Допускається обмеження входу відвідувачів у заклади ресторанного госпо-
дарства з обслуговуванням офіціантами:

• за 30 хв. до їх закриття;
• за 15 хв. у закладах самообслуговування.
Необхідно перевірити відповідність спеціальної професійної підготовки 

працівників, які безпосередньо пов’язані з виробництвом і реалізацією кулі-
нарної продукції.

Перевірка дотримання правил і порядку обслуговування споживачів  
у закладах ресторанах ресторанного господарства

Перевірку необхідно проводити згідно з “Порядком проведення контроль-
ної перевірки правильності розрахунків із споживачами за надані послуги і 
реалізовані товари”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 215 від 2 квітня 1994 р. і методичними вказівками для лабораторного 
 контролю якості харчових продуктів (частина ІІІ, книги № 1, 2, розроблені 
УкрНДІОПОМ, Державним стандартом України ДСТУ 3862–99 “Громадське 
харчування. Терміни та визначення”). 

Для належної перевірки ресторану, доцільно направляти бригаду переві-
ряючих принаймні із шести осіб. Розподіл обов’язків серед перевіряючих та-
кий: одна група (із чотирьох осіб) повинна зробити контрольні закупки та пе-
ревірити правильність розрахунків із покупцями та роботу роздавальні, друга 
(із двох осіб) — перевіряє правильність відпуску страв і буфетних товарів, 
якість і технологію приготування їжі, ціноутворення і складання калькуля-
цій.

Перша група визначає дотримання режиму роботи підприємства, наяв-
ність необхідної інформації для відвідувачів, санітарний стан гардероба, туа-
летних кімнат, чи надають відвідувачам додаткові послуги. Інспектори роб-
лять контрольне замовлення страв і напоїв, звертають увагу на наявність 
страв, перелічених у меню, чи виписують під час прийому замовлення раху-
нок, час до початку і порядок обслуговування, своєчасність подачі рахунку, 
оформлення страв і напоїв. Службові особи дегустують надані страви, зверта-
ють увагу на якість і дотримання технології приготування їжі (органолептич-
ний аналіз якості їжі необхідно оформити в акті перевірки).

Друга група інспекторів починає перевірку на 1,5–2 години пізніше від 
першої. Роблять замовлення страв і буфетної продукції. Після того, як страви 
і напої офіціантом подано на стіл, їх визнають контрольною закупкою.

Бажано, щоб перша група перевіряючих до цього часу закінчила розраху-
нок за своє замовлення, і обидві контрольні закупки було оголошено водно-
час. Один інспектор із першої групи бере на облік всю документацію офіціан-
та (визначає правильність оформлення рахунків і кількість розрахованих і 
нерозрахованих рахунків, зокрема пробиті і непробиті по касі, а також у при-

На фасаді приміщення
розміщують вивіску,  

де зазначенно:

•	 тип
•	 назву закладу
•	  режим роботи
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сутності адміністратора чи метрдотеля робить переоблік грошей в офіціанта: 
складає проміжний акт. Другий інспектор перевіряє записи в кінці реєстрації 
рахунків, разом зі старшим касиром знімає показники контрольних підсум-
кових лічильників і звіряє з книгою реєстрації показників лічильників касо-
вого апарата, а також правильність оформлення реєстрів рахунків. Така ком-
плексна перевірка грошової і касової дисципліни офіціантів дає змогу виявити 
ошукування відвідувачів, фальсифікацію страв і реалізацію неоприбуткова-
них товарів.

Третій інспектор інформує директора ресторану чи адміністратора про пе-
ревірку та запрошує їх приєднатися до другої групи інспекторів. Після чого 
він повинен перевірити наявність актів реалізації, комплексних (чи порцій-
них страв) і роботу роздавальні (повну вагу готової продукції — вага 10 оди-
ниць, наявність контрольних страв, засобів вимірювання).

Під час такої перевірки інспектор може не тільки встановити правильність 
ваговимірювальних приладів, якими користуються в ресторані, а й перевіри-
ти точність ваги чи міри відпускної продукції чи товарів.

Слід звернути увагу на ваговий склад компонентів, які входять за кальку-
ляцією до складу страв чи закусок. Часто трапляються випадки приховуван-
ня підвищення цін, коли загальний вихід страв відповідає нормам, але “недо-
статню” вагу одних компонентів, “дорожчих”, покривають “надлишком” ваги 
дешевших, або окремі продукти взагалі відсутні у страві.

Збірник рецептур страв під час реалізації кулінарних, борошняних ви-
робів, готових страв і напівфабрикатів допускає відхилення від указаних 
норм у межах ± 3 %. Тут враховують нерівномірність одиничного порціону-
вання, норми витрат з урахуванням термінів реалізації та ін. Тому пропонова-
но зважувати не менше 10 порцій (штук) кулінарних виробів (а у разі відсут-
ності такої кількості — всю наявність порцій), щоб правильно визначити їхню 
вагу, а також перевірити відповідність ваги напівфабрикатів нормам, перед-
баченим Збірником рецептур. Інспектор повинен перевірити наявність техно-
логічних і калькуляційних карток, відповідність норм закладки і виходу го-
тових страв.

Окрім органолептичного засобу визначення якості страви (колір, смак, за-
пах, консистенція, існує точніший — лабораторний аналіз перевірки страв і 
виробів на повноту вкладення сировини і дотримання норм виходу.

На лабораторний аналіз продукцію надсилають у тих випадках, коли є оз-
наки недоброякісності продукції, неповного закладення сировини чи фальси-
фікації деяких компонентів.

Порядок відбору проб, оцінка якості їжі та якості сировини, страв і ви-
робів, які потрібно доставити в лабораторію, наведено в додатку № 2. Під час 
визначення якості їжі може бути використано й експрес-методи.

Відбір проб з обов’язковим складанням акта відбору проб виконує п’ятий 
інспектор, після перевірки повної ваги кухонної продукції, разом із третім 
перевіряючим, після перевірки роботи роздавальні. Вони перевіряють і пра-
вильність цін на страви виробів кухні згідно з калькуляційними картками і 
фактичним вкладенням усіх компонентів.

Шостий інспектор, після перевірки правильності відпуску буфетних то-
варів, перевіряє правильність цін, асортимент і термін реалізації буфетних 
товарів, наявність ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, тютюно-
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вими виробами, номерного штампа підприємства на горілчаних виробах, на-
явність книги відгуків і пропозицій.

У закладах ресторанного господарства матеріально відповідальні особи зві-
тують за прийняті продукти і товари сумарно. Облік ведуть за продажними 
цінами, тобто з націнкою. Це спрощує облік, знижує витрати обігу і дає шир-
ші оперативні можливості.

Практика інспектування свідчить, що необхідно обов’язково знімати то-
варні чи грошові залишки у разі недостачі (надлишку) товарів чи грошових 
сум, наявності в продажу неоприбуткованих товарів, у випадках продажу за 
завищеними цінами, недовкладення окремих компонентів, неповної ваги го-
тових страв, стягнення грошей з відвідувачів, у разі розбіжності в записах 
першого і другого примірника рахунків чи інших видах ошукування.

У зніманні залишків товарно-матеріальних цінностей, крім перевіряючих, 
повинен брати участь представник бухгалтерії ресторану і, в обов’язковому 
порядку, матеріально відповідальна особа.

Інвентаризаційні акти знімання залишків товарно-матеріальних ціннос-
тей потрібно складати у трьох примірниках. Один залишають у бухгалтерії 
ресторану, другий — передають матеріально відповідальній особі, третій — 
інспекторові.

Перед зніманням грошових залишків у касирів, офіціантів беруть підписи, 
на яку суму вони мають розмінну монету, чи оформлено це касовим ордером.

Перед зніманням залишків товарно-матеріальних цінностей матеріально 
відповідальні особи (завідувач виробництва, буфетник) надають підписку про 
прохідно-витратні документи, які включено до товарного звіту та товари, які 
надійшли — оприбутковані, ті, що вибули — списані. Після закінчення ін-
вентаризації беруть ще одну розписку про те, що всі товари і цінності зняті в 
присутності матеріально відповідальної особи, правильно і в повному обсязі, 
претензій до інспекторів немає.

Доцільно перевірити відповідність суми реалізованих страв, згідно із запи-
сами в акті реалізації (заборним листом), з сумою показників контрольних лі-
чильників по кухні в офіціантів і сумою записів кухонних страв у корінцях 
рахунків. Аналогічно можна зробити перевірку буфетних товарів.

За станом на час попередньої інвентаризації, близької до дня перевірки, 
виписують із опису залишок продуктів за окремими назвами, цінами і кіль-
кістю. До залишку додають продукти, які отримано завідувачем виробництва 
за дні після інвентаризації (із прибуткових документів). Після цього із загаль-
ної кількості продуктів відраховують документальні витрати і невикориста-
ний залишок продуктів на момент останньої інвентаризації, тобто перевірки. 
У результаті отримаємо фактичну витрату продуктів на виробництві за інвен-
таризаційний період.

Далі необхідно визначити кількість продуктів за окремими назвами, які 
витрачено за нормами (згідно із Збірником рецептур блюд чи калькуляційних 
карток) на фактично реалізовану чи відпущену кількість страв (із актів реалі-
зації чи денних забірних листів). Потім фактичну витрату продуктів порівню-
ють за встановленими нормами (теоретичними). Так можна виявити відхи-
лення, які дають підстави зробити висновок, які саме продукти у завідувача 
виробництвом у залишку чи в недостачі.
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Залишок продуктів може бути внаслідок недовкладання, недостачі — ре-
зультатом чи більшого закладення, чи присвоєння частини продуктів.

Слід зазначити, що такі відхилення можуть бути наслідком заміни однієї 
страви іншою без відображення в обліку чи неточного обліку за окремими на-
звами. Опис руху продуктів дає можливість відстежити, як забезпечують 
зберігання цінних продуктів у виробництві, наскільки сумлінно і акуратно 
працює завідувач виробництвом, чи правильно ведуть облік.

Можна застосувати й інший, спрощений спосіб перевірки збереження про-
дуктів. За прибутковими документами на продукти, отримані завідувачем ви-
робництва упродовж попереднього дня чи на початку дня перевірки, вибира-
ють окремі назви продуктів, а потім необхідно передивитися меню і документи 
на реалізовані й відпущені страви та встановити, чи реалізовано страви із за-
кладенням цих продуктів. Якщо такі страви не реалізовували і в залишку 
продуктів, які перевіряють їх немає, то ці продукти можна вважати відсутні-
ми, і завідувач виробництвом повинен дати пояснення про причини відсут-
ності.

Контроль за використанням продуктів i сировини на виробництві

Під час складання меню необхідно керуватися діючими збірниками рецеп-
тур страв і кулінарних виробів, а також рецептурами фірмових та інших 
страв. Потрібно враховувати попит споживачів, наявність сировини, пору 
року та інше.

Таблиця 3.14
До меню входять

Холодні страви і закуски з риби і рибних гастрономічних продуктів; з м’яса, домашньої 
птиці і м’ясних гастрономічних продуктів, салати і вінегрети 
(рибні, м’ясні, овочеві), сири, масло коров’яче і різні молочні 
продукти.

Під час  інспектування виробництва необхідно перевірити:

дотримання технологічного процесу під час кулінарної  
обробки харчових продуктів

дотримання вимог до роздачі й реалізації готових виробів

повноту використання сировини і продуктів для приготування 
страв і кулінарних виробів

правильність складання меню

правильність відпуску і прийому продуктів на виробництві  
та їх документальне оформлення

правила зберігання харчових продуктів
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Закінчення табл. 3.14

Супи прозорі бульйони з кулеб’яками, пиріжками та ін.; заправні (борщі, 
розсольники та ін.); молочні (з крупами, макаронними виробами, 
овочами); холодні супи із овочів та інших продуктів (окрошки); 
солодкі супи із ягід і фруктів.

Другі гарячі страви рибні, м’ясні, із птиці, картоплі, овочів, грибів, круп, бобових, 
яєць і сиру, макаронних виробів, борошняні.

Гарячі напої чай, кава, какао.

Холодні напої власного виробництва з лимонів, апельсинів та ін.

Борошняні кулінарні 
хлібобулочні й 
кондитерські вироби

пиріжки — печені і смажені, булочки, здоби, тістечка.

Хліб житній і пшеничний.

Додатково до вказаного асортименту реалізують кондитерські вироби (вафлі, печиво та ін.) 
мінеральні води, соки, морозиво, тютюнові вироби тощо.

Страви повинні бути різного асортименту як за днями тижня, так і за спо-
собом кулінарної обробки сировини. 

Порядок прийому і тривалість можливого зберігання продукції на вироб-
ництві, яке виробляє кулінарні вироби, визначають правила, технологічні 
інструкції, стандарти та сертифікати відповідності підприємства. 

Відповідно до санітарних правил, харчові продукти, які надходять у закла-
ди ресторанного господарства, повинні відповідати вимогам чинних стандар-
тів і супроводжуватися документами, що засвідчують їхню якість. 

Продукти, що не відповідають стандарту, але які можна вживати у харчу-
вання, потрібно використати в строгій відповідності до умов і термінів реалі-
зації. М’ясо дозволено приймати тільки за наявності на ньому тавра. Заборо-
нено приймати на підприємство громадського харчування непатрану 
водоплавну птицю, сирі яйця качок, гусей, бомбажні м’ясні та рибні консер-
ви, крупу, борошно з амбарними шкідниками, продукти тривалого зберіган-
ня.

Гриби солені, мариновані, сухі можна приймати тільки за наявності доку-
мента про їх якість. Зберігати бочки з грибами дозволено у приміщенні з тем-
пературою не вищою ніж 8° С. Заборонено приймати гриби від приватних 
осіб. 

Продукти швидкого псування потрібно зберігати відповідно до Санітарних 
правил “Умови, терміни зберігання та реалізації особливо швидкопсувних 
продуктів”. 

План меню складає завідувач виробництва, де вказує:
• найменування і номери страв за Збірником рецептур страв
•  кількість порцій
•  коротку характеристику страви
•  прізвище відповідального за виконання. 

План меню складають в одному примірнику. Його затверджує керівник 
виробництва.
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Термін реалізації встановлюють від моменту закінчення технологічного 
процесу виготовлення продукту.

Відпускання продуктів на виробництво оформляють накладними. Бланки 
накладних повинен видавати бухгалтер пронумерованими, під розписку ма-
теріально відповідальній особі. У них вказують повну назву, ґатунок продук-
тів і товарів, масу і кількість, питому ціну, вартість продуктів за цими ціна-
ми. Необхідно контролювати правильність списання витрачених продуктів на 
приготування страв. Ця перевірка має деякі складності, оскільки на вироб-
ництві продукти обчислюють тільки за вартістю, тобто за проданими цінами 
готової продукції (з націнкою громадського харчування). У кондитерських 
цехах продукти обчислюють за назвами, ґатунком, кількістю та вартістю за 
узгодженими чи роздрібними цінами; в цехах із виробництва напівфабри-
катів — за назвою, ґатунком (категорією), кількістю і вартістю та за роздріб-
ними цінами.

Для перевірки повноти використання сировини використовують різні ме-
тоди. Зокрема, метод огляду меню, прибуткових і витратних документів на 
реалізацію і відпуск страв, які виготовлено з продуктів, отриманих на вироб-
ництво упродовж дня і напередодні. Невідповідність продуктів, які викорис-
тали для приготування страв відповідно до меню, продуктам, які зазначено у 
витратних документах, а також відсутність продуктів, що перевіряються, в 
залишку може свідчити про зловживання матеріально відповідальних осіб.

Методом аналізу якості готової продукції в санітарно-харчових лабора-
торіях можна виявити факти неповного закладення продуктів. Часто вико-
ристовують метод раптової перевірки повноти закладення сировини для виго-
товлення кулінарної продукції. Для цього перевіряють, чи відповідає назва 
отриманих продуктів їх кондиції і кількість встановлених згідно з рецепту-
рою норм щодо певного виду виробів. 

Не менш важливою є перевірка дотримання правил зберігання харчових 
продуктів на виробництві. 

На підприємствах, які не мають достатньої кількості холодильного облад-
нання, заборонено реалізацію антрекотів, біфштексів, філе, риби печеної, 
ковбас ліверних третього ґатунку, кров’яних зельців третього ґатунку, соси-
сок, сардельок, молока, вершків, кефіру.

Зберігання напівфабрикатів без холоду у виробничих цехах — заборонено. 
Напівфабрикати, особливо фарш, під час виготовлення повинні негайно під-
лягати тепловій обробці.

Термін зберігання напівфабрикатів:
• м’ясний фарш (в незаправленому вигляді) — не більше шести годин;
• сирі м’ясні і рибні котлети — не більше 12 годин;
• м’ясо дрібними шматками для рагу, гуляшу тощо — не більше 18 го-

дин.
На невеликих підприємствах дозволено зберігання швидкопсувних про-

дуктів у загальній камері, але місця зберігання м’яса, риби і молочних про-
дуктів повинні бути розмежовані. За наявності однієї загальної камери про-
дукти (особливо молочні, рибні) потрібно зберігати в закритій тарі.

Під час перевірки необхідно подивитися, чи зберігаються разом сирі про-
дукти і напівфабрикати з готовими виробами, доброякісні з зіпсованими чи 
підозрілими за якістю продуктами, а також нехарчовими товарами.
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Слід звернути увагу на зберігання запашних продуктів (оселедців, спецій), 
які потрібно зберігати окремо, оскільки більшість харчових продуктів (масло 
коров’яче, сіль, цукор, харчові жири, яйця) швидко вбирають сторонні запа-
хи. Сухі продукти зберігають у добре провітрених приміщеннях, обладнаних 
шафами, полицями. 

Птицю морожену і охолоджену слід зберігати в тарі, в якій вона надійшла. 
Субпродукти сортують за видами, зберігають окремо в ящиках, які встанов-
люють в охолодженій камері. Рибу охолоджену чи морожену слід зберігати в 
холодильних камерах у тарі, в якій вона надійшла. Рибні кулінарні вироби 
зберігають у тій самій тарі, в якій їх привезли, при температурі повітря не ви-
щий ніж 8°С. 

Великі сири зберігають в охолоджених камерах без тари на чистих 
дерев’яних полицях. Якщо круги викладають один на другий, то між ними 
повинні бути прокладки з картону чи фанери. Сири менших розмірів реко-
мендовано зберігати в тарі чи на чистих дерев’яних настилах. Їх укладають 
так, щоб головки сиру не притулялися. Навіть під час нетривалого зберігання 
сиру його шкірка часто зволожується і покривається цвіллю. Цвіль і слиз не-
обхідно видаляти витиранням сиру чистою серветкою, змоченою 3 %-ним роз-
чином солі.

Хліб потрібно зберігати в лотках на стелажах, на полицях чи в тарі. Від-
стань нижньої полиці від рівня підлоги повинна бути не меншою ніж 35 см. 

Перевірку правильності використання сировини і продуктів на кухні за-
вжди потрібно поєднувати з перевіркою вимог до кулінарної обробки харчо-
вих продуктів. Їжу потрібно готувати партіями, у міру її реалізації. 

Морожене м’ясо розморожують за допомогою поступового підвищення тем-
ператури від 0 до 8° С, заборонено розморожувати м’ясо маленькими шматка-
ми, а також у воді або біля плити. М’ясо перед обвалюванням зачищають і 
промивають, але це не можна робити за допомогою ганчірок, — необхідно 
промивати тільки у проточній воді щіткою.

Термін варіння і смаження м’яса залежить від ґатунку, виду м’яса і розмі-
ру шматка. Для повної готовності температура в товщині шматка повинна 
бути не нижчою ніж 80° С, про що свідчить сік без кольору, який виділяється 
зі шматка від дотику виделкою. 

Для приготування інших страв із в’яленого м’яса чи під час відпуску варе-
ного м’яса з першою стравою, подрібнене чи порційне м’ясо потрібно вдруге 
переварити упродовж принаймні 15 хвилин.

Особливу увагу необхідно звернути на обробку молока і сиру. Сире і фляж-
не молоко обов’язково треба кип’ятити. Пастеризоване молоко дозволено 
вживати без кип’ятіння, якщо воно зберігалося на холоді не більше 20 годин. 
Після закінчення цього терміну пастеризоване молоко слід кип’ятити.

Сир, виготовлений із пастеризованого молока, можна використовувати в 
їжу в натуральному вигляді за умови дотримання правил його зберігання і тер-
міну реалізації (упродовж 72 годин при температурі повітря не вищій ніж 6°С).

Сир, виготовлений з непастеризованого молока, можна використовувати 
тільки для виготовлення страв із термічною обробкою (сирники, ватрушки 
тощо).

Овочі для приготування холодних страв (салатів, вінегретів) варять у нечи-
щеному вигляді у воді.
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Відповідальність за дотримання меню покладено на адміністрацію підпри-
ємства. Реалізацію виготовлених страв слід здійснювати у строго встановле-
ний термін. Так, до моменту роздачі перші й другі страви і гарячі овочеві 
страви можуть перебувати на гарячій плиті не більше 2–3 годин, а під час від-
пуску перші страви і гарячі напої повинні мати температуру принаймні 75°С, 
а другі — 65°С. Температура холодних страв і напоїв під час подачі може ко-
ливатися від 7 до 14°С.

Зберігання готової їжі понад встановлені терміни (2–3 год) дозволено як 
виняток. У випадках вимушеного зберігання залишків їжі слід дотримува-
тись таких вимог: 

1) залишки їжі повинні бути охолоджені до температури не вищої ніж 8°С 
і не пізніше двох годин від моменту її виготовлення;

2) термін зберігання їжі в охолодженому вигляді (у температурі не вищій 
ніж 8°С) не повинен перевищувати дві години;

3) перед відпусканням на роздачу охолодженої їжі компетентні особи по-
винні її оглянути і перевірити.

До роздачі їжа повинна підлягати тепловій обробці, після чого термін її ре-
алізації не повинен перевищувати одну годину. Грубе порушення — змішу-
вання свіжоприготовленої їжі з їжею, приготовленою раніше. Порушенням 
правил санітарно-технологічного режиму є, наприклад, розбирання на одній і 
тій самій дошці сирого і вареного м’яса, одними ножами, використання однієї 
м’ясорубки для подрібнювання сирого і вареного м’яса тощо.

методи інспектування повноти використання сировини:

перевірка дотримання правил зберігання харчових продуктів  
на виробництві

огляд меню, прибуткових і витратних документів на реалізацію 
і відпускання страв, виготовлених з продуктів, які отримано 

для виробництва упродовж дня і напередодні

аналіз якості готової продукції в санітарно-харчових  
лабораторіях для виявлення фактів неповного  

закладання продуктів

раптова перевірка повноти закладання сировини  
для виготовлення кулінарної продукції. Причому перевіряють, 

чи відповідає назва отриманих продуктів їх кондиції  
і кількості, встановлених згідно з рецептурою норм  

для певного виду виробів
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Порядок проведення органолептичної оцінки кулінарної продукції  
і контрольної перевірки правильності її відпуску

Рис. 3.49. Перевірка якості кулінарної продукції

Для проведення органолептичного аналізу потрібні такі умови:
• приміщення мають бути добре і рівномірно освітлені, що важливо для 

виявлення різних відтінків у продуктах харчування;
• у приміщення не повинні проникати сторонні запахи, які можуть впли-

нути на оцінку якості виробів;
• оптимальною для дегустації є температура 20°С.
Насамперед члени комісії повинні ознайомитися з меню, рецептурою страв 

і виробів, калькуляційними картками чи прейскурантами, технологією при-
готування страв (виробів), які потрібно оцінити, з показниками їх якості, 
встановленими в нормативно-технічній документації.

Кожна група та вид страв (виробів) мають свої специфічні властивості й 
відповідні показники. У межах групи страв під час їх оцінювання необхідно 
звертати увагу на найбільш характерні властивості (табл. 3.15).

Таблиця 3.15
Характерні властивості страв

Холодні страви У салатах і в овочевих закусках консистенція характеризує ступінь їх 
свіжості, з якою пов’язані харчова, особливо вітамінна цінність. Важливі 
також колір і зовнішній вигляд овочів, які свідчать про правильність 
зберігання і технологічної обробки. Зміна кольору овочів (з бурим відтінком) 
вказує на те, що подрібнені овочі довго зберігалися на відкритому повітрі. 
Консистенція свіжих овочів повинна бути пружна і соковита.

