


 1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
 Маньгора Таміла Василівна, кандидат юридичних наук, старший 
викладач кафедри права, електронна адреса: tmangora@gmail.com 
 2. Опис навчальної дисципліни 
 ВЗП 10.2 Консюмерське право 
 кількість кредитів ЄКТС – 4; 
 кількість годин – 120 годин, у тому числі 30 аудиторних годин, 90 
години самостійна робота; 
 3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 
Термін викладання – один семестр, І семестр.  
 4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми 
 «Консюмерське право» належить до вибіркової навчальної дисципліни, 
освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки; 
 - при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 
таких дисциплін (пререквізитів): «Господарське право»; 
 - основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Міжнародний бізнес». 
 5. Характеристика навчальної дисципліни 
 5.1. Призначення навчальної дисципліни 
 Розвинення творчого правового мислення студентів, оволодіння ними 
систематизованими науковими знаннями з споживчого права, виховання у 
них поважного ставлення до Конституції, законів та підзаконних актів 
України. Тлумачення і правильне застосовувати нормативно-правових актів в 
практичній діяльності, грамотне оцінювання юридичних фактів, вільне 
орієнтування в сучасному правовому полі. 
 5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 Мета навчальної дисципліни «Консюмерське право» полягає в 
оволодінні студентами основних понять та складових системи споживчого 
права, набутті практичних навичок загального та спеціального законодавства 
України в сфері захисту прав споживачів. 
 5.3. Задачі вивчення дисципліни 
 Задачі навчальної дисципліни «Консюмерське право» полягають в 
теоретичному освоєні принципів діяльності державних органів з питань 
захисту прав споживачів та їх повноважень; набутті практичних навичок; 
особливості застосування відповідальності за порушення прав споживачів; 
прав та обов’язків споживачів; формуванні практичних навичок застосування 
способів захисту прав споживачів. 
 5.4. Зміст навчальної дисципліни  
 Навчальна дисципліна «Консюмерське право» належить до вибіркових 
дисциплін. Предметні компетентності: здатність застосовувати знання засад і 
змісту інститутів  права; здатність застосовувати знання споживчого права на 
практиці; знання і розуміння ретроспективи формування правових та   
державних інститутів; здатність документально оформляти юридичні 
документи. Результати навчання: знати основні принципи споживчого права; 
аналіз основних джерел споживчого права в Україні та при здійсненні 



зовнішньоекономічної діяльності; правовий аналіз основних інститутів 
споживчого права; визначення основ правового регулювання відносин 
споживачів в Україні; поняття та зміст споживчого права; визначення та 
аналіз законодавства про захист прав споживачів; аналіз способів захисту 
прав споживачів; набуття досвіду роботи з правовими документами. 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 

№
 т

иж
ня

  
Назва теми 

Форми організації навчання 
та кількість годин 

Самостійна 
робота, 

кількість годин лекційні 
заняття 

практичні 
заняття 

1 2 3 4 5 
1. Тема 1. Історичні передумови 

виникнення консюмеризму.  2 1 12 

2. Тема 2. Загальні поняття теорії та 
практики організації захисту прав 
споживачів 

2 2 12 

3. Тема 3.    Законодавча та нормативна 
база, яка регламентує діяльність у 
сфері захисту прав споживачів 

2 2 12 

4. Тема 4. Поняття споживача та 
споживчого права 2 2 10 

5 Тема 5. Права споживачів, їх 
характеристика 2 2 10 

6. Тема 6.  Організація захисту прав 
споживачів 2 2 10 

7. Тема 7. Міжнародні організації у 
справах захисту прав споживачів 2 2 12 

8. Тема 8.  Законодавство ЄС у сфері 
захисту прав споживачів і 
адаптація до нього споживчого 
законодавства України 

2 1 12 

 Разом 16 14 90 
 6. Самостійна робота студента 
 Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. 

Графік самостійної роботи 
№ 
з/п 

Вид самостійної роботи Години  Термін 
виконання  

Форма та метод 
контролю 

1 Підготовка до практичних занять 60 щотижнево Усне та письмове 
(тестове) 
опитування 

2 Підготовка рефератів 10 4 рази в 
семестр 

Усний захист 

3 Виконання індивідуальних 
завдань 

10 3 рази в 
семестр 

Усне опитування 

4 Розрахунки  та дослідження з 
використанням комп‘ютера 

10 2 рази в 
семестр 

Усний захист  

 Разом  90 - - 
 



 7. Список основної та додаткової літератури 
Основна література 
1. Конституція України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80. 

2. Цивільний кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15 . 

3. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

4.  Закон України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05. - 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 
 Додаткова література 

1. Фурса С.Я., Кармаза О.О. Основи споживчих знань. Захист прав 
споживачів: судова та адвокатська практика: Науково-практичний 
посібник/за ред.доктора юрид.наук, проф. С.Я.Фурси. – К. Видавець Фурса 
С.Я.: КНТ, 2009. – 704с. – (Серія «Цивілістика»). 

2. Науково-практичний коментар Закону України «Про захист прав 
споживачів». / Антуха Г.Г., Афанасьєв Д.І., Дяков В.В. та ін. – К.: 
Видавничий дім «Професіонал», 2011.- 388с. 

3. Дудла І.О. Захист прав споживачів. Навчальний посібник. – К.: 
Центр учбової літератури, 2007. – 448с. 

4. Іваненко Л.М. Правове регулювання захисту прав споживачів: навч. 
посіб. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2008. — 258 с. 

5. Захист прав споживачів: Нормат-прав. регул., зразки док. –
[Роїна О.А.]– К.: КНТ, 2006. – 232с. 
  8. Контроль і оцінка результатів навчання 
 Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами 
контрольних заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим 
компетентностям за результатами практичних та семінарських занять – 50 
балів(усний контроль: опитування, бесіди, доповіді, повідомлення на задану 
тему та ін. та письмовий контроль: контрольна робота в письмовій формі, 
реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовому вигляді та ін.); 
рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів;  
підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Разом: 
100 балів. Якщо студент протягом семестру за підсумками поточного та 
рубіжного контролів набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки 
з навчальної дисципліни (менше 35 балів), то він до іспиту не допускається. 
Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 
поточного та рубіжного контролів є виконання студентом підсумкової 
контрольної роботи. 
 9. Політика навчальної дисципліни 
 Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 
відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні 
дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення 
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студентів до науково-дослідної роботи. 


	10 конс право
	10 Консюмерське право



