
Захист прав споживачів 

/назва дисципліни/ 

 

Тип дисципліни: вибіркова     Семестр 1 

Обсяг дисципліни:Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3): 

Аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні – 16), Самостійна робота – 58 год. 

Лектор: к.ю.н.Тарасенко Л.Л. 

Результати навчання: 

1.Знати:  

- джерела правового регулювання у сфері захисту прав споживачів та роль 

судової практики;  

- юрисдикційний і неюрисдикційний порядок захисту прав споживачів;  

- загальні та спеціальні способи захисту правспоживачів;  

- підвідомчість та підсудність розгляду таких судових справ;  

- види доказів у цій категорії справ;   

- особливості доказування у справах щодо захисту прав споживачів;  

- міжнародний досвід розгляду та вирішення спорів у сфері захисту прав 

споживачів. 

2. Вміти: 

- правильно застосовувати законодавство, що регулює порядок розгляду та 

вирішення  спорів, пов'язаних із захистом прав споживачів;  

- складати проекти процесуальних документів (позовні заяви, заяви про 

забезпечення позову, заяви про забезпечення доказів, клопотання тощо);  

- аналізувати практичні казуси. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається 

опанування теоретичних та практичних проблем захисту прав споживачів та 

вивчення правового регулювання і позицій судової практики  щодо 

особливостей розгляду справ щодо захисту прав споживачів.  

Предметом курсу також охоплюється вивчення теоретичних засад формування 

законодавчої бази щодо захисту прав споживачів, аналіз колізій та прогалин 

чинного законодавства, дослідження судової практики та досвіду зарубіжних 

країн.  

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних 

положень і норм цивільного та господарського права, цивільного 

процесуального права, господарського процесуального права. 
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