Оцінка якості страв 
і кулінарних виробів  

за органолептичними 
показниками дає змогу 

досить оперативно  
оцінити порушення

• їх якості
• рецептури
• технології виробництва
• оформлення страв

якість оцінюють  
за такими  

показниками:

• зовнішній вигляд (зокрема колір)
• консистенція
• запах
• смак

Для деяких груп виробів (напої, м’ясні, фаршировані, хлібобулочні вироби та ін.)  
вводять додаткові показники: вигляд на розрізі, колір шкоринки тощо.
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Продовження табл. 3.15

Супи Основним показником є смак, який визначають за концентрацією смакових 
речовин, що утворюються завдяки використанню встановленої кількості 
основних продуктів, прянощів та приправ. До складу заправних супів 
входять борошняна пасеровка, рідка частина якої повинна бути ледь 
згущена, без комкування завареного борошна. У прозорих супах основне 
значення має колір бульйону, його прозорість і консистенція гарнірів, 
продукти яких повинні бути м’якими, але зберігати форму.

Страви із овочів У стравах варені овочі повинні зберігати свій колір, який ледь змінюється 
під дією теплової обробки. Нарізка овочів, незалежно від форми, повинна 
бути рівномірною, консистенція — м’якою, соковитою.

Страви (вироби) 
з круп

Розсипчаста каша повинна мати набухлі, м’які, відокремлені, але зі 
збереженою формою і пружністю зерна крупи. У в’язкій каші зерна крупи
повинні повністю набухнути і добре розваритися, злипатися. У гарячому 
стані така каша тримається на тарілці гіркою, не розпливається. Колір 
і смак каші відповідає типу крупи. Вироби із круп (котлети, биточки, 
запіканки) повинні зберігати відповідну форму: м’яку, соковиту 
консистенцію, запах, властивий продуктам, що входять до їх складу.

Страви з риби Основні показники — смак, запах і консистенція. Для цієї групи страв 
властиві специфічні запахи і присмаки, характерні для риби, які, як прави-
ло, зникають після теплової обробки з додаванням відповідних прянощів 
і приправ. За консистенцією риба повинна бути м’якою, не крихкою (із 
збереженою формою нарізки). Варена риба повинна мати смак, характерний 
для цього виду, з чітко виразним присмаком овочів і прянощів, а смажена — 
приємний, ледь помітний присмак свіжого жиру, на якому смажилась.

Страви з м’яса і 
субпродуктів

Провідним показником, який впливає на інші показники в загальній 
оцінці, є консистенція. Слід звертати увагу на дотримання співвідношення 
між м’язовою, жировою, кістковою та сухожильною тканинами, 
правильність поділу на порції (щодо дотримання встановленої маси і 
розташування м’язових волокон). Форма виробів повинна відповідати їх 
виду. Консистенція готових виробів з посіченого м’яса повинна бути пухка, 
соковита, еластична (якщо легко натиснути пальцями між верхньою і 
нижньою сторонами, виріб повинен поновлювати свою форму). Мазеподібна 
консистенція вказує на використання свіжого хліба або завищений його 
вміст. 
Страви із субпродуктів повинні, насамперед, мати свіжий запах і приємний 
(свіжий) смак.

Страви із птиці Серед основних показників — консистенція. Страва повинна бути м’якою і 
соковитою, забезпечувати легке відокремлення м’яса від кісток. Важливе 
дотримання правил щодо порціонування тушок. Смак м’яса повинен 
відповідати виду птиці та встановленому способу теплової обробки.

Соуси Якість соусів визначають за кольором, концентрацією бульйону і вмістом 
наповнювачів. Крім того, соуси повинні мати гладку, нерозшаровану, 
помірно густу консистенцію. У соусах з наповнювачами досить важливим  
є правильне, рівномірне подрібнення продуктів і дотримання пропорцій  
з основною частиною соусу.

Солодкі страви Основні органолептичні показники визначає вид страви: киселі, желе, 
креми повинні мати желеподібну, однорідну, гладку консистенцію; 
компоти — концент рацію сиропу, пропорцію плодів і рідкої частини, 
встановлену рецептурою; суфле, пудинги — ніжну консистенцію, 
поруватість і соковитість, а також виразний аромат основного компонента.

Напої Якість чаю, кави, какао визначають відчуттям ступеня концентрації, 
аромату і смаку. Якість коктейлів, фірмових та інших напоїв залежить від 
правильної кількості та якості сировини. Перевіряють концентрацію, колір, 
смак, аромат і температуру.
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Закінчення табл. 3.15

Борошняні 
страви (вироби)

Консистенція борошняних страв із різних видів тіста повинна бути: у 
прісному тісті (у вареному вигляді) — м’яка, пружна; у дріжджовому — 
еластична, з виразною, рівномірною поруватістю; у пісочному — 
дрібнопориста без закалу, крихка, але не без розсипання; для млинців — 
пухка, еластична.
У стравах (виробах) певної форми, з начинкою, повинні бути витримані 
встановлені рецептурою пропорції основи (тіста) і фаршу (начинка), 
а також форма — не повинна мати злипів, пом’ятостей, витікання чи 
оголення фаршу (начинки).

Починають визначення якості з визначення маси готових виробів і окре-
мих порцій перших, других, солодких страв і напоїв. Поштучні вироби зва-
жують одночасно по 10 шт. і визначають середню масу однієї штуки. Готові 
страви відбирають із кількості підготовлених до роздачі, зваживши їх окремо 
в кількості трьох порцій і розрахувавши середню масу страви. Основні виро-
би, які входять до складу страв (м’ясо, риба, птиця, котлети, млинці, сирни-
ки, порції запіканок, рулетів тощо), зважують у кількості десяти порцій. 
Маса однієї порції може мати відхилення від норми у межах ± 3 %, загальна 
маса десяти порцій повинна відповідати нормі. Також встановлюють середню 
масу порцій м’яса, риби чи птиці, з якими відпускають перші страви. Допус-
тимі відхилення їх маси від норми ± 10 %.

Лабораторним термометром на роздачі перевіряють температуру страв під 
час відпускання.

Таблиця 3.16

Характеристика основних параметрів якості страв (виробів)

Зовнішній 
вигляд

Звертають увагу на форму, стан поверхні, вигляд на розрізі (зламі), 
оформлення. Наприклад, у других стравах з м’яса, птиці та риби зважають  
на наявність шматків, нарізаних вздовж волокон чи надто деформованих,  
стан панірування (рівномірність підсмаження, тріщини на поверхні).

Колір Якщо в супі морква і томат пасеровані, то жир на поверхні повинен бути 
жовтуватого кольору, в іншому випадку жир — без кольору.

Запах Визначають його характер та інтенсивність. Важливо виявити запахи,  
не властиві виробу. Поява сторонніх запахів свідчить про порушення 
технології приготування чи псування під час зберігання.

Консистенція Визначають візуально і за допомогою дотику. Так, дотиком визначають 
ступінь пружності, твердості, пластичності виробів. Консистенцію можуть 
характеризувати різні чинники. Наприклад, консистенція м’яса смаженого — 
м’яка, соковита; картопляне пюре — однорідне, пишне, пухке.

Смак Визначення починають із проби страв, які мають слабовиражений запах і 
смак (круп’яні супи), а потім — страви з більш вираженим смаком і запахом. 
Солодкі страви дегустують останніми.

Кожен показник якості продукції (зовнішній вигляд, колір, смак, запах, 
консистенція) оцінюють за 5бальною системою.

Загальну оцінку визначають як середнє арифметичне з точністю до одного 
знака після коми. Але якщо навіть один показник оцінюють двома балами, то 
такий продукт реалізації не підлягає.

Страви (вироби), приготовлені строго за рецептурою і технологією, за орга-
нолептичними показниками не мають відхилень від пред’явлених вимог, оці-
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нюють на відмінно. Страві, яку приготовлено за дотриманою рецептурою, але 
з незначними відхиленнями від норми, ставлять оцінку “добре“. Наприклад, 
так може бути оцінений суп за наявності у ньому безбарвного жиру, нерівно-
мірно нарізаних овочів, характерного але слабковираженого запаху, недо-
статньо вираженого смаку, трохи недосоленого бульйону.

Якщо страва має значніше відхилення від вимог кулінарії, але придатна 
для реалізації без переробки, то її оцінюють на “задовільно“. Наприклад, 
якість супу слід оцінити трьома балами за наявності мутного жиру, занадто 
вираженого запаху спецій, водянистого м’ясного бульйону, перевареної кру-
пи і макаронних виробів.

Незадовільну оцінку отримують вироби, які мають невластивий присмак, 
запах, консистенцію, пересолені, недоварені чи недосмажені, різкокислі, з 
присмаком гіркоти, підгорілі, ті, що втратили форму, неповновісні. Напри-
клад, супи слід оцінити двома балами, якщо в них знайдено такі дефекти: 
присмак сирого чи підгорілого борошна, підгорілого молока, різка кислот-
ність у борщах чи в окрошках, наявність недоварених чи переварених продук-
тів, погано очищеної картоплі, комкування звареного борошна.

Якщо виявлені недоліки виробів можна виправити, то їх відправляють на 
доробку; якщо неможливо, то продукцію використовують для переробки, чи 
переводять у брак, що необхідно оформити відповідним актом. Забракована 
продукція підлягає знищенню, а осіб, що допустили брак, притягують до від-
повідальності.

Інспектування може бути проведено за допомогою контрольних покупок 
товарів і страв інспектором, а також підготовлених до продажу товарів, роз-
фасованих в магазині, і страв на роздачі. Правильність відпускання страв (то-
варів) і розрахунку з покупцями визначають після отримання касиром гро-
шей готівкою (а продавцем — касового чека) і передачі товару покупцю, а в 
магазинах самообслуговування — після отримання грошей касиром-контро-
лером.

Під час здійснення контрольної покупки інспектором діє правило: після 
того, як товари і страви куплені, а перевірку оголошено контрольною, їх не 
можна виносити з-за прилавка, вузла розрахунку, роздачі, з буфету. У необ-
хідних випадках товари і страви можна перенести в інше місце. Це відбу-
вається в обов’язковій присутності продавця, офіціанта, представника ад-
міністрації підприємства, яке перевіряють.

Сплативши за покупку, інспектор перевіряє правильність розрахунків, 
проведених касиром: чи відповідає сума готівки, що вказана в чеку, фактично 
сплаченій. Далі перевіряє, чи відповідає ця сума вартості страв і готових ви-
робів за цінами, які вказані в меню. 

Інспектування правильності відпуску страв включає перевірку відповід-
ності маси основних компонентів, якості за органолептичними показниками, 
вартості страв за відповідністю до калькуляційної картки і технологічних ви-
мог на цю страву за діючими збірниками рецептур страв. Якщо перевірку про-
водять на підприємствах самообслуговування, то страви для цієї мети беруть з 
роздавальної лінії. Якщо в їдальнях при виробничих підприємствах і нав-
чальних закладах виконують попередню сервіровку столів, то перші страви 
беруть для перевірки із супниць, які стоять на столах. Контрольну перевірку 
в ресторанах проводять тільки до подачі страви споживачу. На інших підпри-
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ємствах перевірку правильності відпуску страв проводять тільки після від-
пуску їх перевіряючим чи споживачам.

Контрольне зважування і вимірювання проводять справними ваговимірю-
вальними засобами в присутності осіб, які відпустили товар. 

Для перевірки маси готових виробів інспектор повинен пам’ятати, що для 
визначення маси холодних страв, закусок, готових штучних кулінарних і 
кондитерських виробів відбирають 10 порцій, зважують їх і виводять середню 
масу порції. Якщо такої кількості немає, то перевіряють наявну кількість.

Під час перевірки маси першої і другої страви визначають загальну масу 
страви і масу основного продукту в ньому, за умови, що маса основного про-
дукту вказана у виході за рецептурою страв. Для цього другі страви разом з 
гарніром зважують. Потім шматки м’яса, птиці, риби ретельно звільняють 
від гарніру і зважують.

Для визначення маси поштучних, рибних, овочевих напівфабрикатів від-
бирають 10 виробів і розраховують середнє арифметичне значення. 

Допустимі відхилення в масі напівфабрикатів наведено в табл. 3.17. Від-
хилення в масі 10 шт. напівфабрикатів не допустимі. Винятком є січені виро-
би з м’яса, риби, птиці — для 10 шт. відхилення маси не повинно перевищу-
вати 4 %.

Для визначення маси тортів, які вироблено на підприємствах громадсько-
го харчування, перевіряють масу кожного виробу. 

Правильність відпуску всіх інших нештучних напівфабрикатів, кулінар-
них і кондитерських виробів визначають перевірянням продуктів і правиль-
ності оплати за них.

Таблиця 3.17
Відхилення в масі напівфабрикатів

№ Напівфабрикати

Відхилення маси одного 
напівфабрикату чи  
одиниці упаковки  

від норми, % (+, –)

1 Порціонні м’ясні, натуральні, паніровані 3

2 Січені із м’яса, риби 2

3 Котлети особливі з курей та індички 2,5

4 Вагові напівфабрикати з м’яса курей, індичок, качок 
(для маси 700 г — відхилення 15 г) 2

5 Вагові напівфабрикати з м’яса курей у фасуванні 500 г і 
менше

3

6 Набір субпродуктів із птиці 3

7 Сирники, тісто для сирників і лінивих вареників у 
розфасовці:
по 75 г 
по 250 г 
по 375, 500 г

3
2,5
2

8 Вареники з сиром заморожені 2,5

9 Млинці з сиром у розфасовці:
по 100 г 
по 500 г 
по 1000 г

4
2
1

10 З борошна (тісто дріжджове, пластове, пісочне) у 
розфасовці 0,5 і 1,0 кг 0,5
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Після визначення маси готового продукту, її порівнюють з виходом за ре-
цептурою. Далі перевіряють правильність його ціни, що вказана в меню.

Якщо отримано незадовільні результати: маса виробів є нижчою за норма-
тивні, є сумніви щодо свіжості продукції чи в дотриманні рецептури, а також 
в інших випадках, коли необхідно визначити якість за допомогою лаборатор-
ного аналізу, — проводять вилучення проб (зразків). 

Проби сировини, напівфабрикатів, страв, кулінарних, кондитерських ви-
робів повинні бути негайно доставлені в лабораторію. Якщо така можливість 
відсутня, то їх можна передати до лабораторії не пізніше ніж через 6 годин 
після відбору, за умови обов’язкового зберігання в холодильниках.

Якщо перевіркою порушень не виявлено, то акт не складають. Якщо бу-
дуть встановлені факти обміру, обваження споживачів, то складають акт пе-
ревірки дотримання правил торгівлі з обов’язковим зазначенням, на яких ва-
гах (їх система, вантажопідйомність) проведено зважування товарів, страв під 
час їх відпускання і якою мірою. 

Інспектор має право залучати до участі у складанні актів покупців з їх доз-
волу. Але акти можуть бути підписані тільки тими громадянами, чиї покупки 
підлягали перевірці. Працівники, роботу яких перевіряли, мають право під-
писати акт з поясненням, чому вони не згодні з результатами перевірки. Якщо 
посадові особи (зокрема представники адміністрації) відмовились підписати 
акт, то перевіряючий в акті вказує, що ці особи ознайомлені з його змістом, 
але від підпису відмовились. Від працівників, які допустили обважування, 
обмір, обманювання покупців, а також від інших відповідальних посадових 
осіб інспектор повинен отримати письмове пояснення і додати його до акта пе-
ревірки. Відмову надати пояснення вказують в акті. Акт складають у двох 
примірниках. Перший примірник з матеріалами перевірки інспектор передає 
до Управління у справах захисту споживачів; другий примірник залишає під 
розписку на підприємстві для усунення виявлених порушень.

Порядок відбору проб страв для лабораторного аналізу

Проби на перевірку якості їжі слід брати на роздавальні чи на кухні. Це 
страви готові до відпуску чи початку відпуску. Їх також можна брати від спо-
живача — під час відпуску страв.

Для перевірки перших страв знімають по дві порції-проби кожної назви: 
одну з них беруть у споживача, іншу на роздачі, після ретельного перемішу-
вання вмісту котла.

Для перевірки других страв беруть одну порцію-пробу у споживача. Окре-
мо перевіряють вагу основного продукту (як середню вагу десяти одиниць, 
порцій), а якщо страва приправлена жиром, соусом, то окремо для аналізу на 
роздачі відбирають гарнір і соус. 

Проби кондитерських виробів знімають в експедиції безпосередньо в цеху 
чи на місці реалізації цих виробів згідно з ГОСТ 5904–58.

Проби, взяті для перевірки норм вкладення сировини і доброякісності, з 
найменшими збитками переливають чи перекладають у чистий, сухий посуд. 
Взяті проби нумерують, клеять на них етикетки, пакують та пломбують так, 
щоб була гарантована доставка в лабораторію за короткий термін, з обов’яз-
ковим доданням акта відбору проб і рецептури страв чи виробу.
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Якщо немає можливості, то допускається доставка не пізніше 4–6 год від 
моменту їх відбору; коктейлів і алкогольних — не пізніше 4 год; коктейлів з 
молочними продуктами — не пізніше 2 год від моменту виготовлення.

Залишки проб зберігають у холодильнику при температурі 4–8°С до закін-
чення досліджень і видачі результатів аналізу, після чого, з дозволу завідува-
ча лабораторії, — знищують.

Таблиця 3.18

Перелік і кількість харчової сировини, страв, кулінарних і кондитерських виробів, 
які підлягають доставці до технологічної і санітарно-харчової лабораторії  

для аналізу

№ Назва
Кількість 

виробів

1 2 3

1 Молоко розливне 250 мл

2 Молоко в пакетах 1 пакет (пляшка)

3 Кефір 1 пакет (пляшка)

4 Кисле молоко 1 пакет (пляшка)

5 Вершки 1 пакет (пляшка)

6 Молоко згущ. ваг. 300 г

7 Молоко згущ. в банках 150 г

8 Сметана 100 г

9 Сир 100 г

10 Сиркова маса 100 г

11 Сир плавлений 100 г

12 Сирки з сиру 100 г

13 Борошно 250 г

14 Борошно (для аналізу на засміченість шкідниками) 1 кг

15 Крупа 250 г

16 Крохмаль (для аналізу на засміченість шкідниками і вміст 
металодомішок)

2 кг

17 Макаронні вироби 150 г

18 Масло коров’яче і топлене 600 г

19 Маргарин 150 г

20 Олія 250 г

21 Жири кухонні 150 г

22 М’ясо 400 г

23 М’ясні субпродукти 400 г

24 Ковбаси 400 г

25 Сосиски 400 г

26 Окороки, рулети, копченості 400 г

27 Риба 500 г

28 Котлети м’ясні січені (напівфабрикати) 6 шт.
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Закінчення табл. 3.18

1 2 3

29 Напівфабрикати м’ясні натуральні 6 шт.

30 Напівфабрикати м’ясні в сухарях 6 шт.

31 Цукор 200 г

32 Мед натуральний 500 г

33 Повидло 500 г

34 Яйця 5 шт.

35 Яєчна суміш 200 г

36 Капуста квашена 1 кг

37 Картопля 2 кг

38 Пиво 2 пляшки

39 Горілка 0,5 пляшки

40 Вода мінеральна, фруктова 1 пляшки

41 Вино 1 пляшки

42 Гірчиця суха 100 г

43 Перша, друга, третя страви 1 порція 

44 Котлети смажені 6 шт.

45 Гарніри 100 г

46 Соуси 100 г

47 Гарячі напої 1 порція

48 Пиріжки, тістечка 5 шт.

49 Печиво 300 г

50 Кондитерські вироби 300 г або 5 шт.

51 Кондитерські напівфабрикати 200 г

52 Сиропи 250 г

53 Пельмені 700 г або 2 пачки

Експрес-методом аналізу якості їжі на виробництві рекомендовано пере-
віряти:

• вміст сухих речовин в гарячих чи холодних напоях, компотах, сиропах 
(за наявності призиційного рефрактометра);

• присутність наповнювачів у напівфабрикатах з натурального січеного 
м’яса за допомогою якісної реакції (розчином Люголю);

• пропорцію фаршу і оболонки у напівфабрикатах (голубцях, кабачках, 
млинцях з рибними фаршами);

• пропорцію твердої і рідкої частини компотів і солодких супів;
• кількість паніровки виходу м’яса птиці, кролів і риби у виробах із под-

війним паніруванням;
• фальсифікацію повидла сухарями;
• фальсифікацію кави натуральної сурогатом за допомогою якісної реак-

ції (розчином Люголю);
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• вміст борошна в омлетах за допомогою якісної реакції (розчином Люго-
лю);

• достатність термічної обробки м’ясних і рибних кулінарних виробів 
(проби на присутність ферменту фосфатази);

• ступінь термічного окислення фритюрного жиру;
• наявність активного хлору у воді для миття посуду, а також темпера-

турний режим води у мийних ваннах.

Перевірка санітарного стану закладів ресторанного господарства

Спеціаліст під час перевірки санітарного стану закладів ресторанного гос-
подарства і особистої гігієни персоналу повинен керуватися “Санітарними 
правилами для закладів ресторанного господарства, включаючи кондитерські 
цехи, підприємства, що виготовляють м’яке морозиво” (СанПін 42–123–
5777–91), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР та Мінторгом 
СРСР від 19.03.91.

Санітарні правила для закладів ресторанного господарства передбачають 
вимоги до території, водопостачання і каналізації, вимоги до освітлення, опа-
лення, вентиляції і кондиціонування повітря. Також передбачено вимоги до 
приміщення, обладнання, інвентарю і посуду, до особистої гігієни персоналу 
закладів ресторанного господарства.

Основні вимоги до приміщення громадського харчування такі: біля входу 
до приміщення повинні бути скребки чи металеві сітки для чищення взуття 
від бруду, умивальники для споживачів з підведенням гарячої, холодної води; 
також там повинні бути мило, щітки для рук, електрорушник, паперові руло-
ни, рушники чи індивідуальні серветки. Для того, щоб приміщення було чис-
тим, правилами передбачено, крім щоденного вологого прибирання, миття 
підлоги, вимітання павутиння, пилу, протирання меблів, радіаторів, підві-
коння, проводити щотижнево з використанням мийних засобів миття стін, 
освітлювачів, чищення шибок на вікнах. На кожному підприємстві для гене-
рального прибирання з дезінфекцією всіх приміщень, обладнання та інвента-
рю один раз на місяць потрібно встановлювати санітарний день. Для дезін-
фекції приміщень (підлоги, дверей, стін) застосовують 1 %-ий освітлений 
розчин хлорного вапна (1000 мл 10 %-го розчину хлорного вапна на 10 л води) 
чи 0,5 %-ий розчин хлору.

Зали закладів ресторанного господарства слід тримати у постійній чистоті. 
Для цього необхідно своєчасно прибирати брудний посуд, прибори, залишки 
їжі, старанно протирати кришки столів серветками з використанням мийних 
засобів.

Для цього слід мати комплект білих серветок із маркуванням “для приби-
рання столів“, а також щітки для змітання крихт. Інвентар для прибирання 
столів потрібно щоденно промивати в розчинах мийних засобів, кип’ятити, 
просушувати і зберігати в спеціальних шафах. Для іншої мети використання 
цього інвертарю заборонено. Цеберки, щітки та інший інвентар, який призна-
чений для прибирання виробничих, складських, душових і туалетних при-
міщень, повинні бути промарковані масляною фарбою і закріплені за окреми-
ми цехами. Зберігати його слід у закритих шафах, призначених спеціально 
для цього. На цеберках, призначених для миття підлоги в туалетах, слід на-
нести спецфарбу червоного кольору. 
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Прибираючи місце зберігання хліба, необхідно змітати крихти з полиць 
щітками і ретельно протирати їх білою тканиною, змоченою в 1 %-му розчині 
столового оцту.

Крім санітарних вимог до приміщень, встановлено певні вимоги до облад-
нання, інвентарю і посуду. Основні з них такі. Для обробки м’яса, риби, овочів 
повинні бути виділені спеціальні цехи, а за їх відсутності — окремі столи з 
відповідним маркуванням. Дошки мають бути з дерева твердої породи, гла-
денько застругані, без щілин. На кожній дошці роблять відповідне маркуван-
ня — СР (сира риба), СО (сирі овочі), СМ (сире м’ясо), ВМ (варене м’ясо) та ін. 
Дошки потрібно використовувати згідно з маркуванням. Після закінчення 
робіт дошки необхідно ретельно промити, ошпарити і просушити. Зберігати 
дошки потрібно в спецметалевих касетах і тільки на ребрі. Кожне підприємс-
тво громадського харчування повинно мати в запасі не менше двох комплек-
тів нових розбиральних дощок кожної назви.

Посуд, в якому готують їжу, повинен бути чисто вимитим і просушеним. 
Використання оцинкованого посуду для приготування їжі категорично забо-
ронено.

