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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Основи споживчих знань» складена 

відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 014 Середня освіта (трудове 

навчання, технології та креслення). 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

основи процесу споживання товарів та послуг в Україні. Система навчання, що 

представлена в програмі, покликана допомогти студентам в оволодінні 

знаннями національно-культурних цінностей та науково-технічних досягнень 

сфери споживання, обрати та побудувати власний світ цінностей, оволодіти 

творчими способами вирішення проблем сфери споживання товарів та послуг, 

сприяти усвідомленню студентами власної громадянської позиції та її впливу на 

якість життя в Україні. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Основи споживчих 

знань» пов’язана з такими навчальними дисциплінами магістерської підготовки, 

як «Філософія освіти і науки», «Інтелектуальна власність», «Навчально-

виховний процес у сучасній школі» та іншими. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Виникнення та розвиток захисту прав споживачів. 

2. Потреби споживачів. 

3. Споживач і споживання. 

4. Товари та їх різновидності. 

5. Послуги та їх різновиди. 

6. Джерела споживчої інформації. 

7. Етичні аспекти ставлення виробників товарів та надавачів послуг до 

споживачів. 

8. Правила споживчої етики. 

9. Морально-етичні норми поведінки споживача. 

10. Захист прав споживача. 

11. Сучасні економічні, правові та інформаційні тенденції ставлення до 

споживачів.  

12. Захист прав споживачів в Європейському Союзі.  

13. Законодавче регулювання захисту прав споживачів в Україні.  

14. Організації, що захищають права споживачів. 

 

 



1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи споживчих знань» є 

виховання грамотної споживчої поведінки та правової культури, засвоєння 

системи науково-педагогічних, науково-технічних та науково-інформаційних 

знань, а також національних та загальнокультурних цінностей сфери 

споживання товарів та послуг, які сприяють становленню професійно-

педагогічної компетенції в сфері освіти, що є адекватною самореалізації в 

різних сферах діяльності: сімейно-побутовій, професійній та творчій. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи споживчих 

знань» є: 

- ознайомлення здобувачів рівня вищої освіти магістр із загальними 

закономірностями економічної та правової організації суспільства; 

- формування у здобувачів рівня вищої освіти магістр системи знань 

та вмінь сфери споживання товарі та послуг; 

- інтегрований підхід до відбору змісту (включаючи знання інших 

предметів спеціалізації та предметів гуманітарного і психолого-педагогічного 

циклів); 

- розвиток розумної, активної людини, яка схильна до аналізу і легко 

адаптується в соціумі; 

- аналіз проблем раціонального вибору товарів та послуг на рівні 

окремого споживача і держави; 

- удосконалення практичних навичок та вмінь в сфері науково-

обґрунтованої та творчої організації споживання товарів та послуг; 

- оволодіння здобувачами рівня вищої освіти магістр основними 

моделями грамотної споживчої поведінки; 

- формування у здобувачів рівня вищої освіти магістр певного 

способу мислення; 

- виховання грамотної споживчої поведінки та правової культури; 

- формування вмінь застосовувати знання предметної галузі «Основи 

споживчих знань» у вирішенні педагогічних, науково-методичних та 

організаційних завдань. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- здатність володіти прийомами роботи з навчальною, довідковою, 

методичною, науковою літературою та іншими джерелами інформації; 

- готовність використовувати прийоми, методи та засоби навчання 

для більш повного засвоєння дисципліни. 

спеціальні: 



- готовність до грамотної споживчої поведінки та правової культури, 

засвоєння системи науково-педагогічних, науково-технічних та науково-

інформаційних знань, а також національних та загальнокультурних цінностей 

сфери споживання товарів та послуг.  

- здатність аналізувати та оцінювати наукову та історичну парадигму 

виникнення та розвитку захисту прав споживачів, сучасні економічні, правові та 

інформаційні тенденції ставлення до споживачів, законодавче регулювання 

захисту прав споживачів в Україні, етапи формування і розвитку консумеризму 

в Європейському Союзі, організації, що захищають права споживачів, етичні 

аспекти ставлення виробників товарів та надавачів послуг до споживачів, зміст 

основних законів, що захищають права споживачів в Україні, зміст маркування 

та штрихового кодування товарів, прийоми обману покупців в сфері торгівлі та 

комунально-побутового обслуговування населення.  

