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Механізм 
адміністративно�правового забезпечення

захисту прав споживачів

Всебічне задоволення потреб на-
селення в товарах широкого спожи-
вання залежить, зрозуміло, не лише
від їхньої кількості, а й від якості.
Тому товари повинні вироблятись 
і реалізуватися відповідно до вимог
нормативно-технічних актів, що за-
кріплюють систему відповідних по-
казників і дотримання яких дає
можливість задовольнити потреби їх
споживачів. При цьому слід дома-
гатися ефективного використання 
матеріальних, трудових, фінансових
та інших ресурсів. Успішне вирішення
цих питань багато в чому залежить
від організації управління в цій сфері,
правового його регулювання. Тому
адміністративно-правові питання за-
безпечення захисту прав споживачів у
царині якості товарів у широкому
плані повинні розглядатися по мож-
ливості з урахуванням економічних,
соціальних та юридичних аспектів
цієї проблеми.

В юридичній літературі дослі-
дження правового механізму прово-
дили такі науковці, як Д. М. Бахрах,
Ю. П. Битяк, І. Л. Бородін, С. Д. Гуса-
рєв, А. М. Колодій, О. В. Негодченко,
А. Ю. Олійник, В. Б. Авер’янов та ін.
Важливість механізму адміністратив-
но-правового забезпечення захисту
прав споживачів пояснюється, насам-
перед, його функціональним призна-
ченням, а саме: увібрати в себе такий
кількісно-якісний інструментарій дер-
жавного управління, що забезпечить
дотримання суб’єктами господарю-
вання законодавства про захист прав
споживачів, з одного боку, і не дозво-
лить споживачам зловживати наданими
їм правами – з іншого.

Метою статті є визначення тео-
ретичного поняття, структури та еле-
ментів механізму адміністративно-
правового забезпечення захисту прав
споживачів. Для досягнення постав-
леної мети планується вирішити такі



основні завдання: уточнити сутність
таких термінів, як «механізм», «право-
вий механізм»; запропонувати визна-
чення поняття «механізм адміністра-
тивно-правового забезпечення захисту
прав споживачів»; охарактеризувати
елементи структури механізму адміні-
стративно-правового забезпечення за-
хисту прав споживачів.

Адміністративно-правове забезпе-
чення прав споживачів здійснюється
за допомоги відповідного механізму.
Адміністративно-правовий механізм
забезпечення прав споживачів віді-
грає значну роль у забезпеченні прав
і свобод людини.

Термін «механізм» походить від
грец. μηχανή – знаряддя, пристрій і сьо-
годні має різні трактування, сутність
та особливості яких залежать від сфери
застосування. Найбільш уживаний цей
термін у технічній сфері й трактується
як «пристрій, що передає або пере-
творює рух» [1, с. 665]. В інших сфе-
рах, наприклад, соціально-гуманітар-
ній, поняття «механізм» вживається
лише у словосполученні, за допомоги
якого розкривається досліджуваний
процесс або сутність явища. Зокрема,
існують такі поняття, як «мотивацій-
ний механізм», «виконавчий механізм»,
«фінансовий механізм» тощо.

В юриспруденції вживаються 
терміни «адміністративно-правовий
механізм», «конституційно-правовий
механізм», «соціально-правовий ме-
ханізм» тощо. Досить часто термін
«механізм» використовують як допо-
міжний під час розкриття певного
методу чи способу (наприклад, «меха-
нізм захисту») [1, с. 665].

Механізм адміністративно-право-
вого забезпечення прав споживачів
має багато спільних і похідних ознак
із механізмом правового регулювання,
механізмом реалізації та забезпечен-
ня прав, свобод і обов’язків людини 
та громадянина.

Значний внесок у дослідження
загальнотеоретичних, конституцій-
них, адміністративних проблем меха-

нізму забезпечення прав і свобод лю-
дини та громадянина зробили україн-
ські автори І. Л. Бородін, С. Д. Гусарєв,
А. М. Колодій, О. В. Негодченко,
А. Ю. Олійник, З. Д. Чуйко [2; 3; 4; 5; 6].
Водночас питання механізму адміні-
стративно-правового забезпечення
прав споживачів у правовій науці не
досліджувалося.

