
КЛЮЧОВІ ІДЕЇ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»  

(У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ)
Проект Закону України «Про захист прав споживачів» (у  новій  редакції) 
розроблено з метою виконання зобов’язань України відповідно до Угоди 

про асоціацію та імплементації законодавства ЄС



ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

У проекті Закону передбачено такі принципи захисту прав споживачів:

доступність для споживача 
простих та ефективних способів 

відновлення його порушених прав
пріоритетність прав та інтересів споживачів1 6

доступність для споживача корисної 
та зрозумілої інформації щодо 

пропонованих товарів, робіт (послуг)

незалежність та 
неупередженість органів влади

3 8

захист економічних інтересів споживачів 
від нечесної комерційної практики

відкритість, прозорість й 
системність формування та 
реалізації державної політики
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врахування потреб вразливих 
категорій споживачів

врахування інтересів споживачів 
під час формування державної 
політики у інших сферах
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забезпечення захисту 
персональних даних 

споживачів

прийняття рішення на користь споживача у разі, 
якщо норма закону чи інших нормативно-правових актів 
допускають неоднозначне (множинне) тлумачення
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У діючому Законі «Про захист прав споживачів» принципи здійснення захисту прав споживачів не визначені



СФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ 

У діючому Законі передбачено, 
що особливості визначаються 
відповідними законами тільки 
для сфери фінансових послуг

У проекті Закону визначено 
сфери, щодо яких 
профільними законами 
визначаються особливості 
захисту прав споживачів 
(електронні комунікаційні 
послуги, житлово-комунальні 
послуги, фінансові послуги, 
пасажирські перевезення, 
туризм)

У діючому Законі 
відсутній чіткий перелік 
правовідносини, на які 
не поширюється його дія

У проекті Закону визначено 
правовідносини, на які 
не поширюється дія цього 
Закону, для уникнення 
дублювання контрольних 
функцій державних органів

Діючий Закон не поширюється 
на сферу харчової продукції

Поширено дію Закону на 
сферу харчової продукції 
в частині захисту прав 
споживача у разі порушення 
умов договору купівлі-продажу 
(доставки) харчових продуктів, 
вільного вибору форм оплати, 
при позначенні ціни продажу 
харчових продуктів тощо



ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Розширені права 
споживача на гарантійне 
обслуговування
Відповідно до діючого Закону гарантійний строк 
встановлюється нормативно-правовими актами або 
договором, а не самим Законом 

 Проектом Закону встановлено гарантійний строк – 
не менше 2 років для нових товарів та 1 року для 
вживаних товарів

Зараз споживачі можуть чекати товар з ремонту 
після закінчення 14-денного строку невизначений час 
(наприклад, чекати якусь деталь місяць або два)

 Якщо ремонт товару потребує більше 14 календарних 
днів, споживач має право на заміну товару

У діючому Законі положення відсутнє

 Якщо після ремонту недолік товару з’являється 
повторно, споживач має право на зниження ціни або 
повернення коштів

Скасування обов’язку створювати 
обмінний фонд товарів
У діючому ЗУ суб’єкти господарювання повинні створювати обмінний 
фонд товарів для того, щоб надавати з нього споживачеві аналогічний 
товар на час ремонту товару неналежної якості. Суб’єкти господарювання 
несуть відповідальність за відсутність такого фонду

 У проекті Закону відсутні положення про обов’язок суб’єктів 
господарювання створювати обмінний фонд товарів (радянський 
рудимент) та відповідальність за його відсутність, які є у чинному 
Законі, що створювало для малого та середнього бізнесу нерівні умови 
порівняно із великим бізнесом

Е-гарантія 
У діючому Законі положення щодо Е-гарантії відсутні

 Проектом Закону передбачено, що виробник (продавець) може 
надати документи щодо гарантійних зобов’язань в електронній формі. 
Е-гарантія спростить умови ведення бізнесу та надасть можливість 
споживачеві перевірити оригінальність товару та уникнути зберігання 
експлуатаційних документів в паперовому вигляді



ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ

Діючий Закон не регулює правовідносини щодо електронної торгівлі

Можливість 
ідентифікації суб’єкта 
господарювання 

Заходи у разі порушення суб’єктом 
господарювання вимог Закону щодо 
повідомлення даних про себе

 Суб’єкт господарювання вказує 
найменування, місцезнаходження, 
телефон, електронну пошту на 
своєму веб-сайті або на веб-сайті 
електронного торговельного 
майданчику (наприклад, Розетка) чи 
електронного сервісу порівняння 
продукції (наприклад, Hotline)

 Проектом Закону встановлено відповідальність за відсутність 
достовірних даних для суб’єкта господарювання у вигляді 
штрафу у розмірі 170 тис. грн

 Якщо неможливо ідентифікувати суб’єкта господарювання, 
який порушує права споживачів під час здійснення 
електронної торгівлі, Держпродспоживслужба матиме 
законні підстави звернутися до провайдера інтернет-послуг 
щодо обмеження доступу до відповідного веб-сайту (частини 
веб-сайту, програмного забезпечення)

 Порядок обмеження та відновлення доступу до веб-сайту 
суб’єкта господарювання встановлюється Кабінетом Міністрів 
України



ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ З ЦИФРОВИМ ВМІСТОМ

Положення щодо прав споживачів, які купують товари з цифровим вмістом, у діючому Законі відсутні

 У проекті Закону надано визначення термінів «цифровий вміст», «цифрова послуга», 
«інтероперабельність цифрового вмісту», «сумісність цифрового вмісту»

 Передбачено право споживача отримувати від суб’єкта господарювання оновлення на 
товар з цифровим вмістом та інформацію про наявність та доступність такого оновлення

 Визначено право споживача на отримання інформації про інтероперабельність або 
сумісність цифрового вмісту, а також заходи технічного захисту у разі придбання товару 
з цифровим вмістом



ЗАХИСТ СПОЖИВАЧА ВІД НЕЧЕСНОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ

У діючому Законі перелік нечесних комерційних практик не повною мірою відображає аналогічний 
перелік, що існує в ЄС. Крім того, відповідальність за їх провадження не визначена, тому заборона, 
встановлена статтею 19 діючого Закону має декларативний характер

 Розширено порівняно з чинним Законом перелік нечесних комерційних практик

 Встановлено відповідальність суб’єктів господарювання за провадження нечесних 
комерційних практик у вигляді накладення штрафу у розмірі 25,5 тис. грн



ПОЗАСУДОВЕ ВИРІШЕННЯ СПОЖИВЧИХ СПОРІВ 

Положення щодо позасудового вирішення спорів у діючому Законі відсутні

 Передбачено можливість запровадження механізму вирішення споживчих спорів 
органами позасудового вирішення спорів

 Встановлено обов’язковість рішень органів позасудового вирішення спорів для 
суб’єктів господарювання 

 Надається доручення Кабінету Міністрів подати на розгляд Верховної Ради України 
проект закону про позасудове вирішення спорів між споживачем та суб’єктом 
господарювання



ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СУДОВОГО ЗБОРУ 

У діючому Законі передбачено, що споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, 
що пов’язані з порушенням їх прав, але відповідне положення відсутнє в Законі України «Про судовий збір»

 Проектом Закону передбачено, що споживачі у справах, пов’язаних з порушенням 
їхніх прав, а також компетентний орган та громадські об’єднання споживачів у 
справах щодо захисту прав споживачів, у тому числі щодо невизначеного кола 
споживачів, звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях. 

 Пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про судовий збір»