- готовність визначати потреби та способи їх задоволення товарами та 

послугами, читати знаки візуальної комунікації та етикетках, упаковці та 

торгівельних ярликах товарів, відстоювати власні права у випадку придбання 

товарів неналежної якості, складати договори на надання послуг, обраховувати 

суму платежів за комунальні послуги за сучасними тарифами. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальноїдисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Виникнення та розвиток захисту прав споживачів. Зростання ролі 

людини в новій економіці. Вплив глобалізації на зміну ролі людини в економіці. 

Споживач як кінцева мета виробництва. Деякі аспекти поведінки споживачів. 

Історія вивчення поведінки споживачів. Державна політика і захист інтересів 

споживачів. Основні передумови виникнення та історичні етапи формування й 

розвитку консумеризму. 

 

Змістовий модуль 2 

Потреби споживачів. Потреби та чинники, що впливають на їх 

формування і розвиток. Безмежність потреб. Види потреб: базові, матеріальні та 

нематеріальні, першочергові та другорядні, індивідуальні, родинні, колективні. 

Потреби та їх класифікація за А. Маслоу. Шляхи задоволення потреб. Зміни 

потреб в залежності від розвитку цивілізації. Світ бажань і можливостей. 

Потреби родини. Залежність потреб від статі, віку, місця проживання, складу 

сім’ї. Періодичність потреб у товарах і послугах (постійні, періодичні, сезонні 

тощо). Раціональні потреби споживачів. 
 

Змістовий модуль 3 

Споживач і споживання. Поняття «споживач». Загальне уявлення про 



споживача, його суверенітет, права, обов’язки та етичні норми поведінки. 

Основні поняття, пов’язані зі споживчою поведінкою. Складові ланцюжка 

споживання: отримання інформації, вибір, купівля, користування товаром чи 

послугою. Вибір товарів і послуг. Споживчий вибір. Мотивація та чинники, які 

впливають на споживчий вибір. Процес прийняття рішень. Планування покупок 

в родині. Культура споживання. Традиції в родині (харчування, побуту, 

відпочинку тощо). Національне споживання. Раціональне споживання родини. 

Економія. Гендерні особливості споживання.  
 

Змістовий модуль 4 

Товари та їх різновидності. Поняття «товар». Продовольчі і промислові 

товари. Вибір товарів. Якість товарів. Ознаки неякісних товарів. Термін 

придатності товару. Безпека споживання товарів. Види безпеки товарів: хімічна, 

електрична, термічна, санітарно-гігієнічна, пожежна, радіаційна, механічна, 

екологічна. Небезпечна продовольча продукція. Вимоги до якості питної води.  
 

Змістовий модуль 5  

Послуги та їх різновиди. Поняття «послуга». Побутові, транспортні, 

медичні послуги, послуги освіти, культури і спорту, пошти, зв’язку. Вибір 

послуг. Якість послуг. Комунальні послуги. 
 

Змістовий модуль 6  

Джерела споживчої інформації. Права споживачів на інформацію. 

Інформація для споживачів. Джерела інформації, необхідної для споживача. 

Етика і культура подання споживчої інформації. Способи доведення інформації 

до відома споживачів. «Куточок споживача». Реклама як джерело інформації, її 

суть і призначення. Види реклами і рекламної продукції. Переваги і недоліки 

реклами. Сертифікат, його призначення. Види продукції, що вимагають 

сертифікації. Роль етикетки і її зміст. Товарні знаки, упаковки, вкладки. Штрих-

код. Різновиди систем кодування. Індекс Е.  
 

Змістовий модуль 7  

Етичні аспекти ставлення виробників товарів та надавачів послуг до 

споживачів. Методологічні аспекти формування етичного ставлення людини до 

людини. Моральна відповідальність бізнесу перед споживачем: теоретичні 

аспекти. Моральні кодекси бізнесу. 
 

Змістовий модуль 8  

Правила споживчої етики. Вимоги до товарів та послуг, які споживач 

купує та споживає. Терміни споживання харчових продуктів. Міжнародні 

стандарти розмірів одягу та взуття. Якість товарів та послуг ознака етичності. 

Особливості, переваги і недоліки продажу товарів у кредит, за каталогами, 

Інтернет-магазином, поштою, у секонд-хенді. Розбіжність понять «гарантійний 

термін», «термін придатності», «термін використання». 
 



Змістовий модуль 9  

Морально-етичні норми поведінки споживача. «Зелене споживання». 