Загалом механізм визначається як
внутрішня будова, система чого-небудь,
сукупність станів і процесів, з яких
складається певне фізичне, хімічне та
інше явище [1, с. 523].

Механізм реалізації прав, свобод
та обов’язків людини і громадянина
призначений для втілення в життя
соціальних благ, що закріплені за
суб’єктом нормами об’єктивного пра-
ва. Механізм же забезпечення реалі-
зації суб’єктивних прав, свобод і
обов’язків активної діяльності дер-
жавних органів чи органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян
чи їхніх посадових і службових осіб –
для створення умов щодо реалізації
прав, свобод і обов’язків (гаранту-
вання), а також охорони, захисту і
здійснення певних заходів щодо від-
новлення порушених прав, свобод і
обов’язків [7, с. 151].

У правовій науці немає усталеного
визначення механізму забезпечення
прав і свобод людини та громадянина.
І. О. Бакірова висловлює думку про
те, що до його структури вводять 
неоднакову кількість елементів, однак
найбільш загальними з них є: «гаран-
тування», «реалізація», «охорона»,
«захист» і «відновлення» [8].

На думку М. Д. Савченка, основу
механізму забезпечення прав і свобод
людини та громадянина становлять
правові принципи, норми (юридичні
гарантії), а також умови й вимоги
діяльності органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, їхніх
посадових осіб, громадян, які сукупно
забезпечують дотримання, реаліза-
цію та захист прав і свобод грома-
дян [9, с. 74]. На думку К. Г. Волинки,
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механізм забезпечення прав і свобод
особи становить цілісну систему взає-
мозв’язаних елементів [10, с. 65]. До них
належать закріплені в Конституції
України права, свободи та обов’язки
людини та громадянина, що станов-
лять конституційно-правовий статус
особи, який, своєю чергою, виступає
важливою нормативною передумо-
вою здійснення, охорони та захисту
прав і свобод, та передбачені Консти-
туцією гарантії прав і свобод.

Цікавою є позиція О. Ф. Скакун,
яка вважає, що правовий механізм є
частиною соціально-правового меха-
нізму, що діє в єдності й завданнями
якого є охорона, захист, відновлення
порушених прав і правової культури
населення. Вони переділяє механізм
соціально-правового забезпечення прав
і свобод людини на три підсистеми:
механізм реалізації, охорони та за-
хисту. Механізм забезпечення прав
людини сприяє: виявленню змісту і
перспектив розвитку принципів права
в межах моделі громадянського су-
спільства й державності; пізнанню
закономірностей та ефективності
функціонування соціальних інститу-
тів громадянського суспільства; аналі-
зу соціальних функцій держави, їх від-
повідності меті світового співтовариства
на створення гідного рівня життя;
виявленню психологічної готовності
населення до сприйняття гуманітарних
цінностей; пошуку ефективних засо-
бів для дотримання охорони й захисту
прав індивідів і спільнот [11, с. 190].

Отже, механізм адміністративно-
правового забезпечення захисту прав
споживачів – це сукупність засобів,
гарантій та відповідальності, за допомо-
ги яких здійснюється державна полі-
тика у сфері захисту прав споживачів.

Як відомо, кожний механізм – це
високоорганізована система, а будь-
яка система має свою структуру [12,
с. 13]. Система характеризується єдні-
стю елементів, що перебувають у пев-
них зв’язках і відносинах між собою,
характеризують сутність об’єкта як

ціле і відносно незалежне зовні явище.
Структуру розглядають як визначе-
ний склад компонентів (елементів)
об’єкта [13, с. 11].

Механізм адміністративно-право-
вого забезпечення захисту прав 
споживачів має власні елементи,
які складають його структуру, пов’я-
зані та взаємодіють між собою,
забезпечуючи дієвість механізму 
як системи.

Елементами механізму адмініст-
ративно-правового забезпечення за-
хисту прав споживачів є засоби, га-
рантії та відповідальність. Детальніше
зупинімося на дослідженні елементів
механізму адміністративно-правового
забезпечення захисту прав спожи-
вачів.