Розкривати тару (бочки, ящики) слід після попереднього поверхневого чи-
щення. 

Не можна ставити каструлі та котли з їжею на підлогу, для цієї мети мають 
бути спеціальні металеві підставки. Також не можна ставити на підлогу вико-
ристаний посуд, оскільки це призведе до забруднення спочатку ванн для миття, 
а через них і чистого посуду різними мікробами. Для зберігання брудного посуду 
мийні приміщення потрібно обладнати спеціальними металевими стелажами.

Заборонено використовувати столовий і чайний посуд з відбитими краями 
і тріщинами. Кожне підприємство повинно мати не менше 3 комплектів сто-
лового, чайного посуду і столових приборів.

Чисті прибори слід зберігати в спеціальних металевих ящиках-касетах, 
які забезпечують зберігання приборів у вертикальному стані. Заборонено 
зберігання приборів на підносах.

Касети для столових приборів і прибори для спецій потрібно промивати 
щонайменше один раз на день. Металевий інвентар слід після відповідного 
промивання і прополіскування прогартувати у духовій шафі. Для зберігання 
чистих підносів і приборів необхідно виділити спеціальні місця на роздаваль-
ному прилавку.

У залі повинні бути встановлені підсобні тумби і столики для складання 
споживачами використаних підносів.

Підноси в залах підприємств зі самообслуговуванням миють гарячою во-
дою, сухі — витирають маркувальними серветками.

Велике значення для запобігання харчових отруєнь має дотримання пра-
цівниками підприємств правил особистої гігієни. Працівники, які безпосе-
редньо працюють із харчовими продуктами повинні своєчасно проходити ме-
дичне обстеження. Не можна допускати до роботи осіб, які не пройшли 
медичного обстеження і не ознайомлені з правилами санітарного режиму на 
підприємствах громадського харчування.

Працівники, які хворі на ангіну, грип, кишкові захворювання, повинні 
бути тимчасово (до одужання) усунуті від роботи. Також тимчасово усувають-
ся від роботи із харчовими продуктами особи з захворюванням шкіри, опіка-
ми, порізами.
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До початку роботи кожен робітник повинен перевірити санітарний стан 
свого робочого місця, інвентарю.

Керівник підприємства несе відповідальність за виконання всіх вказівок 
санітарного нагляду щодо профілактики харчових отруєнь.

3.12. Контроль за організацією роботи ринків та дотриманням 
правил торгівлі на них

Рис. 3.50. Визначення поняття “ринок”

Ринок здійснює свою діяльність після державної реєстрації як суб’єкта 
господарювання в місцевих органах державної виконавчої влади.

Рис. 3.51. Види ринків

Ринок

— це підприємство галузі торгівлі,  
функціональними обов’язками якого  

є забезпечення належних умов для здійснення 
продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів за цінами, які встановлюють 
залежно від попиту і пропозиції, створення 

необхідних зручностей для їх купівлі.

Торгівлю на ринках можуть здійснювати:

громадяни

громадяни-підприємці

сільськогосподарські та інші підприємства, об’єднання 
незалежно від форм власності

торгово-закупівельні підприємства (далі — продавці)

Види ринків

За технічним  
виконанням

За місцем  
розташування

За часом 
діяльності

⇒	криті
⇒	комбіновані
⇒	відкриті

⇒	постійнодіючі 
⇒ сезонні 
⇒ ранкові
⇒ вечірні

⇒	міські
⇒	селищні
⇒	сільські
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Ринки повинні мати зручне сполучення пасажирського транспорту загаль-
ного користування, відокремлені від проїжджої частини стоянки для авто-
транспорту, безпечні для руху пішоходів підземні чи наземні переходи до 
 пасажирського транспорту загального користування, електроенергію, теле-
фонний зв’язок, водопостачання, туалет та каналізацію. Робота їх не повинна 
погіршувати санітарний стан місцевості, негативно впливати на умови про-
живання та створювати перешкоди для руху транспорту і пішоходів.

Суб’єкт господарювання, після погодження з територіальними установами 
державної санітарно-епідеміологічної служби, вирішує питання щодо 
 функціонального планування території ринку, розміщення торгових місць, 
приміщень і торгових об’єктів, забезпечення їх торгово-технологічним облад-
нанням і затверджує ці заходи в установленому порядку.

Під час здійснення контролю за дотриманням правил торгівлі на ринках, 
задля запобігання порушень прав споживачів, необхідно керуватися чинним 
законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а саме:

Законами України: 
• “Про захист прав споживачів”; 
• “Про ветеринарну медицину” № 566/96-ВР від 5 грудня 1996 р.; 
• “Про метрологію та метрологічну діяльність” № 113/98-ВР від 11 люто-

го 1998 р.;
• “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” 

№ 771/97-ВР від 23 грудня 1997 р.;
• “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про патентування 

деяких видів підприємницької діяльності” № 102/98-ВР від 10 лютого 
1999 р.

Указом Президента України:
• “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів ма-

лого підприємництва” № 746/99 від 28 червня 1999 р.
Постановами Кабінету міністрів України: 
• “Про затвердження Положення про порядок реалізації, обліку торгових 

патентів і контролю за їх використанням” № 563 від 28 травня 1996 р.;
• “Про внесення змін до Порядку заняття торговельною діяльністю і пра-

вил торговельного обслуговування населення” № 1611 від 15 жовтня 
2003 р.;

• “Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків” № 465 від 
29. квітня 1996 р.;

• “Про затвердження правил торгівлі алкогольними напоями” № 854 від 
30 липня 1996 р.;

• “Про затвердження правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізу-
альних творів і фонограм” № 1209 від 4 листопада 1997 р.

Наказами мінекономіки:
• “Правила торгівлі на ринках” № 57/188/84/105 від 26 лютого 2002 р.;
• “Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами” № 185 від 11 ве-

ресня 2003 р.
Наказами інших комітетів: 
• “Правила користування засобами вимірювальної техніки у сфері тор-

гівлі”, затверджені наказом Держстандарту № 393 від 20 вересня 
1996 р.; 
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• “Санітарні правила, умови, строки зберігання особливо швидкопсувних 
продуктів”, затверджені Міністерством охорони здоров’я.

Інспектування ринку починають зі складання плану інспектування, тобто 
робочої програми де вказано питання та об’єкти перевірки. 

Інспектування дотримання Правил торгівлі на ринках доцільно проводити 
раптово. Бажано розділити інспекторів на декілька груп.

Службові особи перевіряють:

наявність і стан торговельного і ваговимірювального  
обладнання

відповідність вимогам ветеринарно-санітарних правил  
спеціалізованих зон із продажу продуктів  

рослинного і тваринного походження

відповідність дозволеного асортименту продукції на ринку, 
наявність документів щодо оцінки якості, дотримання  

режимів і термінів зберігання продовольчих товарів

наявність стенду з розміщенням на ньому правил торгівлі на 
ринках, ветеринарно-санітарних правил, ставок ринкового 
збору, тарифів плати за надавані послуги, інформації про 
місцерозташування і телефон суб’єкта господарювання,  

книги відгуків і пропозицій  
та контрольних ваг і гир

наявність інформації про спеціалізацію ринку, режим роботи, 
позначення об’єктів, пішоходних і транспортних маршрутів

розміщення стаціонарних прилавків, лотків

дотримання санітарних і протипожежних правил  
і належну культуру торгівлі

правильність розрахунків зі споживачами

наявність ліцензій і сертифікатів у юридичних і фізичних осіб, 
які займаються торгово-посередницькою діяльністю  

чи реалізацією вироблених товарів через стаціонарні пункти

дотримання правил торгівлі непродовольчими товарами

продаж забороненої продукції
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Першій групі необхідно перевіряти організацію продажу товарів, розмі-
щення торгових місць, приміщень і торгових об’єктів, забезпечення їх торго-
во-технологічним обладнанням і відповідність санітарно-епідемічним вимо-
гам.

Територія ринку повинна бути поділена на спеціалізовані зони для прода-
жу певних груп товарів.

Під час інспектування необхідно звернути увагу на обладнання та відповід-
ність вимогам ветеринарно-санітарних правил спеціалізованих зон із прода-
жу продуктів рослинного і тваринного походження.

Розміщення стаціонарних прилавків, лотків повинно бути зручним для 
торгівлі, забезпечувати вільний прохід покупців по ринку і доступ до товарів, 
дотримання санітарних і протипожежних правил, а також належну культуру 
торгівлі.

Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюють в окремих зо-
нах-магазинчиках.

Використання транспортних стоянок для продажу товарів з транспортних 
засобів заборонено. 

Службові особи перевіряють наявність наочного позначення торгових міс-
ць за номерами і наявність чеків у продавців за оплату ринкового збору на 
день торгівлі на ринку.

Не справляють ринкового збору з сільськогосподарських підприємств, під-
приємств торгівлі, громадського харчування, кооперативів, громадян, які ук-
лали з дирекцією ринку договори на оренду приміщень та інших стаціонар-
них пунктів торгівлі. Інформацію про ставки ринкового збору, тарифи та 
послуги і заставні ціни на санодяг чи інвентар розміщують біля кас і пунктів 
прокату.

Чеки зберігають до закінчення торгівлі. Заборонено передавати касові 
чеки іншим особам, які працюють на ринку.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю продовольчими това-
рами повинні вказувати назву, адресу, номер телефону свого підприємства. 
Кіоски повинні, крім цього, надавати інформацію про режим роботи.

Друга група службових осіб перевіряє дотримання вимог Правил користу-
вання засобами ваговимірювальної техніки. Бажано до цієї групи перевіряю-
чих включити спеціалістів метрології Держспоживстандарту.

Засоби вимірювання, видані продавцю на прокат, повинні бути в справно-
му стані, мати повірочне тавро державного органу з метрології і стандартиза-
ції та проходити повірку в установленому порядку. Згідно з журналом реєст-
рації ваговимірювальної техніки, треба перевірити наявність ваг і гир і 
своєчасність їх таврування, особливо гир вагою 200, 100, 50 і 10 г. Перевіря-
ють наявність контрольних ваг і гир.

З метою перевірки правильності розрахунків зі споживачами на ринку ре-
комендовано зробити одночасно до 30 контрольних покупок. На підставі кон-
трольної покупки складають проміжний акт, де обов’язково вказують номер 
місця продавця. Достовірність прізвища, ім’я та по батькові звіряють за пас-
портом чи за допомогою службової особи внутрішніх справ, яка контролює 
роботу ринку.

Якщо торгівлю здійснює суб’єкт господарювання, перевіряють також на-
явність таблички із зазначенням назви, адреси, номера телефону. Кіоск, що 
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розташований на ринку, крім цієї інформації, повинен зазначити режим ро-
боти. 

Торгівлю продовольчими товарами на ринку здійснюють члени селянських 
фермерських господарств, орендарі, члени особистих підсобних господарств, 
члени садівницьких товариств, інші члени підприємств сільськогосподарсько-
го виробництва, переробки і торгівлі, державної та кооперативної торгівлі, за-
готівельні підприємства, торгово-закупівельні підприємства ринків, підпри-
ємства зустрічної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, 
громадського харчування всіх форм власності.

Третя група спеціалістів перевіряє відповідність дозволеного асортимен-
ту продукції на ринку, наявність документів про оцінку їх якості, дотриман-
ня режимів і термінів зберігання продовольчих товарів. 

Необхідно перевірити наявність висновку проведеної в лабораторії ветери-
нарно-санітарної експертизи з оцінки якості продукції тваринного та рослин-
ного походження на ринку.

Лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи несе відповідальність за 
правильність проведення експертизи, санітарне благополуччя і доброякіс-
ність харчових продуктів, які реалізують на ринку, а також за дієвий конт-
роль за дотриманням санітарних умов під час їх продажу.

Для юридичних та фізичних осіб, які займаються торгово-посередницькою 
діяльністю або реалізацією вироблених товарів через стаціонарні пункти на 
ринку, необхідна наявність ліцензій або сертифікатів.

Службова особа повинна знати асортимент дозволених для продажу товарів 
(рис. 3.51).

Третя група спеціалістів також перевіряє, чи не здійснюють продаж на 
ринку заборонених товарів (рис. 3.52).

Відповідно до п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України № 854 від 30 лип-
ня 1996 р. “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними на-
поями”, заборонено роздрібну торгівлю алкогольними напоями у дрібнороз-
дрібній мережі, з рук, лотків на ринках (крім у розміщених на них 
спеціалізованих магазинах і підприємствах громадського харчування).

Відповідно до п. 24 “Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізу-
альних товарів і фонограм”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1209 від 4 листопада 1997 р., заборонено торгівлю з рук, у кіосках, 
палатках, лотках, автомагазинах тощо (крім розміщених на них спеціалізо-
ваних підприємств торгівлі) примірниками творів і фонограм.

Старший інспектор, що очолює групу перевіряючих, узагальнює результа-
ти контролю, оформлює акт, який повинен увійти до загального акта інспек-
тування.

Четверта група інспекторів перевіряє дотримання вимог Правил роздріб-
ної торгівлі непродовольчими товарами. 

Перевірку із зазначеного питання проводять у магазинах, кіосках, 
павільйонах, які здійснюють торгівлю непродовольчими товарами. 

Насамперед звертають увагу на наявність інформації про найменування 
торгової точки, режим її роботи, інформації про права споживачів у разі при-
дбання ними товарів неналежної якості, про гарантійні терміни, умови пока-
зу, примірки товару.
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Інспектор, що очолює четверту групу узагальнює перевірку дотримання 
Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, складає акт або пере-
дає матеріали старшому інспектору, який складає загальний акт про ре-
зультати перевірки ринку. За результатами інспектування організації роботи 
ринку та дотримання правил торгівлі на ньому також подають узагальнені 
дані за наведеною формою.

Рис. 3.52. Продукція, що дозволена для продажу на ринках

• м’ясо та м’ясопродукти, сало, птицю, 
м’ясо кролів, нутрій, молоко і молочні 
продукти, тваринне масло, олію, курячі 
яйця;

• картоплю, свіжі та солоно-квашені 
овочі, фрукти, ягоди, баштанні культури, 
сухофрукти, горіхи;

• дикорослі плоди і ягоди, свіжі та сушені 
гриби;

• зернові, круп’яні, бобові культури, 
борошно, насіння соняшника і гарбузів;

• садивний матеріал плодово-ягідних 
культур, насіння овочевих культур 
і квітів, живі садові квіти, овочеву 
і квіткову розсаду. Продаж насіння 
овочевих культур і квітів дозволено 
за наявності висновку контрольно-
насіннєвої лабораторії;

• живу худобу, кролі, нутрії та живу птицю, 
домашніх тварин, декоративних птахів, 
акваріумних риб, акваріуми, корм для 
риб, птахів тощо;

• імпортні тропічні фрукти та овочі, тільки 
за наявності сертифікатів якості та 
документів, які підтверджують джерело їх 
надходження.

• одяг, взуття, білизну, головні убори, 
тканини, предмети культурно-побутового 
призначення, товари господарського 
вжитку;

• ювелірні вироби (крім виробів з 
дорогоцінних металів і таких, що містять 
коштовне каміння), іграшки (крім 
піротехнічних виробів), годинники;

• предмети гігієни, санітарії, косметично-
парфумерні вироби, товари побутової  
хімії — за наявності сертифіката 
якості або сертифіката відповідності 
встановленого зразка;

• газові плити — за наявності документа 
про придатність до подальшої 
експлуатації, який видають відповідні 
служби газового господарства;

• транспортні засоби (автомобілі, автобуси, 
мотоцикли всіх типів і моделей, самохідні 
машини, причепи, напівпричепи, 
мотоколяски і номерні агрегати до 
них), згідно з Правилами торгівлі 
транспортними засобами і номерними 
агрегатами на спеціально виділеному 
для них місці на території ринку або на 
спеціальному ринку;

• непродовольчі товари, що були у вжитку, 
книги.

На території ринку дозволено продавати:

Продовольчі товари Непродовольчі товари
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Рис. 3.54. Заборонена діяльність на ринку

Таблиця 3.19

УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ
перевірки організації роботи ринку та дотримання 

правил торгівлі на ньому

Етапи перевірки Усього

1 2

І. Організація роботи ринку

1. Кількість перевірених місць

Рис. 3.53. Продукція, яку не дозволено продавати на ринках

• солоні і мариновані гриби, консервовані 
продукти домашнього приготування 
(овочі, м’ясо, риба, ікра та ін.), м’ясні і 
рибні кулінарні вироби і напівфабрикати, 
м’ясо диких пернатих птахів і тварин, 
кондитерські вироби домашнього 
приготування;

• хліб і хлібобулочні вироби, алкогольні 
напої та тютюнові вироби — приватним 
особам;

• дикоростучі рослини, риби, занесені до 
“Червоної книги”, польові квіти, лікарські 
рослини;

• зернові і круп’яні продукти, забруднені 
насінням шкідливих бур’янів.

• вогнепальну, газову, холодну зброю;
• готове армійське спорядження, а також 

тканини, які використовують для його 
виробництва, інші товари військового 
асортименту, формене обмундирування;

• білизну зі штампом організацій і 
підприємств;

• дорогоцінні метали і коштовне каміння, а 
також вироби з них;

• шкурки цінних порід звірів без 
відповідного маркування підприємства-
виготовлювача;

• ліки, лікарські рослини, наркотичні 
засоби;

• паливні матеріали;
• балони з побутовим газом;
• піротехнічні та вибухові засоби;
• порнографічні видання.

На території ринку заборонено продавати:

Продовольчі товари Непродовольчі товари

На ринку заборонено

• використання торгових місць не за 
призначенням

• пересування транспортних засобів у 
відведених місцях торгівлі за наявності 
пішоходів

• використання транспортних стоянок для 
продажу товарів із транспортних засобів

• використання власних ваговимірювальних 
приладів та торгового інвентаря
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Продовження табл. 3.19

1 2

2. Кількість місць, на яких виявлено 
порушення

3. Виявлено усього порушень

зокрема
а) відсутність вивіски біля входу на ринок

б) відсутність або неналежно оформлений 
стенд з інформацією для споживачів

в) відсутність належних умов для ведення 
торгівлі

г) недотримання санітарних умов

д) порушення порядку стягнення разового 
збору

зокрема
відсутність у торговців чеків про оплату 
разового збору (кількість осіб)

е) торгівля забороненими продовольчими 
і непродовольчими товарами (кількість 
найменувань товарів)

ІІ. Дотримання правил торгівлі 
на ринку

1. Кількість перевірених суб’єктів 
господарювання та громадян- 
підприємців

2. Кількість суб’єктів господарювання  
та громадян-підприємців, які не 
дотримувались правил торгівлі

3. Кількість виявлених усього порушень

зокрема
а) обман споживачів

б) відсутність вивіски про суб’єкта 
господарювання та режим роботи

в) відсутність таблички на робочому місці 
громадянина-підприємця

г) продаж товарів неналежної якості,

д) продаж товарів без відповідних  
супровідних документів

з них:

без документів, що засвідчують якість та 
безпеку

е) порушення правил користування засобами 
вимірювальної техніки

є) порушення порядку розрахунку через ЕККА

ж) порушення санітарних норм і правил

з) порушення господарюючими суб’єктами  
та громадянами-підприємцями права
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Продовження табл. 3.19

1 2

споживачів на одержання необхідної, 
доступної та достовірної інформації,

і) торгівля без відповідного дозволу.

4. Перевірено якість товарів (тис. грн)

5. Забраковано товарів (тис. грн)

6. Продаж сільгосппродукції фізичними 
особами без експертизи санітарно-
ветеринарної лабораторії 

кількість осіб

кількість найменувань товарів

7. Наявність фактів використання під 
час продажу фізичними особами власних 
побутових ваг (кількість)

ІІІ. Вжиті заходи

1. За результатами притягнуто до 
відповідальності, всього (осіб)

з них:
працівників адміністрації ринків

2. Накладено адміністративних штрафів 
кількість, осіб

з них:
на працівників адміністрації ринку
(сума, тис. грн)

зокрема
на працівників адміністрації ринку

3. Накладено економічні санкції на  
суб’єктів господарювання та громадян-
підприємців (кількість осіб)
(тис. грн)

4. Вилучено та опломбовано засобів 
вимірювання

зокрема
ваг,

гир.

5. Кількість матеріалів перевірок, надісланих 
для відповідного реагування

слідчим органам,

органам місцевого самоврядування

6. Тимчасово було припинено діяльність 
суб’єктів господарювання, розташованих  
на ринку

7. Тимчасово було припинено діяльність ринку

8. Кількість осіб, позбавлених торгових 
місць адміністрацією ринку за систематичні 
порушення правил торгівлі

Продовження табл. 3.19
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3.13. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі

Організація роботи у справах про адміністративні правопорушення

Згідно з п. 12 ст. 5 Закону України “Про захист прав споживачів”, тери-
торіальним органам у справах захисту прав споживачів надано право накла-
дати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністра-
тивні стягнення у вигляді штрафів.

На підставі ст. 244–4 КУпАП територіальні органи у справах захисту прав 
споживачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, 
пов’язані з порушенням законодавства про захист прав споживачів (ст. 155, 
частина друга ст. 156, ст. 156–1, 156–2, 167 — щодо правопорушень під час 
реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам 
(крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієніч-
них і санітарно-протиепідемічних правил і норм), ст. 168, 168–1 (крім право-
порушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і сані-
тарно-протиепідемічних правил і норм), ст. 170 — щодо правопорушень під 
час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для 
реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських 
засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних 
 правил і норм), ст. 170–1 — щодо правопорушень під час реалізації товарів, 
виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, ст. 172 — щодо 
правопорушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського хар-
чування, сфери послуг, і громадянами, які займаються підприємницькою 
діяльністю, ст. 188–2).

Від імені територіальних органів у справах захисту прав споживачів роз-
глядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністра-
тивні стягнення мають право начальники територіальних органів у справах 
захисту прав споживачів, міст Києва та Севастополя та їх заступники.

На підставі ст. 244–7 КУпАП органи Державного комітету стандартизації, 
метрології та сертифікації України розглядають справи про адміністративні 
правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства в галузі стандарти-
зації, якості продукції, метрології та сертифікації (ст. 167 — за винятком пра-
вопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами гро-
мадянам-споживачам і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень 
санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм; ст. 169, 
170 — за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і ви-
користання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам і 
правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних 
та санітарно-протиепідемічних правил і норм; ст. 170–1 — за винятком пра-
вопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання 
послуг громадянам-споживачам, статті 171, 171–1, 172, 172–1, 188–9).

Від імені органів Державного комітету стандартизації, метрології та сер-
тифікації України розглядати справи про адміністративні правопорушення і 
накладати адміністративні стягнення мають право:

• Голова Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації 
України і його заступники;

• директори та їх заступники центрів стандартизації, метрології та сер-
тифікації Автономної Республіки Крим, обласних, міських.
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Основне завдання провадження у справах про адміністративні правопору-
шення — своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної 
справи, вирішення її згідно з законодавством, забезпечення виконання вине-
сеного рішення.

Це означає, що посадові особи зобов’язані приймати необхідні заходи для 
розкриття кожного правопорушення за найкоротший термін. Насамперед не-
обхідно з’ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи вин-
на певна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відпові-
дальності, чи є обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність 
правопорушника.

Провадження в справі повинно забезпечувати правильне застосування ма-
теріальних і процесуальних адміністративно-правових норм. Відхилення від 
установлених законодавством норм про адміністративну відповідальність за 
правопорушення та процедури розгляду справ заборонено. Посадові особи, 
які приймають рішення для вказаної категорії справ, можуть застосовувати 
заходи адміністративного впливу лише в межах наданих їм повноважень і 
відповідно до чинного законодавства.

Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено такі обстави-
ни, що виключають провадження у справі про адміністративне правопору-
шення:

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;
2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопо-

рушення шістнадцятирічного віку;
3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;
4) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного 

стягнення;
5) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;
6) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопору-

шення строків, установлених законом;
7) наявність за тим самим фактом, щодо особи, яка притягається до ад-

міністративної відповідальності, постанови посадової особи, адмінко-
місії про накладення адміністративного стягнення або нескасованої по-
станови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а 
також порушення за цим фактом кримінальної справи;

8) смерть особи щодо якої було розпочато провадження справи.

Складення протоколу і порядок розгляду справи  
про адміністративне правопорушення

Про вчинення адміністративного правопорушення уповноважена на це 
службова особа складає протокол. Протокол — це документ, який офіційно 
засвідчує факти неправомірних дій, за які передбачено адміністративну від-
повідальність, а також містить дані про особу, яка допустила правопорушення. 
Він є підставою для розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Службові особи, які складають протоколи, повинні мати відповідні посвід-
чення і пред’являти їх на вимогу особи, яка вчинила адміністративне право-
порушення.