Вплив товарів на оточуюче середовище. Показники екологічних властивостей 

товарів: вміст шкідливих речовин; міцність фарбування; надійність пакування; 

надійність транспортування; можливість безпечної утилізації; радіоактивність. 
 

Змістовий модуль 10  

Захист прав споживача. Випадки, в яких споживач потребує захисту. 

Можливі шляхи захисту інтересів споживачів. Закон, який захищає права 

споживачів, його основні поняття та визначення. Права і обов’язки споживачів. 

Система захисту та самозахисту споживачів в Україні. Державні та місцеві 

органи захисту прав споживача. Громадські організації захисту прав споживача. 

Самозахист споживача. Правила та причини звернення до суду. Моральна 

шкода.  
 

Змістовий модуль 11  

Сучасні економічні, правові та інформаційні тенденції ставлення до 

споживачів. Обмеження маркетингового впливу на споживача – ознака 

сучасного етапу розвитку. Сучасні тенденції щодо захисту прав споживачів у 

світі. Реакція бізнесу на вимоги споживачів. Українська дійсність щодо захисту 

прав споживачів.  
 

Змістовий модуль 12 

Захист прав споживачів в Європейському Союзі. Поняття споживач в 

європейському праві. Історія розвитку захисту прав споживачів в ЄС. Стратегія 

розвитку політики ЄС у сфері прав споживачів на 2007 – 2013 роки. 

Фундаментальні права, на яких базується законодавство про захист прав 

споживачів в ЄС. Правове регулювання сфери захисту прав споживачів. 

Механізми захисту прав споживачів. Міжнародна мережа забезпечення захисту 

прав споживачів (ММЗЗПС). Система попередження про небезпечні для 

споживачів продукти – система RAPEX (Rapid Exchange of Information System). 

REACH та технічне регулювання в країнах ЄС. Споживча освіта. 
 

Змістовий модуль 13  

Законодавче регулювання захисту прав споживачів в Україні. 

Трансформація законодавства щодо захисту прав споживачів в Україні. Права 

споживачів. Розвиток законодавства щодо захисту прав споживачів в контексті 

європейської інтеграції України. 

 

Змістовий модуль 14  

Організації, що захищають права споживачів. Класифікація 

організацій, що беруть участь у захисті прав споживачів. Міжнародні 

консумерські організації. Державні організації та установи. Громадські 

організації споживачів.  

 



3. Рекомендована література 

Основна 

1. Довідник споживача / [Ред. Я. Кавторєва]. – [2-ге вид., перероб. і 

доп.]. – Х.: Фактр, 2009. – 448 с. 

2. Основи споживчих знань: Навч. метод. посіб. для загальноосв. навч. 

закл.: 1 — 12 кл. / [Т. В. Гільберг, А. І. Довгань, С. Л. Капіруліната ін.] : За заг. 

ред. Бєскової Н. В., Єрохіної А. С., Максименко К. О., Овчарук О. В. — К.: 

Навч. книга, 2008. — 816 с. 
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споживачів та громадські об'єднання". – www.undp.org.ue/cscn 

2. Портал споживача. – www.consumerinfo.org.ua/ 

3. Consumers Affair – сайт ресурсів Європейської комісії – 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm 

4. The European Consumer Voice in Standardization – 

http://www.anec.org/ 

5. The European Consumer’s Organization – http://www.beuc.org/ 

 

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 

__________________________залік__________________________ 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Моніторинг навчальних досягнень здійснюється з метою визначення 

рівня сформованості соціально-особистісних, загальнонаукових та 

інструментальних компетенцій з основ споживчих знань. Для визначення рівня 

сформованості компетенцій використовуються такі форми контролю: 

Поточний контроль. Оцінка якості засвоєння знань проводиться в: 

- письмовій формі у вигляді самостійних робіт, які передбачають 

http://www.undp.org.ue/cscn
http://www.consumerinfo.org.ua/
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm
http://www.anec.org/
http://www.beuc.org/


поглиблене вивчення основних тем навчального курсу; 

- усній формі у вигляді порівняльного аналізу ідей, позицій, 

концепцій, які пропонується різними авторами в різних джерелах інформації; 

- у вигляді творчих завдань, які визначають ступінь сформованості 

системи компетентностей з «Основи споживчих знань», вмінь самостійного їх 

застосування на практиці та активної творчої діяльності; 

- тестів (поточних, тематичних, модульних); 

Оцінювання практичних та самостійних робіт. 