Вагомим є визначення засобів, за
допомоги яких здійснюється забезпе-
чення прав споживачів. Адміністра-
тивно-правові засоби є інструментами
державного управління.

За різними критеріями правові
засоби, зокрема й адміністративно-
правові, що забезпечують захист прав
споживачів, можна переділити на
декілька груп або видів. На думку 
В. Б. Авер’янова, дотримання адміні-
стративно-правових норм забезпечу-
ється у спосіб як юридичного при-
мусу, так і застосування різноманіт-
них організаційних, роз’яснювальних,
стимулюючих та інших засобів.
В адміністративно-правовій науці
пропонується така класифікація засо-
бів, за допомоги яких держава гаран-
тує виконання приписів адміністра-
тивно-правової норми:

– примусові засоби (можливість
притягнення до відповідальності перед
державою);

– організаційні засоби (видання
норм, створення умов для їх застосу-
вання, матеріально-технічне забезпе-
чення тощо);

– роз’яснювальні засоби (доведен-
ня змісту норми до адресата, підкре-
слення її значущості та неминучості
відповідальності);
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– стимулюючі засоби (застосуван-
ня різних заохочувальних заходів до
тих, хто точно виконує приписи норм)
[14, с. 112].

Співвідносячи адміністративно-пра-
вові засоби, що їх вирізняє В. Б. Аве-
р’янов, із забезпеченням захисту прав
споживачів, можна назвати приму-
сові, організаційні, роз’яснювальні та
стимулюючі засоби. Зауважмо лише,
що примусові заходи пов’язані не тіль-
ки з юридичною відповідальністю,
а й з вимушеністю на підставі норма-
тивно-правових актів суб’єктів госпо-
дарювання зазнавати іншого впливу
держави.

До примусових засобів у забезпе-
ченні захисту прав споживачів від-
носять: проведення незалежної екс-
пертизи продукції у відповідних лабо-
раторіях та інших установах, акреди-
тованих на право проведення таких
робіт згідно із законодавством; прове-
дення перевірок суб’єктів господа-
рювання спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої вла-
ди у сфері захисту прав споживачів та
його територіальними органами.

Варто зосередити увагу на такому
засобі, як стимулюючий, оскільки
його застосування зі сторони держави
формує у суб’єктів господарювання
позитивну лінію поведінки щодо до-
тримання законодавства про захист
прав споживачів. Так, наприклад, до
такого засобу можна віднести продов-
ження строку дії ліцензій, спеціальних
дозволів у разі дотримання вимог
законодавства про захист прав спожи-
вачів, розширення спектра супутніх
послуг.

Не менш вагому роль у забезпе-
ченні захисту прав споживачів віді-
грають такі засоби, як організаційні
та роз’яснювальні. Можна стверджу-
вати, що ці засоби пов’язані між
собою, зокрема наступністю, тобто
спершу застосовуються організаційні,
а потім роз’яснювальні. Тому, насам-
перед, необхідно розглянути органі-
заційні.

Як зазначалося вище, в основі
організаційних засобів лежить видан-
ня норм, які створюють умови для за-
стосування (організації) матеріально-
технічного забезпечення певних прав
громадян, зокрема і прав споживачів.
Прикладом організаційних адмініст-
ративно-правових засобів забезпечен-
ня захисту прав споживачів є видання
спеціально уповноваженим централь-
ним органом виконавчої влади у сфері
захисту прав споживачів та його тери-
торіальними органами в Автономній
Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі суб’єктам гос-
подарювання обов’язкових для вико-
нання приписів про припинення пору-
шень прав споживачів, заборона від-
вантаження і реалізації товарів, що не
відповідають вимогам нормативних
документів, до усунення суб’єктами
господарювання виявлених вад.

Для донесення норм права, що
встановлюються організаційними за-
собами, до адресата застосовуються
роз’яснювальні засоби. До них, перед-
усім, слід віднести засоби масової
інформації, внаслідок діяльності яких
суб’єкти господарювання та спожива-
чі часто дізнаються про зміни в зако-
нодавстві, які впливають на діяльність
і поведінку як окремих людей, так і
громадянського суспільства в цілому.
Варто зазначити, що засоби масової
інформації, зокрема телебачення,
преса та ресурси глобальної мережі
Інтернет, мають чи не найбільший
вплив на формування особою розу-
міння того чи того поняття або про-
цесу. Саме засоби масової інформації
(телебачення, Інтернет, видання, радіо)
генерують соціальну пам’ять, на-
дають соціального змісту подіям, що
відбуваються.