У справах про адміністративні правопорушення, розглядом яких відає 
Держ стандарт України та територіальні управління у справах захисту прав 
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споживачів, протоколи про адміністративні правопорушення, відповідно до 
ч. 2 ст. 255 КУпАП, мають право складати уповноважені на те посадові особи 
цих органів.

Згідно з Законом України “Про внесення змін до Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення щодо порушення порядку проведення розра-
хунків зі споживачами”, службовим особам територіальних органів у справах 
захисту прав споживачів надано право складати протоколи з порушення, пе-
редбачені ст. 155–1 КУпАП, але встановлено, що адміністративні справи за 
цією статтею розглядають лише органи Державної податкової адміністрації 
України. Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 
42–2 КУпАП здійснюють районні (міські) суди (судді).

На підставі Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обі-
гом спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюно-
вих виробів“ № 1685 від 20 квітня 2000 р. внесено зміни до ст. 265 КУпАП, а 
саме, посадовим особам територіальних органів у справах захисту прав спо-
живачів надано право вилучати речі й документи, що є знаряддям або безпо-
середнім об’єктом правопорушення.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначають дату і місце 
його складення, посаду, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала прото-
кол; відомості про особу, яка допустила порушення; місце, час вчинення і суть 
адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає від-
повідальність за певне правопорушення; прізвища, адреси свідків, якщо вони 
є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. 
Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазнача-
ють у протоколі.

Протокол підписує особа, яка його склала, і особа, яка вчинила адміністра-
тивне правопорушення. За наявності свідків — їх підписи не обов’язкові. Від-
мову свідків від підпису протоколу в ньому не обумовлюють, але відомості про 
них повинні бути записані.

Якщо особа, яка вчинила правопорушення, відмовилась підписувати про-
токол, в ньому роблять запис про це. Протокол підписує службова особа, яка 
його склала.

Під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушен-
ня посадова особа вирішує такі питання:

1) чи належить до її компетенції розгляд певної справи;
2) чи правильно складено протокол, акт та інші матеріали справи про ад-

міністративне правопорушення;
3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її 

розгляду (повідомлення вручають винній особі під розпис не пізніше як 
за добу до засідання);

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали.
Розгляд справи розпочинають на відкритому засіданні з представлення по-

садової особи, яка розглядає справу. Вона оголошує, яка справа підлягає роз-
гляду, хто притягнений до адміністративної відповідальності, роз’яснює осо-
бам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки.

Особа, притягнена до адміністративної відповідальності, має право знайо-
митися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти 
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клопотання; під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою 
адвоката. У разі відсутності правопорушника на засіданні справа може бути 
розглянута лише у випадках, коли є відомості про своєчасне її повідомлення 
про місце і час розгляду справи. Після цього посадова особа оголошує прото-
кол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховують осіб, 
які беруть участь у розгляді справи. У разі участі в розгляді справи прокуро-
ра, заслуховують його висновок.

Справу розглядають на засадах рівності перед законом і посадовою особою, 
яка розглядає справу, всіх громадян, незалежно від походження, соціального 
і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, 
ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших об-
ставин.

Справи про адміністративне правопорушення розглядають у п’ятиденний 
строк від дня одержання посадовою особою, уповноваженою розглядати спра-
ву, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів 
справи.

Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фак-
тичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку посадова особа 
встановлює наявність чи відсутність адміністра тивного правопорушення, 
вину певної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для 
правильного вирішення справи.

Посадова особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, на заса-
дах всебічного, повного і об’єктивного дослідження всіх обставин справи зага-
лом, керуючись законом.

Якщо під час розгляду справи посадова особа дійде висновку, що в пору-
шенні є ознаки злочину, вона передає матеріали прокурору, органу поперед-
нього слідства або дізнання.

Відповідно до Закону “Про прокуратуру”, прокурор здійснює нагляд за ви-
конанням вимог законодавства під час провадження справи про адміністра-
тивне правопорушення і має право порушувати справу про адміністративне 
правопорушення, знайомитись з матеріалами справи; перевіряти законність 
дій посадових осіб під час провадження справи, брати участь у розгляді спра-
ви, заявляти клопотання, давати висновки з питань, які виникають у процесі 
розгляду справи, перевіряти правильність додержання посадовими особами 
заходів впливу за адміністративні правопорушення, опротестовувати рішен-
ня посадових осіб у справі, припиняти рішення.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через два 
місяці від дня вчинення правопорушення, а у разі триваючого правопорушен-
ня — не пізніше, як через два місяці від дня його виявлення. Днем виявлення 
правопорушення вважають день, коли було складено протокол.

Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, упродовж року від дня 
закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного право-
порушення, то її вважають такою, яка не була піддана адміністративному 
стягненню.

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, посадова особа 
виносить постанову у справі.

Постанова повинна містити прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, 
яка винесла постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої 
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розглядають справу; викладення обставин, установлених під час розгляду 
справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за 
адміністративне правопорушення; прийняте у справі рішення. Постанову за 
справою про адміністративне правопорушення підписує посадова особа, яка 
розглянула справу.

У справі про адміністративне правопорушення посадова особа виносить 
одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення; 
2) про закриття справи.
Постанову оголошують негайно після закінчення розгляду справи. Копію 

постанови упродовж трьох днів вручають або надсилають особі, щодо якої її 
винесено. Копію постанови вручають під розписку. Якщо копію постанови 
надсилають, про це роблять відповідну позначку у справі.

Постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскар-
жено особою, щодо якої її винесено.

Постанову посадової особи про накладення адміністративного стягнення у 
вигляді штрафу оскаржують у вищий орган або в районний (міський) суд, рі-
шення якого є остаточним. Скаргу подають посадовій особі, яка винесла пос-
танову у справі про адміністративне правопорушення упродовж десяти днів 
від дня її винесення. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, 
цей строк, за заявою заінтересованої особи, щодо якої винесено постанову, 
може бути поновлено посадовою особою, правомочною розглядати скаргу.

Одержану скаргу упродовж трьох діб надсилають разом із справою у ви-
щий орган або суд.

Скаргу і протест прокурора на постанову у справі про адміністративне пра-
вопорушення розглядає вища посадова особа упродовж десяти днів від дня її 
надходження.

Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про 
накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги. Винесення про-
курором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду протесту.

Згідно із Законом України “Про захист прав споживачів”, подання скарги 
на рішення органів державної виконавчої влади, що здійснюють захист прав 
споживачів, їх службових осіб, не зупиняє виконання рішення цих органів, 
їх службових осіб — це не стосується справ про адміністративні правопору-
шення.

Посадова особа під час розгляду скарги або протесту на постанову у справі 
про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість 
винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;
2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
3) скасовує постанову і закриває справу;
4) змінює захід стягнення в межах, передбачених законом, з тим, щоб 

стягнення не було підсилено.
Копію рішення за скаргою або протесту прокурора на постанову у справі 

про адміністративне правопорушення упродовж трьох днів надсилають особі, 
щодо якої її винесено. Про результати розгляду протесту повідомляють про-
куророві.
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Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопо-
рушення передбачає повернення стягнених грошових сум.

Зразки протоколів, постанов та інших документів наведено в дод. 7, 8, 
9, 10.

Виконання постанови про накладення адміністративних стягнень

Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконан-
ню від моменту її винесення.

Якщо негайне виконання постанови про накладення адміністративного 
стягнення у вигляді штрафу є неможливим, посадова особа, яка винесла пос-
танову, може відтермінувати її виконання на строк до одного місяця.

Відтермінування виконання постанови необхідно трактувати як виняток, 
наприклад, у зв’язку з хворобою особи, яка притягнута до відповідальності, 
якщо цей факт підтверджено довідкою лікувального закладу. Відстрочка до-
пускається також у зв’язку зі складними сімейними обставинами та іншими 
поважними причинами.

Клопотання про відстрочку виконання постанови розглядає посадова осо-
ба, яка її винесла. Звертатись з клопотанням може не лише особа, яка притяг-
нута до відповідальності, а й її близькі родичі або трудові колективи.

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стяг-
нення, якщо її не було вручено до виконання упродовж трьох місяців від дня 
винесення.

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накла-
дення адміністративного стягнення здійснює посадова особа, яка її винесла. 
Про виконання роблять відмітку у справі.

Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через п’ятнадцять 
днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскар-
ження або опротестування такої постанови — не пізніше ніж через п’ятнад-
цять днів від дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задо-
волення.

На підставі Закону України “Про Державний бюджет на 2000 рік” штраф 
повинен бути сплачений у такому співвідношенні: 50 відсотків — до загально-
го фонду Державного бюджету України та 50 відсотків — до відповідних 
 місцевих бюджетів (міських (міст без районного поділу), районних у містах, 
селищних та сільських), за місцем вчинення адміністративного правопору-
шення. Сплату штрафу здійснюють перерахуванням визначеної суми до уста-
нови банку, про що в триденний термін повідомляють відповідний орган, 
який розглядав справу.

У разі несплати штрафу порушником у встановлений строк, постанову над-
силають для відрахування суми штрафу в примусовому порядку з його за-
робітної плати чи іншого заробітку. Якщо особа, піддана штрафу, не працює, 
або якщо стягнення із заробітної плати чи іншого заробітку порушника є не-
можливим з інших причин, стягнення здійснює на підставі постанови посадо-
вої особи про накладення штрафу судовий виконавець районного (міського) 
суду через звернення стягнення на особисте майно порушника, а також на 
його частку в спільній власності (на підставі п. 12 ст. 348 Цивільного процесу-
ального кодексу України). 
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Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою 
для виконання підприємствами, установами, організаціями, службовими осо-
бами і громадянами-підприємцями.

Заборонено сплачувати накладені на службових осіб штрафи коштом під-
приємств, установ і організацій.

Постанову про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено 
повністю, з відміткою про виконання, повертають посадовій особі, яка винес-
ла постанову.

Для правильного ведення діловодства у справах про адміністративні пра-
вопорушення доцільно мати два журнали. Алфавітний — для реєстрації осіб, 
які притягуються до адміністративної відповідальності і реєстраційний жур-
нал у справах про адміністративні правопорушення.

Форма алфавітного журналу повинна мати такий вигляд: порядковий но-
мер, прізвище, ім’я, по батькові, рік народження особи, притягненої до ад-
міністративної відповідальності, номер справи за реєстраційним журналом.

Реєстраційний журнал повинен містити такі дані: порядковий номер, пріз-
вище, ім’я, по батькові, рік народження, місце роботи особи, притягненої до 
адміністративної відповідальності, допущене правопорушення (вказати но-
мер статті Кодексу), дату розгляду справи, накладене стягнення, куди і коли 
постанову надіслано, коли виконано постанову.

Адміністративна відповідальність службових осіб за порушення  
законодавства щодо захисту прав споживачів

У разі невиконання службовими особами, громадянами, які займаються 
підприємницькою діяльністю, законних вимог службових осіб державного 
органу у справах захисту прав споживачів про проведення перевірки діяль-
ності із продажу товарів або надання необхідних для цього матеріалів, спе-
ціаліст складає протокол про адміністративне порушення.

На підставі ст. 244 Кодексу України “Про адміністративні правопорушен-
ня”, органи у справах захисту прав споживачів розглядають справи про ад-
міністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про 
захист прав споживачів (табл. 3.20).

Таблиця 3.20
Витяг з Кодексу України про адміністративні порушення

Стаття Найменування статті і короткий зміст Розмір санкцій

1 2 3

155 Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання 
послуг працівниками торгівлі, громадського харчування 
та сфери послуг, громадянами, які займаються 
підприємницькою діяльністю.
Ч. 1. Порушення правил торгівлі, виконання робіт і надання 
послуг працівниками торгівлі;
Ч. 2. Продаж товарів зі складів, баз… особами, які не є 
службовими особами;
Ч. 3. Дії, передбачені ч.1 та 2 вчинені особою, яку упродовж 
року було піддано адмінстягненню за такі ж порушення.

від 1 до 10 н. мін. д. г.*

від 1 до 14 н. мін. д. г.

від 5 до 27 н. мін. д. г.
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Закінчення табл. 3.20

1 2 3

155 Порушення порядку проведення розрахунків із 
споживачами:
Ч. 1. Проведення розрахунків із споживачами, працівниками 
підприємств, установ і організацій торгівлі... за готівку без 
застосування ЕККА;
Ч. 2. Дії, передбачені ч. 1 цієї статті вчинено особою 
упродовж року;
Ч. 3. Невидача працівниками торгівлі, громадського 
харчування та сфери послуг, громадянами-підприємцями 
касового чи товарного чека.

на громадян —  
3 н. мін. д. г.;
на посадових осіб — 10 
н. мін. д. г.;
на громадян —  
6 н. мін. д. г.;
на посадових осіб — 20 
н. мін. д. г.
5 н. мін. д. г.

156 Порушення правил торгівлі спиртними напоя ми 
працівниками підприємств і організацій торгівлі або 
громадського харчування, правил торгівлі горілкою та 
іншими спиртними напоями.

від 2 до 18 н. мін. д. г.

156–1 Порушення законодавства про захист прав споживачів; 
відмова у наданні споживачам необхідної, доступної та 
достовірної інформації; відмова споживачу в реалізації його 
права в разі придбання ним товару неналежної якості.

від 1 до 10 н. мін. д. г., 
від 1 до 18 н. мін. д. г.

167 Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам 
стандартів. На службових осіб, громадян — власників 
підприємств чи уповноважених ними осіб.

від 3 до 88 н. мін. д. г.

168 Випуск у продаж нестандартної продукції. У роздрібних 
торгових підприємствах щодо якості, комплектності та 
упаковки.

на службових осіб від 1 
до 18 н. мін. д. г.

168–1 Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, 
що не відповідають вимогам стандартів, норм правил. На 
службових осіб, громадян-підприємців.

від 1 до 18 н. мін. д. г.

170 Недодержання стандартів під час транспортування, 
збереження і використання продукції, якщо це спричинило 
зниження якості, псування або наднормативні витрати 
продукції.

на службових осіб від 3 
до 40 н. мін. д. г.

170–1 Випуск і реалізація продукції (товарів) без сертифіката 
відповідності. Випуск продукції (товарів), реалізація (обмін) 
продукції (зокрема імпортної) виробником або продавцем, 
виконання робіт, надання послуг підприємствам або 
громадянам-споживачам без сертифіката відповідності, якщо 
його наявність передбачена чинним законодавством. На 
службових осіб, громадян-власників, громадян-підприємців.

від 3 до 88 н. мін. д. г.

172 Порушення правил користування засобами вимірювань. На 
службових осіб, громадян-власників, громадян-підприємців.

від 3 до 88 н. мін. д. г.

188–1 Ухилення від виконання законних вимог службових осіб 
державного органу у справах захисту прав споживачів.
Ч. 1. Невиконання службовими особами, громадянами, які 
займаються підприємниць кою діяльністю, законних вимог 
службових осіб державного органу у справах захисту прав 
споживачів.
Ч. 2. Ухилення службових осіб, громадян-підприємців 
від своєчасного виконання приписів службових осіб 
Держстандарту про усунення порушень прав споживачів.

від 3 до 5 н. мін. д. г.

від 3 до 18 н. мін. д. г.

* н. мін. д. г. — неоподатковуваний мінімум доходів громадян, дорівнює 17 грн. станом на 
01.12.99.
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Існує також адміністративна відповідальність за порушення алкогольного 
і тютюнового законодавства, яка застосовується іншими органами контролю і 
нагляду (табл. 3.21):

Таблиця 3.21
Адміністративна відповідальність за порушення  

алкогольного і тютюнового законодавства

№ 
п/п.

Вид порушення
Який Закон 

(Декрет) 
порушено

Розмір штрафів 
(фінансові 
санкції) за 
допущені 

порушення

Яким Законом 
(Декретом) 

передбачено 
відповідальність

1 2 3 4 5

1 Торгівля лікеро-горілчаними 
та тютюновими виробами 
платником фіксованого 
податку чи особами, які 
перебувають з ним у трудових 
відносинах

Декрет КМУ “Про 
Прибутковий 
податок з 
громадян”

повторно — 20  
н. мін. д. г., 
патент вилучають

КМУ “Про 
прибутковий 
податок з 
громадян”

2 Реалізація алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів 
без акцизних марок

ст. 2 Закону “Про 
акцизний збір 
на алкогольні 
напої та тютюнові 
вироби”

Штраф від 20 до 
100 н. мін. д. г. 
з конфіскацією 
цих алкогольних 
напоїв та тютюно-
вих виробів. 
За повторно 
допущені 
порушення —  
від 100 до  
300 н. мін. д. г.,  
з конфіскацією

ст. 164 
“Кодексу про 
адміністратині 
правопорушення”

3 Реалізація, прийняття на 
комісію або зберігання з 
метою продажу алкогольних 
напоїв та тютюнових 
виробів, на яких немає 
марок акцизного збору 
встановленого зразка

ч. 1 ст. 164–5 
Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення 

Штраф від 20 до 
100 н. мін. д. г., 
з конфіскацією 
цих алкогольних 
напоїв та 
тютюнових
виробів 

Адмінштрафи 
накладаються 
на громадян та 
посадових осіб 
підприємств

3.1. Ті ж самі дії вчинено особою, 
яку упродовж року було 
піддано адміністративному 
стягненню за одне із 
зазначених правопорушень

ч. 2 ст. 164–5 
Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення 

Штраф від 100 до 
300 н. мін. д. г., 
з конфіскацією 
цих алкогольних 
напоїв та 
тютюнових 
виробів 

Адмінштрафи 
накладають  
на громадян та 
посадових осіб 
підприємств

4 Неоприбуткування по обліку 
товарів або інших товарно-
матеріальних цінностей

ч. 2 ст. 164–5 
Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення 

Стягується 
до місцевого 
бюджету 
відповідного 
рівня вартість 
цих товарів

Адмінштрафи 
накладають на 
громадян та 
посадових осіб 
підприємств
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Закінчення табл. 3.21

1 2 3 4 5

5 Відсутність цінника на товар, 
що продається (прейскурантів 
на послуги, що надаються), 
або використання цінни ків 
(прейскурантів) не у валюті 
України

ч. 2 ст. 164–5 
Кодексу 
України про 
адміністративні 
правопорушення 

5 н.мін. д. г.,  
за кожен невис-
тавлений цінник 
(прейскурант) або 
виставлений не у 
валюті України

Адмінштрафи 
накладають на 
громадян та 
посадових осіб 
підприємств

До суб’єктів підприємницької діяльності, які порушили правила торгівлі 
алкогольними напоями і тютюновими виробами, застосовують фінансові сан-
кції згідно зі ст. 17 Закону України “Про державне регулювання виробництва 
і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями 
та тютюновими виробами”. Штрафні санкції застосовують у разі:

• несвоєчасної реєстрації як платника акцизного збору — 100 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян;

• виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії — 200 відсотків вар-
тості виробленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не мен-
ше 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

• виробництва алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту 
(крім етилового, коньячного і плодового) — 200 відсотків вартості ви-
робленої продукції (за оптово-відпускними цінами), але не менше 500 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

• оптової (включаючи імпорт та експорт) і роздрібної торгівлі спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюнови-
ми виробами без наявності ліцензій (патентів) або з порушенням вста-
новлених правил торгівлі ними — 200 відсотків вартості отриманої пар-
тії товару, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян;

• роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 
без наявності сертифіката якості — 200 відсотків вартості отриманої 
для реалізації партії товарів, але не менше 100 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Зазначені штрафи спрямовують: 50 відсотків — до Державного бюджету 
України і 50 відсотків — до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб’єкта 
підприємницької діяльності.

Рішення про стягнення штрафів, передбачених частиною другою цієї стат-
ті, приймає орган, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлю спир-
том етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими 
виробами, Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, 
Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації, Го-
ловна державна податкова інспекція України, Державна інспекція з контро-
лю за цінами, їх органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах, 
районах та в містах Києві і Севастополі у межах їх компетенції.

Порядок застосування державними органами у справах захисту прав спо-
живачів фінансових санкцій за порушення Закону України “Про державне 
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодо-
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вим, алкогольними напоями та тютюновими виробами” та зразок постанови 
Держспоживзахисту “Про застосування фінансових санкцій” подано у додат-
ку.

У разі невиконання суб’єктом підприємницької діяльності рішення ор-
ганів, зазначених у частині третій цієї статті, упродовж 15 днів суму штрафу 
стягує у безспірному порядку державна податкова інспекція за його місцепро-
живанням.

Дії органів, які мають право контролю за реалізацією норм цього Закону, 
можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.

Для узагальнення матеріалів перевірки по районах, містах і області з за-
значеного питання розроблено форму цифрових даних (у додатку), яка, до 
речі, є також переліком питань, на які необхідно звернути увагу під час пере-
вірки дотримання вимог законодавства і правил торгівлі алкогольними напо-
ями і тютюновими виробами та заходів впливу у разі їх порушення.
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Висновки

1. Здійснення інспектування торговельної мережі, закладів ресторанного 
господарства, побуту та інших суб’єктів підприємницької діяльності 
пов’язано з проведенням цілої системи заходів, спрямованих на попереджен
ня порушень прав споживачів. Йдеться про дотримання суб’єктами господа
рювання, громадянамипідприємцями вимог законів, законодавчих актів, 
постанов уряду, правил, нормативнотехнічної документації.

Найпоширеніші форми контрольної роботи — перевірки. Їх мета — вия
вити недоліки і порушення, встановити умови їх виникнення. Основна мета 
контролю — виправлення виявлених недоліків, припинення порушень прав 
споживачів, усунення причин, що їх спричинили.

2. Недоліки та порушення, виявлені під час перевірки, повинні бути доку
ментально підтверджені й доказані. Для цього використовують оригінали 
документів, копії оригіналів документів, проміжний акт, офіційні довідки, 
пояснення посадових осіб тощо.

Акт перевірки є юридичним документом, на підставі якого особи, суб’єкти 
господарювання, які допустили порушення чи зловживання на підприєм
ствах торгівлі, можуть бути притягнуті до адміністративної чи кримі
нальної відповідальності.

3. Якість продукції — це сукупність показників, які відображають ко
рисність її для споживачів, безпеку, надійність, довговічність, гарантій
ність, технічний ресурс, ремонтопридатність, новизну, економічність, ерго
номічність, естетичність, екологічність.

Якість продукції стає вирішальним фактором для української економіки 
у зв’язку зі майбутнім вступом України до СОТ та ЄС. Питанням якості 
приділяють значну увагу на державному рівні. Доказом цього є прийняття 
Указу Президента України від 23 лютого 2000 року “Про заходи щодо підви
щення якості вітчизняної продукції”, низки постанов і розпоряджень Уряду, 
а саме, розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження пла
ну заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері управління 
якістю продукції (товарів, робіт, послуг)”, прийняте в березні 2003 р.

4. Службова особа перевіряє якість товарів в експедиції підприємства, на 
складі, а за необхідності — у виробничому цеху.

Перевірці якості підлягають прийняті відділенням технічного контролю 
чи лабораторіями підприємств, марковані, оформлені та підготовлені до 
відвантаження споживачам партії готової продукції, а за відсутності та
кої продукції і для необхідності — інша готова і незавершена продукція, на
півфабрикати, комплектуючі деталі, наявні на підприємствах на час пере
вірки.

Якість товарів та їх відповідність вимогам стандартів, технічним умо
вам і зразкам (еталонам) перевіряють (на вибір службової особи органів де
ржавного контролю) в одній чи декількох партіях, розміщених на складі, в 
холодильній камері, підсобному приміщенні, в торговельному залі й прийня
тих від постачальника.
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Вилучення з обігу, використання, утилізація або знищення харчових про
дуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, документів, що не від
повідають встановленим вимогам, проводять згідно зі ст. 22 Закону України 
“Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”, Пос
танови Верховної Ради України “Положення про порядок вилучення неякіс
них товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення 
прав споживачів” № 26/95ВР від 25 січня 1995 р., а також інших докумен
тів.

Вилученню з обороту підлягають партії товарів, якість яких не відпові
дає вимогам нормативних документів, а їх недоліки не можуть бути усу
нуті на місці.

5. Харчові продукти, що надходять на підприємства продовольчої торгів
лі, повинні відповідати вимогам діючих держстандартів або технічних 
умов, санітарних норм та супроводжуватись документами, що засвідчують 
їх якість. Прийманню підлягають лише доброякісні харчові продукти.