Розглянувши всі наведені вище
класифікації адміністративно-право-
вих засобів забезпечення захисту прав
споживачів, можна дійти висновку,
що найбільш дієвими є примусові,
організаційні та роз’яснювальні. До-
сить вірним є співвідношення адміні-
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стративно-правових засобів та адміні-
стративно-правових норм, як складо-
вих адміністративно правового методу.
Характеризуючи основні адміністра-
тивно-правові засоби забезпечення
захисту прав споживачів, вибудову-
ються їхній взаємозв’язок і неподіль-
ність. Так, початковими виступають
стимулюючі засоби (норми), які за
своєю природою покликані утворити
(стимулювати) у суб’єктів господарю-
вання бажання дотримуватися зако-
нодавства про захист прав спожива-
чів. Потім – організаційні, основним
завданням яких є забезпечити надійні
умови для захисту прав споживачів.
Далі – роз’яснювальні, в основі яких
лежить донесення змісту примусових,
організаційних і стимулюючих, що,
своєю чергою, сприяє підвищенню
рівня захищеності споживачів про-
дукції. І останніми – примусові, що
передбачають настання відповідаль-
ності та обов’язок сприймати інші
заходи впливу з боку держави.

На підставі аналізу законодавства
про захист прав споживачів, до адміні-
стративно-правових засобів забезпе-
чення захисту прав споживачів нале-
жать: 1) видання суб’єктам господа-
рювання обов’язкових для виконання
приписів; планові та позапланові
перевірки у суб’єктів господарювання
сфери торгівлі й послуг, зокрема
ресторанного господарства, якості
продукції, додержання обов’язкових
вимог щодо безпеки продукції, а також
додержання правил торгівлі та надан-
ня послуг; 2) експертиза продукції;
3) проведення контрольних перевірок
правильності розрахунків із спожи-
вачами за реалізовану продукцію;
4) заборона відвантаження та реаліза-
ції продукції; 5) прийняття рішення
про припинення або тимчасове при-
пинення суб’єктами господарювання
діяльності; 6) притягнення до відпові-
дальності тощо.

Ще одним елементом механізму
адміністративно-правового забезпе-
чення прав споживачів є гарантії їх

здійснення, під якими слід розуміти
умови, що забезпечують виконання у
повному обсязі та всебічну охорону
прав споживачів. Поняття «гарантії»
охоплює всю сукупність об’єктивних і
суб’єктивних чинників, спрямованих
на практичне забезпечення прав спо-
живачів, на усунення можливих
перешкод їх повного або належного
здійснення.

Під гарантіями механізму адміні-
стративно-правового забезпечення
прав споживачів маються на увазі, на-
самперед, юридичні гарантії, себто ті,
що закріплені нормами права. Адже
органи державної влади провадять
свою діяльність лише на підставі 
нормативно-правових актів і тільки 
в дозволених межах. Згідно з ч. 2 ст. 19
Конституції України, «Органи дер-
жавної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та закона-
ми України» [15].

До адміністративно-правових га-
рантій, спрямованих на забезпечення
захисту прав споживачів, можна від-
нести: 1) надання можливості спо-
живачам вільного вибору продукції,
здобуття знань і кваліфікації, необ-
хідних для прийняття самостійних
рішень під час придбання та викори-
стання продукції відповідно до їхніх
потреб; 2) закріплення механізму 
самозахисту; 3) гарантування спожи-
вачам придбання або одержання про-
дукції законними способами в обсязі,
що забезпечує рівень споживання,
достатній для підтримання здоров’я і
життєдіяльності; 4) створення умов
для здобуття споживачами потрібних
знань із питань реалізації їхніх прав;
5) створення та функціонування спе-
ціально уповноваженого центрально-
го органу виконавчої влади у сфері
захисту прав споживачів та його тери-
торіальних органів. Гарантії адміні-
стративно-правового забезпечення
захисту прав споживачів не можуть
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бути виражені вичерпним переліком,
вони перебувають у постійному роз-
витку та вдосконалюються для досяг-
нення мети, на яку вони спрямовані.

Не менш важливе значення має
відповідальність як елемент меха-
нізму адміністративно-правового за-
безпечення захисту прав споживачів.
Відсутність відповідальності для суб’єк-
тів господарювання за недотримання
законодавства про захист прав спожи-
вачів може призвести до недієвості
всього механізму забезпечення захисту
прав споживачів, зокрема адміністра-
тивно-правового.

З наведеного вище можна зробити
висновок, що механізм адміністратив-
но-правового забезпечення прав спо-
живачів – це комплекс засобів, гаран-
тій та відповідальності, спрямованих
на реалізацію, охорону, захист і від-
новлення порушених прав споживача,
а також формування загальної та право-
вої культури населення.Комплекс таких
заходів криє в собі механізм реалізації,
механізм охорони, механізм захисту і
відновлення прав споживачів.

Механізм реалізації передбачає за-
ходи, здатні створити передумови для
реалізації прав споживачів. До таких
заходів відносять і створення умов для
вільної конкуренції, відсутність обме-
жень щодо вільного вибору товарів,
робіт і послуг.

Механізм охорони передбачає за-
ходи з профілактики порушень прав

споживачів для утвердження правомір-
ної поведінки суб’єктів господарюван-
ня у відносинах зі споживачами. Заходи
з охорони прав споживачів означають
особливий контроль за суб’єктами гос-
подарювання, які мають монопольне
становище на ринку та реалізують
продукцію (товари, роботи, послуги)
споживачам;встановлення обов’язкової
реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності; ліцензування та ін.

Механізм захисту – комплекс
заходів, що спрямовані на відновлен-
ня порушених неправомірними діями
прав споживачів і відповідальності
суб’єктів господарської діяльності та
їхніх посадових осіб, які вчинили
порушення прав споживачів.

У разі порушення прав особи без їх
відновлення, а також юридичної від-
повідальності з боку правопорушника
правові гарантії механізму захисту прав
людини не можуть уважатися такими,
що повністю здійснилися. Заходи захи-
сту – первинна захисна реакція на сам
факт відхилення від охоронних захо-
дів, яка має завдання примусити зобо-
в’язану особу виконувати обов’язки,
накладені на неї законом або догово-
ром. Завдання юридичної відповідаль-
ності полягає в покладанні нового
обов’язку зазнавати позбавлень, нести
правовий збиток. Без можливості захи-
сту прав охорона прав буде непов-
ною. Захист – це найдієвіша охорона,
другий її ступінь [11, с. 190].
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Фролков М. В. Механізм адміністративно-правового забезпечення захисту прав
споживачів

У статті характеризується тлумачення терміна «механізм», визначається спів-
відношення понять «правовий механізм» і «механізм адміністративно-правового
забезпечення захисту прав споживачів», розглянуто структуру механізму адміні-
стративно-правового забезпечення захисту прав споживачів, визначено його
основні елементи.

Ключові слова: права споживачів, правовий механізм, адміністративно-правове
забезпечення, захист, адміністративно-правові засоби.

Фролков М. В. Механизм административно-правового обеспечения защиты
прав потребителей

В статье характеризуется толкование термина «механизм»; определяется соот-
ношение понятий «правовой механизм» и «механизм административно-правового
обеспечения защиты прав потребителей», рассмотрена структура механизма
административно-правового обеспечения защиты прав потребителей, определены
его основные элементы.

Ключевые слова: права потребителей, правовой механизм, административно-
правовое обеспечение, защита, административно-правовые средства.

Frolkov M. A mechanism is administrative legal providing of protection of consumers
The article characterized the interpretation of the term «mechanism» is determined

by the ratio of concepts of «legal mechanism» and «administrative and legal mechanisms
to protect consumer rights», and the structure of administrative and legal mechanisms to
protect consumer rights, its main elements.

Key words: consumer rights, legal mechanism, administrative and legal support,
security, administrative and legal means.