У супровідних документах на харчові продукти швидкого псування по
винні бути вказані дата і час виготовлення продукції, температура збері
гання, кінцевий термін реалізації. Заклади санітарноепідеміологічної служ
би проводять гігієнічну експертизу харчових продуктів.

6. Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність юри
дичних осіб і громадян для здійснення купівлі та продажу товарів народного 
споживання з метою отримання прибутку. Їх можуть здійснювати грома
дяни України, громадяни інших держав, юридичні особи усіх форм власності.

Контроль за порядком заняття торговельною діяльністю включає пере
вірку:

• наявності свідоцтва про державну реєстрацію, торгового патенту, лі
цензії на торгівлю окремими видами товарів;

• документів, які підтверджують відповідність виробничого приміщен
ня для здійснення торговельної діяльності необхідним екологічним, 
санітарногігієнічним умовам, умовам протипожежної охорони;

• наявності у торговельному приміщенні асортиментного переліку то
варів, чинних санітарних і ветеринарних правил, правил продажу то
варів та іншої необхідної нормативнотехнічної документації та до
тримання встановлених у них вимог;

• продажу товарів громадянам чистою вагою і повною мірою;
• засобів вимірювання;
• наявності інформації про підприємство та дотримання режиму робо

ти (стаціонарної та виїзної торгівлі);
• наявності інформації про товари.

7. Контроль за дотриманням правил торгівлі алкогольними напоями та 
тютюновими виробами починають із контрольної закупки зазначених то
варів по одномудва зразки декількох найменувань. Контроль включає такі 
етапи:

• перевірка правильності розрахунку зі споживачами, проведення грошей 
через ЕККА, видачу касового чека;
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• перевірка ліцензії на право торгівлі алкогольними товарами та тютю
новими виробами;

• перевірка наявності супровідних документів;
• перевірка марок акцизного збору;
• перевірка маркування товару;
• перевірка якості.

8. Учасниками сторін торговельного процесу на комісійних засадах є 
суб’єкт господарювання, який приймає товар на комісію (комісіонер), і гро
мадянин, підприємство (установа), що здає товар на комісію (комі
тент).

Правовою підставою придбання комісійними підприємствами (секціями) 
комісійних товарів для їх продажу споживачам є договір комісії (ст. 395–412 
Цивільного кодексу). Відповідно до Правил комісійної торгівлі непродоволь
чими товарами та інструкції про порядок оформлення суб’єктами господа
рювання операцій для здійснення комісійної торгівлі непродовольчими това
рами та під час приймання товарів на комісію, комісіонер на кожну одиницю 
товару виписує квитанцію у двох примірниках і товарний ярлик.

9. Торгівлю транспортними засобами і номерними агрегатами регулює 
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок заняття торговель
ною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення” № 108 
від 8 лютого 1995 р., Правила торгівлі транспортними засобами і номерни
ми агрегатами, затверджені Міністерством зовнішніх економічних зв’язків 
і торгівлі України № 168 від 18 лютого 1995 р., “Інструкція про порядок ви
дачі ліцензій на здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з реаліза
цією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах 
внутрішніх справ, контроль за їх дотриманням”, затверджені наказом 
Міністерства внутрішніх справ України № 65 від 2 лютого 1996 р., держав
ними стандартами.

Правила регламентують торгівлю автомобілями, автобусами, мотоцик
лами усіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами та мотоколяс
ками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного вироб
ництва і номерними агрегатами до них (двигунами, шасі, кузовами, 
рамами):

• що не були в експлуатації (нові, не зареєстровані в органах Держав
тоінспекції), пройшли в установленому порядку сертифікацію і мають 
документ встановленого зразка;

• комісійну торгівлю цими засобами і номерними агрегатами;
• торгівлю транспортними засобами і номерними агрегатами, що були в 

користуванні.

10. Закладами ресторанного господарства є фабрикикухні, фабрикизаку
сочні, ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні, буфети, магазини (відділи) 
кулінарії, відкриті літні магазинчики, кіоски та інші об’єкти.

Основні завдання інспектування закладів ресторанного господарства:
• перевірка організації торговельного і виробничого процесу;
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• перевірка якості і безпеки продовольчих товарів, страв, кулінарних та 
кондитерських виробів;

• дотримання культури обслуговування, правил роботи;
• підтримка підприємств у відповідному санітарному стані.

11. Ринок — це підприємство галузі торгівлі, функціональними обов’язка
ми якого є забезпечення належних умов для здійснення продажу продоволь
чих та непродовольчих товарів за цінами, які встановлюють залежно від по
питу і пропозиції, створення необхідних зручностей для їх купівлі.

Ринок здійснює свою діяльність після державної реєстрації як суб’єкта 
господарювання в місцевих органах державної виконавчої влади.

Торгівлю на ринках можуть здійснювати:
• громадяни;
• громадянипідприємці;
• сільськогосподарські та інші підприємства, об’єднання, незалежно від 

форми власності;
• торговозакупівельні підприємства.

12. Згідно з п. 12 ст. 5 Закону України “Про захист прав споживачів”, те
риторіальним органам у справах захисту прав споживачів надано право на
кладати адміністративні стягнення у вигляді штрафів на винних осіб у ви
падках, передбачених законодавством.

Кодексом про адміністративні правопорушення передбачено такі обста
вини, що виключають провадження справи про адміністративне правопору
шення:

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;
2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопо

рушення шістнадцятирічного віку;
3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;
4) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністратив

ного стягнення;
5) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідаль

ність;
6) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопо

рушення строків, установлених законом;
7) наявність за тим самим фактом, щодо особи, яка притягається до ад

міністративної відповідальності, постанови посадової особи, адмінко
місії про накладення адміністративного стягнення або нескасованої 
постанови про закриття справи про адміністративне правопорушен
ня, а також порушення за цим фактом кримінальної справи;

8) смерть особи щодо якої було розпочато провадження справи.

13. Посадова особа під час розгляду скарги або протесту на постанову у 
справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрун
тованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;
2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
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3) скасовує постанову і закриває справу;
4) змінює захід стягнення в межах, передбачених законом, з тим, щоб 

стягнення не було підсилено.
Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає вико

нанню від моменту її винесення.
Якщо негайне виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення у вигляді штрафу є неможливим, посадова особа, яка винесла пос
танову, може відтермінувати її виконання на строк до одного місяця.

Відтермінування виконання постанови необхідно розглядати як виня
ток, наприклад, у зв’язку з хворобою особи, яка притягнута до відповідаль
ності, якщо цей факт підтверджено довідкою лікувального закладу. Від
строчка допускається також у зв’язку зі складними сімейними обставинами 
та іншими поважними причинами.

Ключові терміни та поняття

♦ Адміністративні правопорушення.
♦ Акт перевірки.
♦ Акцизний збір.
♦ Алкогольні напої.
♦ Безпека.
♦ Ветеринарний дозвіл.
♦ Вимірювальна техніка.
♦ Виробництво.
♦ Громадське харчування.
♦ Доброякісність.
♦ Електронно-касовий апарат.
♦ Заборонена діяльність.
♦ Інспектування.
♦ Інформація.
♦ Калькуляційна карточка.
♦ Карантинний дозвіл.
♦ Квитанція.
♦ Книга відгуків і пропозицій.
♦ Комісійні товари.
♦ Комісійна торгівля.
♦ Комісіонер.
♦ Комітент.
♦ Контрольна перевірка.
♦ Кулінарні вироби.
♦ Культура обслуговування.
♦ Ліцензія.
♦ Маркування.
♦ Непродовольчі товари.
♦ Номерні агрегати.
♦ Об’єкти перевірки.
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♦ Обмін товарів.
♦ Патент.
♦ Порядок відбору проб.
♦ Продовольчі товари.
♦ Продукція.
♦ Ринок.
♦ Ринкові відносини.
♦ Ринковий збір.
♦ Розрахунки із покупцями.
♦ Санітарне благополуччя.
♦ Санітарний стан.
♦ Санітарно-гігієнічна експертиза.
♦ Сертифікація.
♦ Сертифікат відповідності.
♦ Стандартизація.
♦ Стаття.
♦ Стягнення.
♦ Технологічна картка.
♦ Торговельна діяльність.
♦ Торговельне обслуговування.
♦ Торгове місце.
♦ Транспортні засоби.
♦ Тютюнові вироби.
♦ Фізична особа.
♦ Харчові добавки.
♦ Харчові продукти.
♦ Ціна.
♦ Штраф.
♦ Юридична особа.
♦ Якість.

Питання та завдання  
для самостійної перевірки знань

 1. Яка мета цільової перевірки підприємств?
 2. Який порядок контрольної перевірки?
 3. Як називається заключний документ перевірки?
 4. Назвіть види актів контрольної перевірки.
 5. Які вимоги до складання актів перевірки?
 6. Які показники характеризують якість продукції?
 7. Назвіть основний нормативний документ з питань правового регулю-

вання сертифікації, стандартизації продукції?
 8. Дайте характеристику безпеки харчової продукції?
 9. За якими критеріями заборонено реалізацію продовольчої сировини, 

харчових продуктів і матеріалів, що перебувають з ними у безпосеред-
ньому контакті?
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 10. Охарактеризуйте складники державного регулювання якості безпеки 
харчових продуктів і продовольчої сировини?

 11. Назвіть об’єкти перевірки промислового підприємства службовою осо-
бою державного органу у справах захисту прав споживачів.

 12. Назвіть нормативні документи, які регламентують правила продажу 
продовольчих товарів.

 13. Охарактеризуйте вимоги до маркування продовольчих товарів.
 14. Які продовольчі товари підлягають вилученню з обігу?
 15. Назвіть предмети і документи, які можуть бути вилучені з обігу у 

зв’язку з порушенням прав споживачів.
 16. Дії суб’єкта господарювання, який одержав рішення дер жавного орга-

ну у справах захисту прав споживачів про вилучення з обороту партії 
небезпечних товарів.

 17. Назвіть санітарні вимоги до приймання та зберігання продуктів швид-
кого псування.

 18. Назвати санітарні вимоги до відпуску харчових продуктів.
 19. Дати характеристику санітарних вимог до роботи дрібнороздрібної ме-

режі.
 20. Які вимоги до санітарного режиму на підприємствах продовольчої тор-

гівлі?
 21. Особливості санітарних вимог до транспортування харчових продук-

тів.
 22. Назвіть документи, які повинні мати суб’єкти господарювання для 

здійснення торговельної діяльності.
 23. Назвіть порядок перевірки роботи підприємства торгівлі в режимі 

виїзної торгівлі.
 24. Чи має споживач право на обмін товарів належної якості?
 25. Назвіть товари, які не підлягають обміну.
 26. Перелічити товари, з яких утворюється обмінний фонд.
 27. Назвати гарантійні терміни на взуття і одяг, хутряні та інші вироби.
 28. Перелічити етапи контролю за дотриманням правил торгівлі алкоголь-

ними та тютюновими виробами.
 29. Назвати умови, за яких надають ліцензію підприємцеві для здійснен-

ня оптової торгівлі алкогольними і тютюновими виробами.
 30. Назвати вимоги до маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів.
 31. Яку інформацію передбачає маркування тютюнових виробів.
 32. Який порядок придбання комісійними підприємствами (секціями) то-

варів для продажу їх споживачам?
 33. Порядок перевірки дотримання Правил торгівлі транспортними засо-

бами і нормативними агрегатами.
 34. Назвати основні завдання інспектування закладів ресторанного госпо-

дарства.
 35. Назвати об’єкти контролю за використанням продуктів і сировини на 

виробництві.
 36. Дати характеристику особливостей оцінки якості страв і кулінарних 

виробів за органолептичними показниками.
 37. Вимоги до складання акта перевірки в разі встановлення фактів обмі-

ру і обваження споживачів.
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 38. Назвати основні вимоги, передбачені санітарними правилами до під-
приємств громадського харчування.

 39. Назвати види ринків за технічним виконанням, за часом діяльності, за 
місцем розташування.

 40. Порядок перевірки ринків службовими особами органів захисту прав 
споживачів.

 41. Назвати товари народного споживання, які дозволено продавати на 
ринках.

 42. Продаж яких товарів заборонено на ринках?
 43. Назвіть Закон України та інші законодавчі документи, які регулюють 

підприємницьку діяльність.
 44. Назвіть посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні 

правопорушення і накладають стягнення.
 45. Назвіть термін сплати штрафу порушником.
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ДОДАТКИ

Додаток 1

Національні державні й громадські  
консюмерські організації

АВСТРАЛІЯ
Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту споживачів
Федеральне бюро у справах споживачів
Австралійська організація споживчої інформації
Асоціація споживачів Австралії
Асоціація споживачів Канберри
Федерація споживачів Австралії
Національний консультативний комітет у справах споживачів

АВСТРІЯ
Федеральне Міністерство охорони здоров’я, спорту та захисту споживачів
Міністерство Жінок
Австрійська спілка інформування споживачів (VKI)
Австрійська спілка споживачів
Національний інститут сприяння розвитку економіки

АЛБАНІЯ 
Асоціація споживачів Албанії

АРГЕНТИНСЬКА РЕСПУБЛІКА 
Ліга консюмерських асоціацій (ADELCO)
Інститут захисту споживачів
Аргентинський інститут стандартизації

БАНГЛАДЕШ
Асоціація споживачів Бангладешу

БЕЛЬГІЯ
Міністерство у справах економіки 
Управління у справах комерційної політики споживання
Асоціація споживачів Бельгії
Організація “Якість-Бельгія”
Комітет із марок якості Бельгійського інституту стандартів
Ліга християнських жінок-робітниць

БЕНІН
Асоціація захисту споживачів та навколишнього середовища

БОЛІВІЯ
Комітет захисту споживачів

БОТСВАНА
Департамент у справах комерції та захисту споживачів

БРАЗИЛІЯ
Бразильський інститут захисту споживачів (IDEC)
Консюмерський інформаційний центр

БУРКІНА ФАСО
Ліга захисту споживачів
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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Міністерство торгівлі та промисловості
Управління добросовісної торгівлі
Управління у справах споживачів
Консультативний комітет захисту інтересів споживачів
Дослідницький інститут у справах споживачів
Британська Асоціація споживачів
Національна Федерація груп споживачів
Британська організація зі стандартизації 
Рада з естетики промислових виробів (діє при Парламенті)
Жіноча консультативна рада Британської організації зі стандартизації
Споживча організація “Common Cause”
Ради споживачів Британії

ВЕНЕСУЕЛА
Національна Асоціація споживачів Венесуели

ГАНА
Асоціація споживачів Гани

ГВАТЕМАЛА
Ліга споживачів Гватемали

ГОЛЛАНДІЯ
Міністерство економіки
Директорат із питань споживчої та ринкової політики
Голландська спілка споживачів
Інститут соціальної допомоги і захисту (NSZU)
Інститут інформації з питань домоводства
Інститут з інформаційного етикетування
Голландський інститут зі стандартизації
Консюмерський омбудсман (арбітраж)

ГОНКОНГ
Консюмерська Рада

ГРЕЦІЯ
Служба захисту споживачів
Грецька організація споживачів КЕРКА
Інститут споживачів
Інститут Омбудсмана

ГРУЗІЯ
Союз споживачів Грузії

ДАНІЯ
Національне агентство у справах споживачів
Комісія із розгляду скарг споживачів
Консюмерський омбудсман (арбітраж)
Датський споживчий союз хатніх господарок
Державна рада з економіки домашнього господарства Данії
Інститут інформаційного етикетування

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
Департамент консюмерської освіти

ЕСТОНІЯ
Міністерство економіки
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Естонський союз товариств споживачів
Естонський споживчий кооператив
Естонська асоціація союзів жителів
Таллінське товариство захисту споживачів

ЄГИПЕТ
Національна правова Асоціація захисту споживачів
Єгипетська організація зі стандартизації і контролю якості

ЗІМБАБВЕ
Міністерство торгівлі і промисловості
Консюмерська Рада Зімбабве

ІЗРАЇЛЬ
Асоціація споживачів Ізраїлю

ІНДІЯ
Консюмерське керівне товариство Індії
Асоціація споживачів Східної Індії
Центр консюмерської освіти
Асоціація захисту безпеки та здоров’я споживачів
Консюмерське освітянське і дослідницьке товариство
Індійська федерація організацій споживачів
Індійський інститут консюмерського навчання
Департамент у справах споживачів та громадських систем розподілу

ІНДОНЕЗІЯ
Консюмерська установа “YLKI”

ІРЛАНДІЯ
Міністерство торгівлі, промисловості і туризму
Відділ захисту прав споживачів
Асоціація споживачів Ірландії

ІСЛАНДІЯ
Організація споживачів Ісландії

ІСПАНІЯ
Департамент у справах торгівлі, споживання і туризму
Генеральна асоціація споживачів
Державна конфедерація споживачів

ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
Комітет захисту споживачів
Спілка споживачів Італії

КАНАДА
Міністерство захисту споживачів
Управління у справах захисту споживачів та корпорацій
Асоціація споживачів Канади

КЕНІЯ
Консюмерська організація Кенії
Суспільно-правовий інститут
Товариство “Домашні господарки”

КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
Асоціація споживачів Китаю

КІПР
Асоціація споживачів Кіпру
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КОРЕЯ (ПІВДЕННА)
Міністерство у справах захисту споживачів
Громадський альянс на захист прав споживачів
Національний комітет консюмерських організацій
Союз споживачів Кореї
Корейська асоціація жінок

ЛАТВІЯ
Клуб захисту споживачів Латвії

ЛЕСОТО
Міністерство торгівлі та промисловості

ЛИТВА
Литовська асоціація споживачів

ЛІБЕРІЯ
Національний комітет захисту споживачів

ЛЮКСЕМБУРГ
Союз споживачів Люксембургу

МАЛАВІ
Асоціація споживачів Малаві

МАЛАЙЗІЯ
Федерація консюмерських асоціацій Малайзії
Освітянська і дослідницька асоціація споживачів
Асоціація споживачів Пенангу

МАЛІ
Асоціація споживачів Малі

МАЛЬТА
Департамент у справах захисту споживачів

МЕКСИКА
Асоціація споживачів Мексики

МОНГОЛІЯ
Асоціація споживачів Монголії
Національний центр зі стандартизації і метрології

МАРОККО
Асоціація споживачів Марокко

НОВА ГВІНЕЯ
Комітет у справах захисту споживачів

НОВА ЗЕЛАНДІЯ
Міністерство у справах споживачів
Новозеландський консюмерський інститут
Новозеландський інститут стандартів

НІГЕРІЯ
Організація захисту споживачів

НІКАРАГУА
Ліга захисту прав споживачів

НОРВЕГІЯ
Міністерство у справах споживачів та державного управління
Комісія з розгляду скарг споживачів
Консюмерський омбудсман (арбітраж)
Рада споживачів Норвегії
Інститут інформаційного етикетування продукції
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ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
Еміратське товариство захисту споживачів

ПАКИСТАН
Пакистанська організація зі стандартизації
Асоціація раціонального лікування

ПОРТУГАЛІЯ
Національний інститут захисту споживачів
Асоціація споживачів Португалії

ПУЕРТО-РІКО
Департамент у справах захисту споживачів

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ
Білоруське товариство захисту споживачів
Державний комітет зі стандартизації, метрології та сертифікації
Мінське товариство захисту споживачів

РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ
Національна рада споживачів Болгарії
Федерація споживачів

РЕСПУБЛІКА КУБА
Національне бюро зі стандартизації

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА
Державна торговельна інспекція
Польська асоціація внутрішньої економіки
Федерація споживачів Польщі
Бюро співробітництва зі споживачами
Вища кооперативна Рада

РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ
Асоціація споживачів Словенії

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
Міністерство РФ з антимонопольної політики та підприємництва (МАП)
Головне управління із захисту прав споживачів
Державний комітет зі стандартизації й метрології РФ (Держстандарт)
Державна інспекція торгівлі та якості товарів Державного комітету тор-
гівлі
Міністерство екології та природних ресурсів РФ
Державна санітарно-епідеміологічна служба РФ
Комісія Уряду Російської Федерації з питань споживчого ринку
Міжвідомча рада із захисту прав споживачів
Міжвідомча комісія захисту державних інтересів, прав споживачів та віт-
чизняних товаровиробників у сфері виробництва й реалізації алкогольної 
продукції
Фонд захисту споживачів
Союз споживачів РФ
Всеросійська ліга захисників прав споживачів
Товариство споживачів автотехніки
Регіональні союзи споживачів (більшість з яких входить до складу Міжна-
родної конфедерації товариств споживачів, КонфТС)
Інститут консюмерської політики (діє в межах КонфТС)
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Асоціація споживачів освіти
Громадська рада з реклами
Центр банкрутств

РУМУНІЯ
Офіс із захисту прав споживачів
Міністерство торгівлі (департамент внутрішньої торгівлі)
Управління у справах контролю та захисту споживачів
Консюмерська асоціація

САЛЬВАДОР
Центр захисту споживачів

САМОА (АМЕРИКАНСЬКА)
Організація захисту прав споживачів в Американській Самоа

САМОА (ЗАХІДНА)
Товариство захисту прав споживачів в Самоа

СЕНЕГАЛ
Сенегальська Асоціація захисту навколишнього середовища  
та спожи вачів
Рух на захист навколишнього середовища в країнах “третього світу”

СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА
Міністерство економіки
Відділ торгівлі та захисту споживачів
Словацька торговельна інспекція
Асоціація словацьких споживачів

СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА В’ЄТНАМ
Асоціація зі стандартизації та захисту споживачів
Міністерство науки, технології та охорони навколишнього середовища

СОЮЗНА РЕСПУБЛІКА ЮГОСЛАВІЯ
Союзний комітет зі стандартизації
Федеральна рада “Сім’я та домоводство”

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Управління у справах споживачів (у системі федеральних органів)
Консультативна рада у справах споживачів при Президенті США
Управління контролем за якістю харчових продуктів і медикаментів
Комісія з безпеки продовольчих товарів
Комісія з безпеки товарів широкого вжитку
Управління з безпеки руху
Міністерство юстиції
Відділ захисту прав споживачів
Федеральна торгова комісія
Бюро захисту інтересів споживачів
Федеральне авіаційне агентство
Федеральна комісія засобів зв’язку
Федеральне управління енергетики
Союз споживачів США
Дослідницький центр освіти споживачів
Національний союз за консюмерську освіту
Національне бюро стандартів США
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Міністерство у справах споживачів-аграрників та аграрної маркетингової 
служби
Агентство охорони навколишнього середовища
Інститут хорошого домогосподарства.
Управління з питань охорони праці та охорони здоров’я
Національне управління з безпеки перевезень

ТАЇЛАНД
Міністерство у справах захисту споживачів

ТУРЦІЯ
Конфедерація турецьких союзів споживачів

ТУРКМЕНІСТАН
Товариство захисту споживачів Туркменістану

УГАНДА
Асоціація захисту споживачів Уганди

УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА
Міністерство торгівлі і промисловості
Управління у справах захисту споживачів
Національна асоціація захисту споживачів
Інститут контролю якості (KERMI)
Угорський споживчий нагляд
Державне управління з метрології

УКРАЇНА
Державний Комітет України з питань технічного регулювання та спожив-
чої політики (Держспоживстандарт)
Антимонопольний комітет України
Національна Рада з питань споживчої політики
Регіональні управління у справах захисту споживачів при органах держав-
ної адміністрації
Українська Асоціація споживачів
Незалежні громадські регіональні об’єднання споживачів
Українська Асоціація якості
Українська Асоціація рекламістів
Благодійний Фонд “Інститут Споживача”
Всеукраїнський прес-клуб споживачів
Українська партія захисту споживачів

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА
Комітет стандартів ФРН (Інститут стандартів — DIN)
Комісія із визначення якості товарів широкого споживання
Комітет з питань умов поставок та гарантування якості
Асоціація споживачів Німеччини
Німецьке товариство якості
Об’єднання спілок споживачів ФРН
Дослідницький інститут Denmark (DМ-Testinstitut)
Установа Stiftung Warentest
Спілка захисту споживачів
Центральний союз споживчих кооперативів
Спілка німецьких інженерів
Дослідницький інститут з проблем домоведення
Центр порад населенню Саксонії
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ФІЛІППІНИ
Національна рада у справах споживачів
Департамент торгівлі та промисловості
Відділи з питань добробуту по всій країні
Департамент охорони здоров’я
Федерація груп споживачів Філіппін

ФІНЛЯНДІЯ
Національна адміністрація у справах споживачів
Комісія із розгляду скарг споживачів
Національне управління торгівлі та інтересів споживачів
Відділ у справах споживачів
Національний консюмерський дослідницький центр
Національна адміністрація контролю продуктів харчування
Консюмерський омбудсман (арбітраж)
Асоціація споживачів Фінляндії
Інститут інформаційного етикетування
Центр з питань домашньої економіки

ФРАНЦІЯ
Національний комітет з питань споживання
Національний інститут споживання
Міністерство економіки
Генеральне управління з питань конкуренції, споживання та пересліду-
вання шахрайства за законом
Французька асоціація зі стандартизації
Урядове управління з питань споживання
Національний департамент у справах політики захисту споживачів
Міністерство сільського господарства
Служба переслідування фальсифікації продуктів та контролю за якістю
Національна асоціація Франції із захисту якості “Якість-Франція”
Французька асоціація зі стандартизації
Федеральна спілка споживачів
Національна федерація споживчих кооперативів
Французька асоціація нормалізації

У кожному французькому департаменті створено раду з питань спожи-
вання, підпорядковану префекту, яка об’єднує відповідні адміністра-
тивні органи та асоціації споживачів для обговорення проблем.

ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
Міністерство промисловості та торгівлі
Управління з технічної стандартизації, метрології і державних  
випробувань

ЧИЛІ
Центр орієнтації споживачів

ШВЕЙЦАРІЯ
Швейцарська федерація споживачів
Швейцарська комісія споживачок
Швейцарський інститут економіки Г. Дуттвайлера (“Мігрос”)
Швейцарський інститут проблем домоведення
Установа із захисту споживачів
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ШВЕЦІЯ
Національний департамент у справах політики захисту споживачів
Комісія із розгляду скарг споживачів
Консюмерські консультативні центри при органах місцевої влади
Консюмерський омбудсман (арбітраж)
Інститут із випробування споживчих товарів
Національний інститут випробувань матеріалів
Інститут інформаційного етикетування
Шведська комісія з стандартизації

ШРІ ЛАНКА
Департамент міжнародної торгівлі
Організація з охорони життя та навколишнього середовища

ЕКВАДОР 
Союз (Трибуна) споживачів Еквадору

ЯМАЙКА
Асоціація споживачів Ямайки
Національна консюмерська ліга

ЯПОНІЯ
Союз споживачів Японії
Японський консюмерський інформаційний центр
Ради із захисту споживачів у складі керівництва найважливіших  
міністерств
Відділ економіки споживання у складі Міністерства зовнішньої торгівлі й 
промисловості та Міністерства сільського та лісового господарства
Комітет промислових стандартів
Рада у справах захисту інтересів споживачів
Рада начальників відділів із питань захисту споживачів у міністерствах та 
відомствах
Центри з проблем споживання (близько 220) у префектурах, столичних  
округах, містах селищах та селах, підпорядковані Центру проблем життя 
народу
Спеціальні відділи у префектурах, столичних округах та місцевих органах 
влади
Асоціація споживачів Японії
Японська асоціація хатніх господарок
Національний комітет зв’язку консюмерських організацій
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Додаток 2

Міжнародні та регіональні організації із проблем  
захисту прав споживачів

• Консюмерський Інтернаціонал (СІ — створено 1960 р. як Міжнародну 
організацію споживчих товариств — IOCU; 1995 р. перейменовано у 
Всесвітню організацію споживачів, або Консюмерський Інтернаціонал).

• Європейське бюро споживачів (BEUC)
• Міжнародний дослідницький центр у справах споживачів (ІТ)
• Міжнародна Конференція товариств споживачів (КонфТС)
• Міжскандинавський комітет з питань споживання.
• Організація Об’єднаних Націй (ООН)
• Конференція ООН з питань торгівлі та розвитку — ЮНКТАД
• Експертна комісія при ООН із продовольства Codex Alimentarius
• Економічна і Соціальна Рада ООН (ЕКОСОС)
• Організація ООН з питань освіти, науки і культури — ЮНЕСКО
• Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)
• Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
• Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
• Міжнародна організація зі стандартизації (ISO)
• Комітет з питань споживання у структурі ISO (COPOLCO)
• Міжнародна організація зі стандартизації та тестування — ISTO (У 

Швейцарії. Створена за ініціативи ІSО/ТК-176, розробника стандартів 
ІS0 серії 9000. Має повноваження тестувати фахівців на відповідність 
стандартам ІSО 9000:2000 у всіх країнах світу)

• Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕК)
• Міжнародна організація законодавчої метрології (OIML)
• Всесвітня організація торгівлі (ГАТТ/ВТО — перетворена із ГАТТ — Ге-

неральної Угоди про тарифи і торгівлю)
• Міжнародна асоціація товарної нумерації (EAN)
• Міжнародна організація праці
• Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)
• Міжнародний союз охорони природи
• Міжнародна організація цивільної авіації
• Всесвітня рада якості (WQC)
• Всесвітня туристична організація
• Міжнародний союз поштових працівників
• Всесвітня організація інтелектуальної власності
• Міжнародний центр із підвищення якості (CIPQ)
• Європейська економічна комісія (UNESE)
• Європейська комісія (EC)
• Рада Європи (СE)
• Європейська організація з якості (ЕОQ)
• Європейський фонд управління якістю (EFQM)
• Європейський комітет зі стандартизації (CEN)
• Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці
• Європейська координаційна рада з випробувань і сертифікації
• Європейський комітет оцінювання та сертифікації систем якості
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• Європейська служба експертизи
• Європейська асоціація міжнародної освіти (EAIE)
• Міждержавна рада СНД зі стандартизації, метрології та сертифікації
• Міжнародна асоціація якості “СовАсК” (СНД)
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Додаток 3

Міжнародні договори, укладені Держспоживстандартом України

Міжурядові та міжвідомчі угоди
• Угода між урядом України та Урядом Російської Федерації про спів-

робітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 
(14.03.94);

• Угода про проведення узгоджених робіт зі сертифікації між Державним 
комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації і Комі-
тетом Російської Федерації зі стандартизації, метрології та сертифікації 
(12.04.94);

• Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про спів-
робітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 
(16.06.94);

• Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про спів-
робітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 
(26.04.95);

• Угода між Державним комітетом України зі стандартизації, метрології 
та сертифікації та Департаментом стандартів, метрології та технічного 
нагляду Республіки Молдова про співробітництво в галузі стандартиза-
ції, метрології та сертифікації (07.07.95);

• Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про спів-
робітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 
(14.05.96);

• Угода між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про спів-
робітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 
(19.06.96);

• Угода про співробітництво між Державним комітетом України зі стан-
дартизації, метрології та сертифікації і Французькою асоціацією зі 
стандартизації (09.01.97);

• Угода про співробітництво в галузі стандартизації, сертифікації, якості 
та метрології між Кабінетом Міністрів України і Урядом Франції 
(24.04.97);

• Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про співробіт-
ництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації (14.02.97);

• Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки 
про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 
(24.03.97);

• Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки 
про співробітництво в галузі відповідності продукції, яка імпортується і 
експортується (01.04.97);

• Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Казахс-
тан про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифі-
кації (14.10.97);

• Угода між Державним комітетом України зі стандартизації, метрології та 
сертифікації і Комітетом зі стандартизації та метрології при Раді міністрів 
Республіки Болгарія в галузі метрологічної діяльності (30.10.97);
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• Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменістану про 
співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 
(28.01.98);

• Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова 
про співробітництво в галузі взаємного визнання результатів робіт зі 
сертифікації (04.08.98);

• Угода про співробітництво між Державним комітетом України зі стан-
дартизації, метрології та сертифікації і Аргентинським інститутом 
стандартизації (18.09.98);

• Угода про співробітництво між Державним комітетом України зі стан-
дартизації, метрології та сертифікації і Російським морським регістром 
судноплавства в галузі стандартизації та сертифікації продукції судно-
будування (10.11.98);

• Угода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки 
про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації 
(11.12.98);

• Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Маке-
донія про співробітництво в галузі взаємного визнання робіт з оцінки 
відповідності (16.12.98);

• Угода про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сер-
тифікації між Державним комітетом України зі стандартизації, метро-
логії та сертифікації і Національним центром зі стандартизації і метро-
логії Монголії (22.10.99);

• Угода про співробітництво в галузі взаємного визнання результатів 
робіт зі сертифікації між Державним комітетом зі стандартизації, мет-
рології та сертифікації України і Міністерством науки, технології та 
охорони навколишнього середовища Соціалістичної Республіки В’єтнам 
(06.04.2000);

• Угода між Державним комітетом зі стандартизації, метрології та сер-
тифікації України і Державним комітетом зі стандартизації, метрології 
та сертифікації Республіки Білорусь про взаємне визнання результатів 
робіт зі сертифікації (20.06.2000);

• Меморандум взаєморозуміння між Державним комітетом зі стандарти-
зації, метрології та сертифікації України та Інститутом зі стандартиза-
ції промислових досліджень Ірану (28.08.2000);

• Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджи-
кистан про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сер-
тифікації (06.07.01);

• Меморандум про перспективні напрями співробітництва у галузі стан-
дартизації та сертифікації між Італійською установою з уніфікації 
(UNI) та Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифіка-
ції України (17.09.01);

• Угода про співробітництва в галузі взаємного визнання результатів 
робіт з оцінки відповідності між Державним комітетом зі стандартиза-
ції, метрології та сертифікації України і Національним бюро зі стандар-
тизації Республіки Куба (16.10.01);

• Угода про співробітництво в галузі взаємного визнання результатів 
робіт з оцінки відповідності між Державним комітетом зі стандартиза-
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ції, метрології та сертифікації України і Управлінням з технічної стан-
дартизації, метрології і державних випробувань Чеської Республіки 
(16.11.01);

• Угода між Державним комітетом зі стандартизації, метрології та сер-
тифікації України і Міністерством економіки Словацької Республіки 
про співробітництво в галузі взаємного визнання результатів робіт з 
оцінки відповідності промислової продукції (24.01.02);

• Угода про співробітництво між Державним комітетом зі стандартизації, 
метрології та сертифікації України і Союзним комітетом зі стандартиза-
ції Союзної Республіки Югославія (12.02.02);

• Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом України з 
питань технічного регулювання та споживчої політики і Державним уп-
равлінням з метрології Угорської Республіки з технічного співробітниц-
тва у сфері метрології (22.03.03);

• Угода про співробітництво у сфері стандартизації, метрології і сертифі-
кації між Державним комітетом України з питань технічного регулю-
вання та споживчої політики та Єгипетською організацією зі стандарти-
зації і контролю якості (26.03.03).

Міжурядові та міжвідомчі угоди про взаємне визнання  
органів сертифікації, акредитованих лабораторій,  

сертифікатів і знаків відповідності

• з Азербайджанською Республікою (міжурядова — 24.03.97; 06.06.97 — 
набула чинності);

• з Республікою Білорусь (міжурядова — 16.06.94; міжвідомча — 
20.06.2000);

• з Республікою Вірменія (міжурядова — 14.05.96);
• з Грузією (міжурядова — 14.02.97);
• з Республікою Казахстан (міжурядова — 14.10.97);
• з Киргизькою Республікою (міжурядова — 19.06.96);
• з Республікою Молдова (міжурядова — 04.08.98; міжвідомча — 

07.07.95;
• з Російською Федерацією (міжурядова — 14.03.94; міжвідомча — 

12.04.94);
• з Туркменістаном (міжурядова –28.01.98);
• з Республікою Таджикистан (міжурядова — 06.07.2001);
• з Республікою Узбекистан (міжурядова — 26.04.95).

Міжурядові та міжвідомчі угоди про взаємне визнання сертифікатів 
відповідності та протоколів випробувань на підставі взаємної  

акредитації органів зі сертифікації та випробувальних лабораторій

• з Республікою Болгарія (міжурядова — 30.10.97);
• з Грецією (міжвідомча — 23.09.97);
• з Китайською Народною Республікою (міжурядова — 01.04.97; 

15.08.97 — набула чинності);
• з Республікою Словенія (міжвідомча — 22.12.98);
• з Аргентинською Республікою (міжвідомча — 18.09.98);
• з Монголією (міжвідомча — 22.10.99);
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• з Республікою В’єтнам (міжвідомча — 06.04.2000);
• з Ісламською Республікою Іран (міжвідомча — 28.08.2000);
• з Союзною Республікою Югославія (міжвідомча).

Взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності  
на основі угод між органами зі сертифікації відповідної продукції  

методом порівнювання результатів випробувань

• з Республікою Куба (міжвідомча — 19.10.01);
• з Чеською Республікою (міжвідомча — 16.11.01);
• зі Словацькою Республікою (міжвідомча — 24.01.02);
• з Італійською Республікою (міжвідомчий меморандум — 17.09.01).

Угоди між органами зі сертифікації про співробітництво 
 у сфері взаємного визнання результатів оцінки відповідності  

окремих видів продукції

• Угода про співробітництво в галузі взаємного визнання результатів 
робіт зі сертифікації між Житомирським ДЦСМС і Турецьким інститу-
том стандартів — “TSE” (04.06.01; фарфор, фаянс, кераміка);

• Угода між Українським центром випробувань та сертифікації електро-
обладнання — “УкрТЕСТ” і Польським центром випробувань та сер-
тифікації — “РСВС” (12.03.02; електротехнічне обладнання);

• Угода між Українським центром випробувань та сертифікації електро-
обладнання — “УкрТЕСТ” та Інститутом випробувань та сертифікації 
Асоціації польських інженерів-електриків — “BBJ-SEP” (12.03.02; 
електротехнічне обладнання);

• Угода між Українським центром випробувань та сертифікації електро-
обладнання — “УкрТЕСТ” і Зареєстрованим об’єднанням з електро-
техніки, електроніки й інформаційної техніки “VDE”, Німецьким 
 інститутом випробувань і сертифікації (12.04.02, електротехнічне об-
ладнання);

• Угода між Українським центром випробувань та сертифікації електро-
обладнання — “УкрТЕСТ” і науково-дослідним центром PREDOM-OBR 
Республіки Польща (03.09.02, електротехнічне обладнання);

• Угода про співробітництво у сфері взаємного визнання результатів робіт 
з оцінки відповідності продукції протипожежного призначення між Дер-
жавним центром сертифікації виробів протипожежного призначення 
МВС України і Науково-дослідним центром протипожежної охорони, 
органом підвідомчим МВСіА Республіки Польща (03.09.02; продукція 
протипожежного призначення);

• Угода між Електротехнічним випробувальним інститутом Чеської Рес-
публіки і Українським центром випробувань та сертифікації електрооб-
ладнання — “УкрТЕСТ” у сфері взаємного визнання результатів робіт з 
електрообладнання (16.04.03; електрообладнання).
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Додаток 4

Форма № 2

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

____________________________________________________________
(назва органу Держстандарту, 

____________________________________________________________
його юридична адреса, телефон, факс)

____________________________________________________________

Серія ____________

АКТ
відбору зразків товарів

від “__”_____________________200_ р. № __

Службовою(ими) особою(ами) державного органу у справах захисту прав 
споживачів

____________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали,

____________________________________________________________
номер службового посвідчення, дата видачі)

під час перевірки якості товарів (акт від “___” ______200_ р. № __) у присут-
ності особи, яка здійснює продаж товарів (виконує роботу, надає послуги), та 
представника (у разі присутності) суб’єкта господарювання відібрано, згідно з 
вимогами нормативних документів, зразки таких товарів:
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Всього Х Х Х Х Х Х

Примітка: 1. Зразки товарів, які відібрано у подвійній кількос ті:
_______________________________________________________

(найменування товарів)

_______________________________________________________
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2. Зразки товарів, які відібрано, опломбовано (опечатано) і залишено на 
місці як контрольні:

____________________________________________________________
(найменування товарів, на суму — прописом)

Зразки товарів відібрано для проведення таких дослід жень (експертиз):

№ Найменування товару Дослідження (експертиза)

Вид дослідження Показники

Відібрано зразки товарів на загальну суму _________________,
                                                                                       (прописом)

які в присутності особи, яка здійснює продаж товарів (виконує роботи, послу-
ги), та представника (у разі присутності) суб’єкта господарювання служ-
бовою(ими) особою(ами) ________________________ .

                          (підпис, його розшифрування)

“___” _____________200_ р. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Особа(и), в присутності якої(их)
відібрано зразки товарів _____________________________ .

                               (підпис, його розшифрування)

“____” _____________ 200_ р.

Перевіркою встановлено:
_________________________________________________________________

(опис виявлених порушень обслуговування споживачів)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________

(див. вкладений аркуш № ___ до акта від _________200__ р. № ___)
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Додаток 5

Форма № 1

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

____________________________________________________________
(назва органу Держспоживстандарту,

____________________________________________________________
його юридична адреса, телефон, факс)

Серія __________

АКТ 
ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

від “___” __________200_ р. № ___
____________________________________________________________

(назва населеного пункту, в якому проводиться перевірка) 

Службовою(ими) особою(ами) державного органу у справах захисту прав 
споживачів

____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали,

____________________________________________________________
номер службового посвідчення, дата видачі)

____________________________________________________________
за участю представника(ків) ____________________________________

                                                                       (назва органу, посада,

____________________________________________________________
прізвище та ініціали — заповнюються за необхідності)

з __________________ до __________________ 
                             (дата, час)                                          (дата, час) 

У___________________________________________________________
(назва суб’єкта господарювання, його підпорядкування, адреса,

____________________________________________________________
телефон, прізвище, ініціали керівника або 

____________________________________________________________
прізвище, ініціали громадянина-підприємця, 

____________________________________________________________
номер, дата видачі свідоцтва про реєстрацію, назва органу, що його видав)

у присутності особи, яка здійснює продаж товарів (виконує роботи, надає пос-
луги), та представника (у разі присутності) суб’єкта господарювання 

_________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

проведено перевірку якості________________________________________
                                                                    (найменування груп товарів)

____________________________________________________________



327

Перевіркою встановлено:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(див. вкладений аркуш № _____ до таблиці акта від “___” _______200__ р., 
№ ___)

Вкладений аркуш № _____ до таблиці акта від “___” _______200__ р.,  
№ ___)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Продовження вкладеного аркуша № ___
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(див. вкладений аркуш № _____ до таблиці акта від “___” _______200__ р., 
№ ___).

Вкладений аркуш № ___ до опису акта від “___” __________ 200 __ р.  
№ _______

Опис виявлених недоліків
____________________________________________________________

(дефекти товарів, причини зняття товарів з реалізації,

____________________________________________________________
факти порушення умов зберігання, технологічних інструкцій,

____________________________________________________________
рецептур, норм, правил і таке інше)

______________________________________________________________
__________________________________________________________
(див. вкладений аркуш № _____ до опису акта від “___” _______200__ р.,  
№ ___).

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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До акта додаються _____________________ вкладених аркушів до табли-
                                                             (кількість прописом) 

ці______________________,
                (кількість прописом)

вкладених аркушів до опису, акт відбору зразків товарів від “___”_______
200_ р. № ___, інші документи_____________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Акт складено в____примірниках.

Службова(і) особа(и), яка(і)
проводила(и) перевірку____________________________

                            (підпис, його розшифрування)

Особи, які брали участь 
у перевірці ______________________________________

(підпис, його розшифрування)

Особи, в присутності яких 
проведено перевірку_______________________________

(підпис, його розшифрування)

“___” _________ 200__ р.
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Додаток до форми № 1

Припис  
керівнику суб’єкта господарювання

На підставі результатів перевірки та з метою припинення порушень прав 
споживачів, керуючись ст. 5 Закону України “Про захист прав споживачів”: 

1. Забороняю(ємо) відвантаження, реалізацію, продаж товарів, зазначе-
них, у пунктах __________________ таблиці акта перевірки, та зобов’я- 
зую(ємо) вилучити їх з обороту в установленому порядку.

2. Тимчасово припиняю(ємо) відвантаження, реалізацію, продаж товарів, 
зазначених, у пунктах __________________ таблиці акта перевірки.

3. 3обов’язую(ємо) усунути інші недоліки, зазначені в акті перевірки.
4. Про виконання цього припису письмово (з відповідним документальним 

підтвердженням) доповісти______________________
____________________________________________________________

(назва органу Держспоживстандарту)

до “___” __________200_ р.
Службова(і) особа(и) __________________________________________

                                                          (підпис, його розшифрування)

З актом та приписом ознайомлено і другий примірник
одержано для вручення керівникові суб’єкта господарювання

_________________________________________
                                                                        (підпис, його розшифрування)

“__” __________200_ р.
____________________________________________________________

Відмітки про виконання припису (заповнюють на першому примірнику):
Лист суб’єкта господарювання_____________________________________

                                                                                 (номер, дата)

Повторна перевірка____________________(за потреби)
                                                                       (номер, дата акта)

Службова особа, на яку покладено контроль
за виконанням припису _______________________________________

                                                           (посада, підпис, його розшифрування)

З контролю знято керівником структурного підрозділу

_________________________________________
                                                                               (посада, підпис, його розшифрування)

“___” _____________200_ р.
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Додаток 6

до Інструкції про порядок оформлення
суб’єктами господарювання 
операцій під час здійснення  

комісійної торгівлі  
непродовольчими товарами

Форма № 1-ВТ
Код за ДКУД __________
Серія № ______________
Найменування підприємства________________________________________
Адреса, тел., факс_________________________________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ______________________________________
Розрахунковий рахунок № __________________________________________
у банку__________________ МФО____________________________________

Квитанція № 
(перший примірник)
Прийнято на комісію “______”___________________ р.
Від фізичної особи_________________________________________________
_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання)

Від юридичної особи _______________________________________________
                                                            (найменування, адреса)

Фахівець-оцінювач________________________________________________
                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)

№ 
пор.

Назва 
товару 

Кіл-ть 
одиниць

Ціна 
реалі-
зації

Загаль-
на 
вартість

Уцінка Продано товару Розмір 
ком. 
винагор.

Сума до 
виплати 
комітенту

% сума Кіл-
ть

Ціна заг. 
вартість

% сума
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Додаток 7

до Інструкції про порядок оформлення
суб’єктами господарювання  
операцій під час здійснення  

комісійної торгівлі  
непродовольчими товарами

Форма № 1-ВТ
Код за ДКУД __________
Серія № ______________

Найменування підприємства________________________________________
Адреса, тел., факс_________________________________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________
Розрахунковий рахунок № _________________________________________
у банку__________________ МФО___________________________________

Квитанція № 
(другий примірник — комітентська картка)
Прийнято на комісію “______”___________________ р.
Від фізичної особи_________________________________________________
_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання)

Від юридичної особи _______________________________________________
                                                    (найменування, адреса)

Фахівець-оцінювач________________________________________________
                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

№ Назва 
товару 

Кіл-ть 
одиниць

Ціна 
реалі-
зації

Загаль-
на 
вартість

Уцінка Продано товару Розмір 
ком. 
винагор.

Сума до 
виплати 
комітенту

% сума Кіл-
ть

Ціна заг. 
вартість

% сума
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Додаток 8

до Інструкції про порядок оформлення
суб’єктами господарювання 
операцій під час здійснення  

комісійної торгівлі  
непродовольчими товарами

Форма № 3-ВТ
Код за ДКУД __________
Серія № ______________

Найменування підприємства________________________________________
Адреса, тел., факс_________________________________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________________________

ТОВАРНИЙ ЯРЛИК № 
Прийнято на комісію “_______”_________________________________ р.

Назва товару Характеристика товару

Ціна реалізації ___________________________________________________
                                                 (сума прописом)

Фахівець-оцінювач________________________________________________
                                                   (підпис)

Комітент________________
                                        (підпис)
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Додаток 9

УЦІНКА

Акт Ціна після уцінки Підпис матеріально 
відповідальної особи 

Дата Номер

Фахівець-оцінювач __________________
                                                                        (підпис)

З умовами здачі товару на комісію, його продажу, оцінки та повернення не-
реалізованого товару ознайомлений.

Комітент ________________________________
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Додаток 10

Зразок

ПРОТОКОЛ № ___

ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

____________ “____”__________________200__р.

Я,____________________________________________________________
(посада, орган, прізвище, ініціали)

________________склав (ла) цей протокол про те, що гр._________________

_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові порушника, дата, час, місце та суть правопорушення)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

тобто вчинив (ла) правопорушення, передбачене ст.___ ч.___ КУпАП_______

ВІДОМОСТІ ПРО ПОРУШНИКА

1. Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________

2. Дата і місце народження________________________________________

3. Місце роботи і посада__________________________________________

4. Розмір місячного заробітку______________

5. Кількість утриманців_______________

6. Місце проживання (адреса)_____________________________________

7. Місце прописки_______________________________________________

8. Особу порушника засвідчує_____________________________________
                                                                                    (паспорт або інший документ, що засвідчує особу)
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9. Піддавався раніше адмінстягненню______________________________
_________________________________________________________________

(вказати, яким органом, за що, вид стягнення, дата)

_________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ПОРУШНИКА
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Підпис порушника________________

Від підписання протоколу правопорушник відмовився___________________
                                                                                                                                (підпис особи, що склала протокол)

Гр. _________________________ роз’яснено його права та обов’язки, перед-
бачені ст. 268 КУпАП (має право знайомитися з матеріалами справи, давати 
пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; під час розгляду справи 
користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і 
користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеть-
ся провадження; оскаржити постанову у справі).

Об’явлено про місце та час розгляду справи____________________________
                                                                                                                     (підпис)
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Додаток 11

Зразок

ПОСТАНОВА № _____

ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

_________________ “____”_______________200__р.

Я,____________________________________________________________
            (посада, назва органу, що виносить постанову, прізвище, ініціали уповноваженої особи)

розглянувши матеріали адміністративної справи на гр.___________________

_________________________________________________________________

дата і місце народження____________________________________________

мешкає за адресою_________________________________________________
_________________________________________________________________

працюючого______________________________________________________
                          (вказати повне найменування підприємства, установи, організації, займану посаду)

_________________________________________________________________

Додаткові відомості про особу, яка притягається до адміністративної відпові-
дальності:

_________________________________________________________________
(наявність дітей, чи притягалася особа раніше до адміністративної відповідальності,  

судимість у минулому)

_________________________________________________________________

ВСТАНОВИВ:
_________________________________________________________________

(викласти обставини, встановлені під час розгляду справи)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Під час розгляду матеріалів справи встановлено ознаки правопорушення, 
передбачене ст._____ ч._____ Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення, за яке передбачено відповідальність у вигляді __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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На підставі викладеного і керуючись ст. _____________________ Кодексу 
України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

На підставі ст. 10 Закону України “Про Державний бюджет на 2000 рік” 
штраф повинен бути сплачений у такому співвідношенні: 50 відсотків — до 
загального фонду Державного бюджету України та 50 відсотків — до відповід-
них місцевих бюджетів (міських (міст без районного поділу), районних у міс-
тах, селищних та сільських) за місцем вчинення адміністративного правопо-
рушення. Сплату штрафу здійснюють через перерахування визначеної суми 
до установи банку у 15-денний строк від дня вручення постанови, про що слід 
повідомити у триденний строк до__________________ 

_________________________________________________________________
(назва органу, посадова особа якого розглядала справу)

Копію постанови особі, притягненій до відповідальності, вручено особисто.

Підпис________________________

надіслано поштою_____________________ Підпис______________________

Ця постанова може бути оскаржена у порядку, передбаченому ст. 288, 289 
Кодексу України про адміністративні правопорушення упродовж 10 днів від 
дня її винесення у вищий орган або народний суд. 

______________________________________                 ____________________
  (особа, яка прийняла постанову, найменування посади)                                               (підпис)

Свідчення про виконання постанови:_______________________________
                                                                                                    (відмітка про виконання)

_________________________________________________________________

Р О З П И С К А 

Строк сплати штрафу та оскарження постанови мені пояснено.
Постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу 

одержав(ла).
__________________________________                           ____________________
                       (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                  (підпис) 

“____”________________200__р. 
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Додаток 12

Зразок

ПРОТОКОЛ № _____

ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ,  
ОГЛЯД ТА ВИЛУЧЕННЯ

__________ “____”__________________200__р. 

Я,____________________________________________________________
(посада, орган, прізвище, ініціали)

________________________склав(ла) цей протокол про те, що гр._________

_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові порушника, дата, час, місце та суть правопорушення)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

тобто вчинив(ла) правопорушення, передбачене ст.___ ч.___ КУпАП_______

ВІДОМОСТІ ПРО ПОРУШНИКА

1. Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________

2. Дата і місце народження________________________________________

3. Місце роботи і посада__________________________________________

4. Розмір місячного заробітку______________

5. Кількість утриманців_______________

6. Місце проживання (адреса)_____________________________________

7. Місце прописки_______________________________________________
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8. Особу порушника засвідчує_____________________________________
                                                                                    (паспорт або інший документ, що засвідчує особу)

9. Піддавався раніше адмінстягненню______________________________
_________________________________________________________________

(вказати, яким органом, за що, вид стягнення, дата)

_________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ПОРУШНИКА
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Я,____________________________________________________________
(посада, орган, прізвище, ініціали)

з метою забезпечення провадження в справі про адміністративне правопору-
шення, на підставі ст. 264 та 265 КУпАП, в присутності понятих:

1._______________________________________________________________

мешкає за адресою_________________________________________________

2._______________________________________________________________

мешкає за адресою_________________________________________________

оглянув та (або) вилучив в гр.________________________________________
_________________________________________________________________

(опис речей і документів, які оглянуто та вилучено, їх кількість)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

До розгляду справи вилучені речі та (або) документи залишаються у _______
_________________________________________________________________

(вказати посадову особу, орган, в розпорядженні якого зберігаються вилучені речі, документи) 

Претензії правопорушника:_________________________________________
_________________________________________________________________

Підпис правопорушника_______________________________

Від підписання протоколу правопорушник відмовився ___________________
                                                                                                                                 (підпис особи, що склала протокол)

Підписи понятих: 1.______________________ 2.________________________
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Гр. ____________________ роз’яснено його права та обов’язки, передбачені 
ст. 268 КУпАП.
(має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати 
докази, заявляти клопотання; під час розгляду справи користуватися юри-
дичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися послу-
гами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; ос-
каржити постанову у справі)

Об’явлено про місце та час розгляду справи____________________________
                                                                                                                    (підпис)

Підпис особи, що склала протокол______________________



341

Додаток 13

Зразок

ПОСТАНОВА № _____

У СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

_________________ “____”_______________200__р.

Я,____________________________________________________________
           (посада, назва органу, що виносить постанову, прізвище, ініціали уповноваженої особи)

розглянувши матеріали адміністративної справи на гр.___________________

_________________________________________________________________

дата і місце народження____________________________________________

мешкає за адресою_________________________________________________
_________________________________________________________________

працюючого______________________________________________________
                           (вказати повне найменування підприємства, установи, організації, займану посаду)

_________________________________________________________________

Додаткові відомості про особу, яка притягається до адміністративної відпові-
дальності:

_________________________________________________________________
(наявність дітей, чи притягалася особа раніше до адміністративної відповідальності,  

судимість у минулому)

_________________________________________________________________

ВСТАНОВИВ:

_________________________________________________________________
(викласти обставини, встановлені під час розгляду справи)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Під час розгляду матеріалів справи встановлено ознаки правопорушення, 
передбачені ст._____ ч._____ Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення, за яке передбачено відповідальність у вигляді __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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На підставі викладеного і, керуючись ст. _____________________ Кодексу 
України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

На підставі ст. 10 Закону України “Про Державний бюджет на 2000 рік” 
штраф повинен бути сплачений у такому співвідношенні: 50 відсотків — до 
загального фонду Державного бюджету України та 50 відсотків — до відповід-
них місцевих бюджетів (міських (міст без районного поділу), районних у міс-
тах, селищних та сільських) за місцем вчинення адміністративного правопо-
рушення. Сплату штрафу здійснюють через перерахування визначеної суми 
до установи банку у 15-денний строк від дня вручення постанови, про що слід 
повідомити у триденний строк до_____________________________________
_________________________________________________________________

(назва органу, посадова особа якого розглядала справу)

Вилучені документи, речі___________________________________________
                                                                 (як вирішено вчинити з вилученими документами, речами)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Копію постанови особі, притягненій до відповідальності, вручено особисто.

Підпис________________________

надіслано поштою__________________________ Підпис_________________

Ця постанова може бути оскаржена у порядку, передбаченому ст. 288, 289 
 Кодексом України про адміністративні правопорушення упродовж 10 днів від 
дня її винесення у вищий орган або народний суд. 

_______________________________________              ____________________
   (особа, яка прийняла постанову, найменування посади)                                               (підпис)

Свідчення про виконання постанови:__________________________________
                                                                                                  (відмітка про виконання)

_________________________________________________________________

Р О З П И С К А 

Строк сплати штрафу та оскарження постанови мені пояснено.
Постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу 

одержав(ла).
__________________________________                           ____________________
                       (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                  (підпис) 

“____”________________200__р. 
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Словник термінів

Білль Президента США Джона Ф. Кеннеді про права людини від 15 берез-
ня 1962 р. Вперше голова виконавчої влади країни проголосив перевагу спо-
живача перед виробником і торговцем, а також сформулював послідовний пе-
релік прав споживачів. День 15 березня проголошено ООН Всесвітнім днем 
захисту прав споживачів. Від 1983 р. його відзначають щорічно в усьому 
світі.

Безпека продукції — відсутність недопустимого ризику, пов’язаного з 
можливістю завдати збитку здоров’ю людини. Регламентує Всесвітній харчо-
вий кодекс (Codex alimentarius) — наявність у продуктах певних речовин у 
певній кількості.

Вимірювальна інформаційна система — це сукупність засобів вимірю-
вальної техніки, засобів контролю, діагностування та інших технічних за-
собів, об’єднаних для створення сигналів вимірювальної та інших видів ін-
формації. Вимірювальну техніку широко застосовують у процесах дозування 
і фасування товарів.

Всесвітній день якості — відзначають щорічно у другий четвер листопада 
під егідою ООН на всій Земній кулі. Його девіз — “Якість заради кращого 
життя”.

Всесвітній день захисту прав споживача — проголошений ООН 15 березня. 
1962 р. цього дня було опубліковано Білль Президента США Дж. Ф. Кеннеді, 
де вперше проголошено права споживачів та їх перевага перед виробником і 
торговцем. Вперше як Всесвітній день захисту прав споживачів був відзначе-
ний 15 березня 1983 р.

Вимоги до товару — вимоги до кількісних та якісних характеристик това-
ру, встановлені у договорі постачання товару, а також вимоги, встановлені 
нормативно-технічною документацією, що діє у країні, для якої призначено 
товар.

Гуманізація консюмерських ідей (від лат. humanus — людяний, людсь-
кий) — визнання переваги споживача перед виробником і торговцем, пріори-
тету людських цінностей, завдань і прав громадян як споживачів в умовах 
ринкової економіки. Характерна для консюмеризму 80–90-х років ХХ ст. — 
початку ХХІ ст.

Гуртки якості — концепція проф. К. Ісікава (1962 р., Японія), яка віддзер-
калює японський підхід до проблеми якості продукції і базується на принци-
пах максимального залучення людського фактора з метою підвищення ефек-
тивності та конкурентоспроможності підприємства. Основні положення 
концепції: “гурток якості” — це невелика група людей, що функціонує безпо-
середньо на робочих місцях; основне завдання — вишукування, вивчення та 
вирішення практичних проблем щодо раціоналізації та підвищення ефектив-
ності виробництва; постійне навчання та підвищення кваліфікації; добровіль-
на участь та ін. Рух “гуртків якості”, крім Японії, розвивається в США (“гру-
пи бездефектної праці”) та Західній Європі. 

Демократія (від гр. dĕmokratia — влада народу) — форма політичної ор-
ганізації суспільства і суспільних груп, що характеризується визнанням волі 
більшості.
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Демократизація — впровадження демократичних засад влади та керівниц-
тва економікою.

Держспоживзахист — Державний комітет України у справах захисту прав 
споживачів (створений 1 червня 1992 р.) — центральний орган виконавчої 
влади, підвідомчий Кабінету Міністрів України. Забезпечував реалізацію дер-
жавної політики у справі захисту прав споживачів на всій території України. 
Згідно з Указом Президента України від 15.12.99 р. був реорганізований та як 
управління увійшов до складу Державного комітету стандартизації, метроло-
гії та сертифікації України.

Держстандарт України — Державний комітет стандартизації, метрології 
та сертифікації України — державна установа України, що здійснює в Ук-
раїні державну політику у сфері стандартизації, метрології, акредитації ор-
ганів та випробувальних лабораторій зі сертифікації та стандартизації та за-
хисту прав споживачів. Відповідно до Указу Президента України від 
15.12.99 р. створений на базі колишніх Державного комітету України зі стан-
дартизації, метрології та сертифікації і Державного комітету України у спра-
вах захисту прав споживачів. Розширені повноваження оновленого Комітету 
включали, насамперед, участь у формуванні державної політики та забезпе-
чення її реалізації у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, а також 
у сфері споживчої політики й захисту прав споживачів. У структурі оновлено-
го Держстандарту було створено Управління захисту прав споживачів у 
сфері обслуговування.

Державний Комітет України з питань технічного регулювання та спожив-
чої політики” (Держспоживстандарт) — створений на базі Державного комі-
тету стандартизації, метрології та сертифікації України відповідно до Указу 
Президента України від 1 жовтня 2002 р. “Про Державний Комітет України з 
питань технічного регулювання та споживчої політики”. Основними завдан-
нями Держспоживстандарту України є забезпечення реалізації державної 
політики у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сер-
тифікації, підтвердження відповідності, управління якістю, а також міжга-
лузевої координації та функціонального регулювання цієї сфери. Основною 
метою Держспоживстандарту України є посилення захисту прав споживачів 
через удосконалення системи технічного регулювання.

Добробут, багатство — економічний термін, що визначає цінність всього 
майна, а також прав власності, що належить будь-якій особі; під час вивчення 
поведінки споживача порівнюють із рівнем доходів.

Екоконсюмеризм — захист інтересів і прав споживачів у сфері охорони 
навколишнього середовища.

Екологія (від гр. οιχος — дім, батьківщина, середовище та λογος — слово, 
вчення) — наука про взаємодію між живими організмами і середовищем їх 
проживання, а також закономірність взаємодії природи і суспільства.

Екологічна безпека — стан навколишнього середовища, який забезпечу-
ють завдяки запобіганню погіршання екологічної ситуації та виникнення не-
безпеки для здоров’я людей.

Екологічні властивості товару — споживчі властивості, які визначають рі-
вень шкідливого впливу на довкілля під час споживання товару.

Економіка (від гр. οίκονομίκή, від οικοζ — життя і υοµοζ — правило, закон; 
правила керівництва домашнім господарством) — найважливіша сфера сус-
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пільних відносин, виробництва, розподілу і споживання результатів людської 
діяльності, їх ефективного використання. Або — сукупність виробничих від-
носин, що визначаються характером власності на засоби виробництва.

Експертиза (від лат. expertus) — незалежне об’єктивне дослідження 
об’єкта. 

Експертиза якості товару — перевірка відповідності показників якості то-
вару до вимог, встановлених умовами контракту, нормативною документа-
цією, а також до товарного зразка-еталона.

Етикетка — засіб маркування товарів, іншої продукції. Функції етикетки: 
ідентифікація товару чи марки; відповідність національним (міжнародним) 
стандартам; вказівка на ґатунок товару; опис товару (ким і коли виготовле-
ний, зміст упаковки, порядок зберігання і використання, техніка безпеки під 
час використання); перелік інгредієнтів, що входять до складу товару за прин-
ципом їх убування; індикація екологічності товару; чиста вага; термін вико-
ристання; штриховий код; реклама товару через красиве графічне оформлен-
ня етикетки.

Європейська Організація Якості (EOQ) — міжнародна регіональна органі-
зація, створена 1956 р. (м. Гельсінкі, Фінляндія). Об’єднує 31 країну, спів-
робітничає з багатьма впливовими міжнародними і національними організа-
ціями. Від березня 1990 р. членом ЄОЯ стала Українська Асоціація якості.

Європейське бюро споживачів (BEUC) — міжнародна регіональна консю-
мерська організація, створена 1962 р. (м. Брюссель, Бельгія). Діє в межах Єв-
росоюзу і об’єднує майже 20 консюмерських організацій з усіх 15 країн — 
членів ЄС.

Засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) — технічний засіб, який застосовують 
для вимірювань. Має метрологічні характеристики.

Знак відповідності (у сфері сертифікації) — захищений у встановленому 
порядку знак, що застосовується або видається згідно з правилами системи 
сертифікації і свідчить про те, що забезпечено гарантію у тому, що певна про-
дукція відповідає конкретному стандарту або іншому нормативному докумен-
ту.

Ідеологія споживання — культивування в суспільстві “споживчої” свідо-
мості та процес зворотного впливу на суспільство такої свідомості. 

Інспекція — система нагляду за правильністю дій, за виконанням встанов-
лених правил різними установами, підприємствами тощо із вжиттям заходів до 
виправлення недоліків і застосуванням заходів впливу на порушників правил.

Інфляція (від лат. inflatio — здуття, роздувати) — процес знецінення гро-
шей у результаті перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в 
обігу, над сумою цін товарів та послуг. Тобто недотримання вимог закону гро-
шового обігу.

Інформація (від лат. informatio — роз’яснення, виклад) — впорядковане 
відображення об’єктивної дійсності у формі знань, відомостей. Консюмерська 
інформація — знання про права та засоби захисту інтересів споживачів; во-
лодіння інформацією про ринок товарів і послуг та їх якість тощо.

Керівні принципи на захист інтересів споживачів — резолюція № 248 Ге-
неральної Асамблеї ООН від 9 квітня 1985 р. — міжнародний документ, який 
став основою адміністративно-правового механізму захисту прав споживачів 
у всьому світі.
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Конкуренція (від лат. concurro — стикатися, суперничати) — боротьба між 
товаровиробниками за вигідні умови та ефективність виробництва і збуту то-
варів і послуг; механізм стихійного регулювання пропорцій суспільного ви-
робництва. Це об’єктивний закон розвиненого товарного виробництва, дія 
якого є для товаровиробників зовнішньою примусовою силою до підвищення 
продуктивності праці, прискорення НТП, збільшення масштабів виробництва 
і підвищення якості продукції, впровадження нових форм організації вироб-
ництва, форм і систем заробітної плати тощо.

Конкурентоспроможність товарів — відповідність товару вимогам ринку 
певних видів товарів; можливість збуту товару на конкретному ринку. Оціню-
вання конкурентоспроможності товару включає такі етапи: 1) аналіз ринку 
на вибір найбільш конкурентоспроможного товару-взірця як бази для порів-
няння та визначення рівнів конкурентоспроможності цього товару; 2) визна-
чення набору порівняльних параметрів загальних товарів; 3) розрахунок ін-
тегрального показника конкурентоспроможності цього товару. 

Консюмеризм (від англ. consumer — споживач) 1. Політика захисту інте-
ресів споживача. 2. Організований рух громадян, а також державних і гро-
мадських установ за розширення прав і впливу споживачів на виробників і 
торговців як у комерційній, так і позакомерційній сферах. Виник понад сто 
років тому. 

Консюмерська політика. 1. Політика уряду, державних і громадських орга-
нізацій, мета якої — захист інтересів і прав громадян як споживачів. 2. Ство-
рення сприятливих умов для насичення споживчого ринку якісними та без-
печними товарами (роботами, послугами), підвищення рівня захисту здоров’я 
та безпеки споживачів, удосконалення законодавства України із захисту прав 
споживачів та реклами, його адаптація до законодавства Євросоюзу.

Консюмерський Інтернаціонал (СІ) — заснований 1960 р. як Міжнародна 
Організація Споживчих Товариств (МОСТ). 1995 р. МОСТ перейменовано у 
Всесвітню Організацію Споживачів (або Консюмерський Інтернаціонал). Крім 
основної резиденції в Лондоні, СІ має три регіональні центри — в Сантьяго 
(Чилі); Пенангу (Малайзія); Харара (Зімбабве); а також чотири субрегіональ-
ні центри — в Сенегалі, Новій Зеландії; Індії, Гватемалі. Сьогодні СІ об’єднує 
понад 250 національних, державних, громадських, регіональних та інших 
консюмерських організацій і груп із близько 110 країн світу.

Консюмерський Омбудсман (арбітраж) — вперше в історії людства Інсти-
тут Омбудсман було створено в Швеції 1810 р. Омбудсман призначає на визна-
чений термін законодавча влада держави. Його очолює незалежна посадова 
особа високого рангу. Приймає скарги на державні органи, чиновників, най-
мачів або діє на свій розсуд. Зобов’язаний проводити розслідування, рекомен-
дувати коригуючі дії та надавати владі інформацію про свою діяльність. Сьо-
годні у багатьох країнах світу Інститут Омбудсман став незамінним правовим 
складником системи. Надає можливість долати протиріччя між державою та 
особистістю, сприяє формуванню громадянського суспільства. Існує чимало 
його модифікацій, серед яких — спеціалізовані служби із захисту прав спо-
живачів.

Завданням останніх став контроль за правилами торгівлі та загальними 
нормами законодавства з торгівлі. Займається також питаннями визначення 
якості товарів та послуг. Виявивши недоліки якості, що спричиняють збитки 
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споживачеві, Омбудсман має право накласти заборону на торгівлю такими то-
варами та надання послуг. До компетенції Омбудсмана входить також прове-
дення консультацій із професійними організаціями з метою виявлення небез-
печних для здоров’я людей продуктів. Омбудсман може також виступати в 
ролі позивача від свого імені в цивільних і торговельних справах під час за-
хисту споживачів. Аналогічні консюмерські омбудсмани існують також у 
Норвегії, Данії, Фінляндії, інших державах. 

Консюмерські організації — міжнародні та національні (урядові, а також 
громадські) організації, діяльність яких спрямована на підтримку інтересів 
та захист прав громадян як споживачів.

КонфТС — Міжнародна конференція товариств споживачів (реформована 
із Федерації споживачів СРСР на початку 1992 р. у зв’язку із розпадом 
СРСР) — незалежна міжнародна громадська консюмерська організація, яка 
об’єднує 7 національних товариств, а також близько п’ятдесяти регіональних 
союзів країн СНД.

Концепція комплексної системи оцінювання та визнання рівнів доскона-
лості підприємств і організацій України. Розроблена Українською Асоціа-
цією якості і є її інтелектуальною власністю. Запроваджена 2003 р. з метою 
стимулювання господарюючих суб’єктів України до системного, послідовного 
самовдосконалення і підвищення конкурентоспроможності через надання їм 
професійної методичної і практичної допомоги із застосуванням сучасних 
концепцій Загального управління якістю (TQM), Моделі досконалості Євро-
пейського фонду управління якістю (EFQM), методів самооцінки. Концепція 
встановлює такі рівні визнання досконалості в Україні: 1) Українська націо-
нальна нагорода “За найвищу якість”; 2) Визнання досконалості в Україні; 3) 
На шляху до досконалості в Україні.

Відповідно до Концепції оцінювання рівнів досконалості підприємств і ор-
ганізацій України може бути запроваджена і поза межами Українського на-
ціонального конкурсу з якості.

Кооператив. 1. Добровільне об’єднання громадян та юридичних осіб на ос-
нові членства через об’єднання його членами майнових пайових внесків для 
споживчої, торговельної, заготівельної, виробничої та іншої діяльності з ме-
тою задоволення матеріальних та інших потреб його членів. 2. Самостійна ор-
ганізація людей, що добровільно об’єдналися з метою задоволення своїх гро-
мадсько-економічних, культурних і соціальних потреб на основі спільного 
володіння підприємством, яким керують демократично (Декларація МКА 
“Про кооперативну ідентичність”, 1995 р.).

Культура (від лат. cultura — облагородження, виховання, освіта, розви-
ток). 1. Сукупність досягнень людського суспільства в матеріальній, соціаль-
ній і духовній сферах. 2. Сфера духовного життя суспільства, що охоплює на-
самперед систему виховання, освіти, творчості, мистецтва тощо. 3. Цінності, 
ідеї, артефакти та інші значущі символи, які допомагають індивідуумам у 
спілкуванні й оцінюванні один одного та членів суспільства.

Купівельна спроможність населення — наявна сума грошей і заощаджень, 
за які населення може придбати товари і одержати послуги.

Ліцензія — документ, який видає Кабінет Міністрів України або уповнова-
жений ним орган виконавчої влади, згідно з яким власник ліцензії має право 
займатися певним видом підприємницької діяльності.
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Марка — термін, знак, ім’я, символ, малюнок (або графічне зображення) 
або їх поєднання, призначення яких — ідентифікувати товари або послуги од-
ного виробника (продавця) або групи виробників (продавців), а також дифе-
ренціювати їх від товарів та послуг конкурентів.

Маркетинг (від англ. market — ринок). 1. Управління комерційною діяль-
ністю підприємства на основі інформації про потреби споживачів і відповід-
ності цим потребам товарів і послуг з метою забезпечення їх конкуренто-
спроможності на ринку і одержання максимального прибутку. 2. Діяльність, 
що прискорює просування товарів та послуг від виробників до споживачів, 
включаючи усі аспекти, пов’язані з рекламою, розповсюдженням товару, збу-
том, плануванням, створенням громадського іміджу, веденням досліджень та 
розробок, перевезенням, складуванням та продажем товарів та послуг.

Маркування товару. 1. Нанесення тексту, умовних позначень або малюн-
ків на упаковці та (або) продукції, а також інших допоміжних засобів, при-
значених для ідентифікації товару або окремих його властивостей, доведення 
інформації до споживача про виготовлювачів (виконавців), кількісні й якісні 
характеристики товару. 2. Використання марки або товарного знака, що свід-
чать про якість товарів та послуг. Засоби маркування: етикетки, біржі, яр-
марки, упаковка, спеціальна реклама та ін.

Маркування незареєстроване (generic branding) — маркування виробів, 
які продають за нижчими цінами, ніж торгові марки, рекламовані по всій 
країні. 

Менеджмент (від англ. management — управління, керівництво, завіду-
вання). 1. Наука про управління. 2. Сукупність принципів, методів, засобів і 
форм управління з метою підвищення ефективності виробництва та його при-
бутковості. 3. Особливий вид професійної діяльності, змістом якої є цілеспря-
мований вплив на працівників, на управління і координацію операцій фірми 
або підприємства в умовах ринку для досягнення цілей, поставлених перед 
ними.

Метрологія (від гр. μέτρον — міра та λόγος — навчання) — наука про вимірю-
вання, засоби досягнення їх єдності та необхідної точності. Спрямована на за-
хист громадян й економіки країни від недобросовісних результатів вимірю-
вань в усіх сферах життєдіяльності людини. Технічною основою метрології є 
еталонна база.

Міжнародний кооперативний альянс (МКА, Кооперативний Інтернаціо-
нал) — міжнародна неурядова організація, що об’єднує національні коопера-
тивні союзи світу. Створений 19 серпня 1895 р. на першому установчому з’їзді 
у Лондоні, в якому взяли участь 207 делегатів від Австралії, Австро-Угорщи-
ни, Англії, Бельгії, Голландії, Данії, Італії, Сербії, США, Франції, Швейцарії 
та спостерігачі від низки країн, зокрема й від Росії. Сьогодні МКА об’єднує 
кооперативи понад 90 країн світу, членами понад 200 його кооперативних ор-
ганізацій є 750 млн кооператорів.

Міжнародний стандарт — стандарт, розроблений і прийнятий Міжнарод-
ною організацією зі стандартизації (ISO) і доступний широкому загалу спожи-
вачів. Міжнародні стандарти ISO серії 9000 з управління якістю продукції 
прийнято європейськими країнами як національні. Згідно з міжнародним 
стандартом, продукція і послуги мають відповідати сфері використання або 
призначення, задовольняти вимоги споживача, відповідати стандартам і тех-
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нічним умовам, чинному законодавству та іншим нормативним вимогам (з 
екології, безпеки тощо), забезпечувати отримання прибутку.

Модель досконалості — механізм, який не тільки сприяє вдосконаленню 
підприємств, а й робить процеси вдосконалення системними, технологічними 
і незворотними. Нині у світовій практиці найвідомішими моделями доскона-
лості є японська Модель Едварда Демінга, американська Модель Малькольма 
Болдриджа та європейська Модель досконалості Європейського фонду управ-
ління якості (EFQM, 1988 р., Брюссель). Використання таких моделей дає 
можливість систематично й об’єктивно оцінювати рівень досконалості 
суб’єктів господарювання для формування програм поступового вдосконален-
ня, виявляти зразки для наслідування, сприяти поширенню найкращої прак-
тики. Вказані моделі досконалості стали еталонами для організації й прове-
дення національних та міжнародних премій з якості. 

Відповідно до моделі досконалості EFQM, у Європі існують такі рівні виз-
нання досконалості: 1) Європейська нагорода з якості; 2) Визнання доскона-
лості в Європі; 3) Прагнення до досконалості в Європі.

Національний стандарт — стандарт, який прийнято національним орга-
ном зі стандартизації і доступний широкому загалу споживачів.

Новий консюмеризм (від англ. new consumerism) — сучасний консюмеризм 
у США, формально започаткований Біллем Президента США Дж. Ф. Кеннеді 
15 березня 1962 р. та прийняттям закону про права споживачів.

Охорона здоров’я — система соціально-економічних та медичних заходів, 
спрямованих на збереження та підвищення рівня здоров’я кожної людини, а 
також населення в цілому.

Охорона прав споживачів (консюмеризм — від англ. consumer — спожи-
вач) — суспільний рух та адміністративно-правова діяльність держави, а та-
кож неурядових структур з метою захисту інтересів і прав споживачів. Сьо-
годні фундаментальними у консюмерській політиці вважають такі права: на 
задоволення основних потреб; на здорове навколишнє середовище (екоконсю-
меризм); на безпеку; на відшкодування; вибору; на інформованість; на спо-
живчу освіту; бути почутим. Генеральна Асамблея ООН 9 квітня 1985 р. при-
йняла Керівні принципи для захисту інтересів споживачів, які означили 
основні напрямки діяльності у цій сфері, а саме: забезпечення фізичної безпе-
ки споживачів; захист економічних інтересів через забезпечення задовільних 
технічних характеристик; розробка норм безпеки й якості товарів; розробка 
процедур компенсації споживачам за збитки; розробка програм освіти спожи-
вачів.

Поведінка споживача — дії, що безпосередньо стосуються отримання, спо-
живання й оцінювання виробів та послуг.

Показник соціального призначення товару — споживчий показник якості 
товару, який характеризує його відповідність суспільно необхідним потребам 
населення, доцільність збуту і споживання.

Права споживачів вперше були сформульовані 15 березня 1962 р. в Біллі 
Президента США Дж. Ф. Кеннеді. Сьогодні фундаментальними в консю-
мерській політиці вважаються права: на задоволення основних потреб; на здо-
рове навколишнє середовище (екоконсюмеризм); на безпеку; на відшкодуван-
ня; вибору; на інформованість; на споживчу освіту; бути почутим.
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Правова держава — держава, в якій панує право, де діяльність усіх її ор-
ганів і посадових осіб здійснюється на основі та в межах, визначених правом, 
де не тільки особа відповідає за свої дії перед державою, а й держава несе ре-
альну відповідальність перед особою за результати своєї діяльності.

Премії з якості — а) національні — престижні нагороди, які щорічно вру-
чають найкращим підприємствам і фірмам. Серед основних груп критеріїв: 
результати бізнесу; роль керівництва фірми у проведенні політики в галузі 
якості; ефективність менеджменту фірми та пошук нових прийомів і методів 
управління підприємницькою діяльністю; вишукування нових можливостей 
удосконалення управління якістю та переходу до засвоєння принципів за-
гального управління якістю; освіта та поширення знань у галузі якості; задо-
воленість споживача; задоволеність персоналу; вплив на суспільство тощо. 
Відповідно до найбільш відомих у світі моделей досконалості, з існуючих у 
багатьох країнах премій найбільш престижними є Премія Едварда Демінга у 
Японії (заснована 1951 р.), Національна премія з якості імені Малькольма 
Болдриджа в США (заснована 1987 р.) та ін. Україна першою серед держав 
СНД створила умови для поширення Європейської моделі досконалості EFQM 
в Україні. 1996 р. вперше був проведений Український конкурс з якості; б) 
міжнародні — першим прикладом стала щорічна Європейська премія з якості 
відповідно до європейської Моделі досконалості Європейського фонду управ-
ління якості (EFQM, 1988 р., Брюссель). Запроваджена 1992 р. Європейською 
організацією з якості (EOQ, 1956, Гельсінкі) спільно із Європейським фондом 
управління якістю. Вони також ініціювали проведення Європейського тижня 
якості відповідно до строків проведення Всесвітнього дня якості.

Про захист прав споживачів — Закон України, прийнятий 12 травня 
1991 р., в новій редакції — 15 грудня 1993 р. Після 15 грудня 1993 р. (1995-
го, 1997-го і 10 січня 2002 р.) в Закон “Про захист прав споживачів” було вне-
сено кілька змін, але вони не були масштабними і не змінювали ідеологію са-
мого Закону. 

Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) — міжнародна економічна ор-
ганізація (1949–1989 рр.), яка об’єднувала 10 країн соціалістичної співдруж-
ності: СРСР, Болгарію, Польщу, Чехословаччину, Румунію, Угорщину, Ні-
мецьку Демократичну Республіку, Монголію, Республіку Кубу, Соціалістичну 
Республіку В’єтнам.

Реклама (від лат. reclamo — викрикувати). 1. Інформація про споживчі 
властивості товарів та різноманітних видів послуг з метою їх реалізації, ство-
рення на них попиту. 2. Поширення відомостей про осіб, організації, твори лі-
тератури, мистецтва та ін. з метою створення їм популярності.

Ринок. 1. Система товарно-грошових відносин, що виникають між покуп-
цем і продавцем. Включає механізм вільного ціноутворення, вільне підпри-
ємництво на основі економічної самостійності, рівноправності та конкуренції 
суб’єктів господарювання у боротьбі за споживача. Функціонування ринку 
підпорядковане законам товарного виробництва: закону вартості, попиту і 
пропозиції, конкуренції. 2. Підприємство сфери торгівлі, функціональними 
обов’язками якого є забезпечення належних умов для здійснення продажу 
продовольчих та непродовольчих товарів за цінами, що складаються залежно 
від попиту і пропозицій, створення необхідних зручностей для їх купівлі.
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“Ринок покупця” — домінує на початку постіндустріального етапу розвит-
ку суспільства (50–60-ті рр. ХХ ст.), коли відбувається перехід від товарови-
робничої до обслуговуючої, соціально орієнтованої економіки, переорієнтація 
виробництва та збуту на задоволення попиту масового споживача.

“Ринок покупця-продавця” (70–90-ті роки ХХ ст.), збігається із розробкою 
нової методології розвитку консюмеризму, коли на порядок дня було постав-
лено питання захисту прав споживачів: не лише гонитва за попитом, а обме-
ження випуску товарів, шкідливих для здоров’я та середовища.

“Ринок продавця” — домінує у традиційному (індустріальному) капіталіс-
тичному суспільстві (ХІХ — перша половина ХХ ст.). Основні дійові особи 
ринку — виробник та продавець товару. Споживач має мінімальну мож-
ливість впливати на якість товару. Існує також обмеження можливості ре-
гулюючого впливу на сферу виробництва з боку державних та громадських 
органів.

Сертифікація (від лат. certus — безсумнівний і facio — робити, діяти: 
“зроблено правильно”; від фр. certificat). 1. Відповідність якості товарів та 
послуг міжнародним і державним стандартам. 2. Процедура, за допомогою 
якої визнаний у встановленому порядку орган документально засвідчує від-
повідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управ-
ління довкіллям та персоналу до встановлених законодавством вимог.

Соціальна сфера (від лат. socialis — суспільний) — важлива сфера життя 
суспільства, яка охоплює інтереси всіх верств населення, відносини суспільс-
тва і особи, умови праці і побуту, здоров’я, відпочинку. Вимагає значної уваги 
з боку держави і суспільства, особливо у плані наукового прогнозування, уп-
равління її розвитком. Консюмеризм — важливий напрямок розвитку со-
ціальної сфери суспільства.

Споживання — кінцева фаза суспільного відтворення на якій суспільний 
продукт використовують для задоволення потреб людей. Особисте споживан-
ня — використання людьми вироблених продуктів для забезпечення жит-
тєдіяльності та розвитку.

Споживач — а) фізична або юридична особа, яка користується товарами 
або послугами з особистою метою; б) громадянин, який придбаває, замовляє, 
використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) 
для власних побутових потреб.

Споживча експертиза — незалежні наукові порівняльні випробування 
якості продукції та послуг. Визнана в усьому світі форма інформування спо-
живача про якість та безпечність продукції, форма репрезентації вимог спо-
живачів як складова маркетингових досліджень. Такий метод дає змогу за-
побігати небажаному впливу небезпечних товарів на життя і здоров’я 
споживачів за допомогою попереднього інформування про шкідливість тієї чи 
іншої продукції.

Для здійснення контролю за якістю продукції застосовують сучасні нау-
кові методи, створюють спеціальні лабораторії, науково-дослідні інститути як 
державні, так і в складі незалежних консюмерських об’єднань. Ефективно 
працюють у цьому напрямі Управління з контролю за якістю харчових про-
дуктів та лікарських засобів, Комісія з безпеки продовольчих товарів у США; 
Комісія контролю за якістю товарів широкого споживання при Комітеті стан-
дартів, Дослідницький інститут Deutsche Mark, Установа Stiftung Waren test 
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у Німеччині; Служба переслідування за фальсифікацію продуктів та контро-
лю за якістю в складі Міністерства сільського господарства Франції; Інститут 
дослідження споживчих товарів у Швеції; Національний консюмер ський до-
слідницький центр у Фінляндії; Міжнародний дослідницький інститут у спра-
вах споживачів у Великобританії та ін. Результати незалежної споживчої екс-
пертизи публікують у таких всесвітньо відомих консюмерських виданнях: як 
Consumers’ Research, Consumer Reports, Der Test, Konsument та ін.

Основний документ, який регламентує лабораторні методи — збірник 
“Офіційна методика аналізів Асоціації офіційних хіміків-аналітиків”. Це 
1094-сторінкове видання публікується від 1895 р. Містить перевірену методи-
ку аналізів. Міжнародно визнаний посібник аналітичних процедур для додер-
жанні законності. 

Споживчі кооперативи — будь-яка фірма або підприємство роздрібної тор-
гівлі, що перебуває у володінні власних споживачів. Рух споживчої коопера-
ції виник ще в середині ХІХ ст. Споживчі кооперативи займалися в основно-
му оптовою закупівлею дешевих і якісних продуктів харчування, а також 
непродовольчих товарів широкого вжитку для їх розповсюдження серед своїх 
членів. Мета діяльності — захист своїх членів від продажу фальсифікованої 
та недоброякісної продукції. Споживчі товариства також протидіяли бойко-
там і свавіллю виробників і торговців. Вони засновували свої магазини (ба-
калійні, м’ясні, хлібні), дешеві ресторани, аптеки, кооперативи зі страхуван-
ня тощо. Сьогодні найбільш яскравим прикладом споживчої кооперації може 
бути швейцарський споживчий кооператив “Мігрос”, заснований ще 1925 р. 
Готтлібом Дуттвайлером. Це гігантське об’єднання, до складу якого входить 
понад 500 магазинів і безліч підприємств.

Стандартизація (від англ. standart — норма, зразок, мірило). 1. Встанов-
лення та запровадження стандартів (тобто нормативно-технічних документів, 
що встановлюють єдині обов’язкові вимоги до типів, розмірів, якості, норм та 
інших особливостей продукції та послуг) з метою впорядкування діяльності в 
певній галузі, економного використання ресурсів, дотримання техніки безпе-
ки, підвищення якості продукції та послуг; 2. Діяльність, що полягає у вста-
новленні положень для загального і багаторазового застосування наявних чи 
можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування 
в певній сфері, результатом якої є підвищення відповідності продукції, про-
цесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення бар’єрів у торгів-
лі та сприяння науково-технічному співробітництву.

Суспільство масового виробництва притаманне добі індустріальної цивілі-
зації (ХІХ — перша половина ХХ ст.). Для нього характерне превалювання 
кількісних параметрів виробництва. Основою стратегії виробників є наці-
леність на зростання обсягу випуску продукції. Акцент на її якості особливо 
не ставився.

Суспільство масового споживання притаманне постіндустріальній добі 
(60–90-ті рр. ХХ ст.). Характерною рисою є відмова від стратегії безупинного 
розширення виробничо-технічної бази як пріоритетної мети та спрямування 
щоразу більшої частини національних ресурсів на виробництво високоякіс-
них послуг та споживчих товарів тривалого користування.

TACIS — програма розроблена Євросоюзом для колишніх республік СРСР 
(окрім прибалтійських) з метою сприяння розвитку між ними гармонійних та 
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міцних економічних та політичних зв’язків, а також створення суспільства, 
заснованого на демократичних свободах і економічному прогресі. Здійснюєть-
ся від 1991 р. TACIS фінансує Програму Технічної допомоги в галузі захисту 
прав споживачів. Співробітничає з 13 країнами-партнерами: Вірменія, Азер-
байджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Монголія (при-
єдналась 1994 р.), Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Украї-
на, Узбекистан.

Технологія — сукупність знань про способи і засоби проведення виробни-
чих процесів у будь-якій сфері діяльності. Найважливіший компонент техно-
логії — технологічний процес, послідовність дій, спрямованих на створення 
певного об’єкта. Заснована на природних процесах і людській діяльності. 

Товарний знак (торгова марка, знак обслуговування). 1. Марка або її 
складник, забезпечений правовим захистом. Захищає ексклюзивні права про-
давця (виробника) на користування марковою назвою або марковим знаком 
(емблемою), у деяких випадках — на виготовлення певної продукції або на-
дання певних послуг. 2. Позначення, зареєстроване у встановленому порядку, 
що міститься на товарах, упаковці або у документації, яка пов’язана з реалі-
зацією. Застосовують для відрізнення товарів одного підприємства від одно-
рідних товарів іншого підприємства. Товарні знаки належать до об’єктів охо-
рони промислової власності; використання їх іншими підприємствами 
карається за законом.

Торговельна діяльність — це ініціативна, самостійна діяльність юридич-
них осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного 
споживання з метою отримання прибутку. Її можуть здійснювати громадяни 
України, громадяни інших держав, юридичні особи усіх форм власності.

Торговий патент — це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта 
підприємницької діяльності чи його структурного підрозділу займатися за-
значеними в Законі видами підприємницької діяльності.

Туризм (фр. tourism від tour — прогулянка, подорож) — вид активного від-
починку; подорожі, пов’язані з виїздом за межі місця проживання, які поєд-
нують раціональний відпочинок із освітніми або науковими завданнями.

Українська Асоціація споживачів (УАС) — неурядова консюмерська ор-
ганізація, заснована 1989 р. Проводить активну політику щодо захисту прав 
та інтересів споживачів. УАС є членом Консюмерського Інтернаціоналу і 
 КонфТС.

Українська Асоціація якості (УАЯ) — громадська професійна організація, 
заснована 1989 р. УАЯ відіграє провідну роль у впровадженні нової філософії 
якості в Україні. Її діяльність сприяє поліпшенню якості продукції та послуг, 
підвищенню досконалості та конкурентоспроможності вітчизняних підпри-
ємств на національному та світовому ринку. До складу УАЯ входить майже 
450 колективних і понад 1000 індивідуальних членів. Від 1996 р. УАЯ є чле-
ном Європейської організації якості. 

Український союз промисловців і підприємців (УСПП, 1992 р.) — громад-
ська організація із захисту прав та інтересів підприємців і виробників. УСПП 
сформувався як мобільне, активно діюче об’єднання, що суттєво впливає на 
соціально-економічну політику в Україні, визначає і вирішує завдання за-
гальнонаціонального масштабу. У його структурі працюють Комісії з питань 
розвитку паливно-енергетичного комплексу України, з питань якості, сер-
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тифікації та забезпечення конкурентоспроможності, з питань підготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів, громадські комісії з питань розвитку малого 
та середнього підприємництва та з питань правового захисту промисловців і 
підприємців та експертизи законопроектів. УСПП об’єднує десятки тисяч під-
приємств промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку, тор-
гівлі, малого та середнього бізнесу, а також представників банківської і фі-
нансової сфер, інформаційних центрів і систем, освітніх та навчальних 
закладів. У складі Союзу — понад 38 тис. колективних членів, 35 регіональ-
них та територіальних відділень і представництв.

2004 р. фахівці УСПП відпрацювали стратегію розвитку України — План 
“Український прорив”, яка побудована на засадах використання передових 
моделей розвитку як в Україні, так і за кордоном. Ця послідовна стратегія 
якісного зростання має на меті остаточне подолання наслідків економічної 
кризи та існуючих системних деформацій, надання економічним реформам 
сучасної спрямованості та побудови на цих засадах цілісної і динамічної на-
ціональної економічної системи. Від 1992 р. УСПП є членом Міжнародного 
конгресу промисловців і підприємців (МКПП), що об’єднав підприємців країн 
колишнього СРСР та деяких країн соціалістичної співдружності, Європейсь-
кого ділового конгресу (ЄДК). Союз промисловців — постійний учасник сесій 
Міжнародної організації праці (МОП), співпрацює з Організацією Об’єднаних 
Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), Центральноєвропейською ініціати-
вою, Організацією чорноморського економічного співробітництва тощо.

Штриховий код. 1. Засіб ідентифікації матеріальних об’єктів із застосуван-
ням ОМ. 2. Маркування, що складається з певної кількості штрихів різної 
довжини, ширини і цифр, розміщених на етикетці (упаковці) товару широко-
го вжитку для їх комп’ютерної ідентифікації, контролю за кількістю і кінце-
вим терміном реалізації товару. Широко застосовується під час виробництва 
та продажу товарів, що дає змогу автоматизувати облік у виробничих проце-
сах на складах сировини та готової продукції, на оптових та роздрібних торго-
вельних підприємствах, тобто скрізь, де є потреба у чіткій та повній інформа-
ції про переміщення матеріальних цінностей.

Якість товарів та послуг. 1. Сукупність технічних, економічних, експлуа-
таційних, соціальних та інших властивостей речей і процесів, які характери-
зують їх корисність. Показник ефективності виробництва, науково-технічно-
го, економічного і соціального прогресу. 2. Сукупність властивостей, які 
відображають безпеку, новизну, надійність і безвідмовність, довговічність, 
економічність, технічний ресурс, гарантію, ремонтопридатність, ергономіч-
ність, естетичність, безпечність, екологічність, престижність та ін., які нада-
ють товарам і послугам здатність задовольняти споживача відповідно до їх 
призначення.

•	 Забезпечення якості — сукупність планових і систематично запровад-
жуваних заходів, необхідних для створення впевненості у тому, що ви-
ріб або послуга задовольняє певні вимоги якості. 

•	 Індекс якості продукції — комплексний показник якості різноманітної 
продукції, яку вироблено за певний термін, що дорівнює середньому по-
казнику відносних значень показників якості цієї продукції. 

•	 Комплексний показник якості продукції — показник якості продукції, 
який характеризує декілька її властивостей. 
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•	 Контроль якості — перевірка відповідності кількісних та якісних ха-
рактеристик продукції або технологічного процесу, від якого залежить 
якість продукції, встановленим технічним нормам.

•	 Оцінка якості продукції — визначення якісних характеристик продук-
ції із зазначенням точності та (або) вірогідності.

•	 Оцінка рівня якості продукції — сукупність операцій, що містять но-
менклатуру показників якості продукції, яку оцінюють; визначення 
значень цих показників і порівняння їх із базовими.

•	 Політика в галузі якості — основні напрями і цілі, що офіційно сформо-
вані в цій сфері найвищим керівництвом фірми, підприємства, органі-
зації, країни, міжнародною структурою тощо.

•	 Управління якістю — методи та діяльність оперативного характеру зад-
ля задоволення вимог до якості.

•	 Загальне управління якістю (TQM — Total Quality Management) — кон-
цепція, що передбачає всебічне, цілеспрямоване та добре скоординоване 
застосування систем і методів управління якістю у всіх сферах діяль-
ності (від досліджень і розробок до післяпродажного обслуговування) за 
участю керівництва та працівників усіх рівнів та із раціональним вико-
ристанням технічних можливостей. До основних принципів системи 
TQM належать: а) мета роботи — бездефектність; б) правило роботи — 
запобігання дефектам, а не їх усунення; в) розвинена система самоконт-
ролю; г) всі виробничі відносини між персоналом будують як відносини 
між споживачами та постачальниками; д) постійне навчання персона-
лу. У межах TQM управління якістю тісно пов’язане з іншими аспекта-
ми діяльності підприємств — фінансами, ресурсами, діяльністю з охо-
рони навколишнього середовища тощо.

•	 Планування якості — діяльність, що встановлює цілі та вимоги до 
якості та застосування елементів системи якості.

•	 Система якості — сукупність організаційної структури, методик, про-
цесів і ресурсів, необхідних для здійснення загального адміністративно-
го керівництва якістю.

•	 Забезпечення якості — сукупність заходів, які заплановані та система-
тично впроваджуються в межах системи якості задля впевненості в 
тому, що продукція відповідає визначеним і запланованим вимогам 
якості.
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