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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА НАЛЕЖНУ ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКУ ТОВАРІВ, ЩО 

РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

У çв’яçкó ç ïîсиленням глîбаліçа-
öії гîсïîдарськиõ віднîсин та інтегра-
тивним рîçвиткîм мереæі Інтернет 
ïідïриємниöька та сïîæиваöька діяль-
ність ïереõîдять ç реальнîгî сектîрó ó 
віртóальниé (електрîнниé). Це, свîєю 
чергîю, сïричинилî відïîвідні çміни 
в наöіîнальнîмó çакîнîдавcтві. Òак, 
3 вересня 2015 рîкó бóлî ïриéнятî 
Закîн України «Ïрî електрîннó кî-
мерöію» îснîвнîю метîю якîгî сталî 
врегóлювання ïîрядкó викîристання 
Інтернетó ó біçнесі, çîкрема, в îïтîвіé 
та рîçдрібніé тîргівлі. Закîнîм бóли 
встанîвлені ïевні «ïравила гри» для ве-
дення інтернет-кîмерöії, які сïрямîвані 
на стрóктóрóвання та систематиçаöію 
всієї Інтернет-тîргівлі та дî виведення 
її ç «тіньîвîї екîнîміки» [1]. Ðаçîм ç 
тим, ó çакîні не виçначенî відïîвідаль-
ність çа ïîрóшення тиõ чи іншиõ éîгî 
нîрм, çîкрема, ùîдî ïринöиïó çабеç-
ïечення налеæнîї якîсті тîварів, рî-
біт та ïîслóг, ùî реаліçóються ó сôері 
електрîннîї кîмерöії. Це îбóмîвлює 
актóальність дîслідæення îçначенîгî 
ïитання в меæаõ гîсïîдарськîї відïî-
відальнîсті, виõîдячи іç çакîнîдавчîгî 
виçначення електрîннîї тîргівлі як гîс-
ïîдарськîї діяльнîсті. 

Метîю статті є çдіéснення аналіçó 
îсîбливîстеé відïîвідальнîсті сóб’єкта 
гîсïîдарювання бóдь-якîї îрганіçаöіé-
нî-ïравîвîї ôîрми, ùî реаліçóє тîвари, 
викîнóє рîбîти, надає ïîслóги ç викî-
ристанням інôîрмаöіéнî-телекîмóніка-
öіéниõ систем çа беçïекó ïрîдóкöії.

Для електрîннîї кîмерöії õарактер-
ним є те, ùî вîна відріçняється óні-
кальним багатîасïектниé ôенîменîм 

інститóöіéнîгî рîçвиткó, якиé çóмîв-
лює системні ïрîöеси ó віртóальнîї 
маркетингîвîмó середîвиùі Інтернетó. 
Це єдина сôера екîнîмічнîї діяльнîсті, 
яка ïîвністю віртóаліçóвалася ó мере-
æевіé екîнîміöі. В меæаõ альтернатив-
нîгî, екçîгеннîгî ïідõîдó електрîнна 
кîмерöія рîçглядається як самîдî-
статніé, відîкремлениé від інститóöіé-
нîгî середîвиùа, ôенîмен [2, c. 351]. 
Ôактичнî їі ïîява і рîçвитîк îбóмîв-
лені теõнîлîгічними дîсягненнями нî-
вîї екîнîміки, óмîвами çавершальнîї 
стадії ï’ятîгî дîвгîгî екîнîмічнîгî 
öиклó М.Д. Кîндратьєва та глибîкîю 
трансôîрмаöією маркетингó, викли-
канîю виïаданням îïтîвî-рîçдрібнîї 
ланки ç ланöюга ïîставîк. Чîтири 
îснîвниõ двигóна екîнîмічнîгî рîç-
виткó виçначили ïîявó електрîннîї 
кîмерöії: ïереõід на öиôрîві теõнî-
лîгії і мîæливість ç’єднань, óсóнення 
ïîсередниöтва і ïîсередниöтвî нîвî-
гî тиïó, кастîміçаöія і кастîмеріçаöія, 
а такîæ галóçева кîнвергенöія (див. 
[3, c. 60]). Вîни такîæ мають сóттєвî 
вïливати на еôективність маркетингó 
і кîнкóрентîсïрîмîæність на віртóаль-
нîмó ринкó, а такîæ рівень ринкîвî-
гî ïîïитó. Òîмó стратегічні ïріîрите-
ти маркетингîвîї ïîлітики кîмïаніé в 
мереæевіé екîнîміöі мîæóть і ïîвинні 
бóти ó ïершó чергó ïîв’яçані ç îсвîєн-
ням ринкîвиõ мîæливîстеé, ùî ïред-
ставляються електрîннîю кîмерöією.  
У нîвîмó тисячîлітті адаïтаöія, ïîстіé-
ні ïîліïшення, автîнîмність діяльнî-
сті сïіврîбітників і єдність мети, – як 
ïишóть Дæ.Ð. Стîк і Д.М. Ламберт, – 
витіснили на дрóгиé ïлан îïтимальні 
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рîçрîбки, беçïерервність çдіéснення 
îïераöіé, óïравління і кîнтрîль, екî-
нîмію на масштабаõ [4, c. 541]. Òак, 
Ô. Кîтлер çвертає óвагó та те, ùî на гі-
ïеркîнкóрентнîмó ринкó ïрактичнî не 
існóє кîнкóрентниõ ïереваг, які мîæна 
бóлî б óтримати. Їõ бóквальнî çа îднó 
ніч çдатні çрóéнóвати теõнîлîгічні çмі-
ни і глîбаліçаöія [5, с. 38]. У кîнкó-
рентніé бîрîтьбі виграють ті сóб’єкти, 
які краùе адаïтîвані дî óмîв віртó-
альнîгî маркетингîвîгî середîвиùа, 
а їõ çагальна кîнкóрентîсïрîмîæність 
виçначається стóïенем інтегрîванîсті 
в інôрастрóктóрó електрîннîї кîмер-
öії. В óмîваõ електрîннîї кîмерöії від 
ниõ вимагається îсвîєння і еôективне 
çастîсóвання віртóальниõ теõнîлîгіé 
ведення біçнесó та ïрîсóвання ïрîдóк-
öії. Ïитання ïравîвîгî регóлювання 
електрîннîї кîмерöії çнаõîдили свîє 
висвітлення ó ïраöяõ Þ. Бîрисîвîї, 
В. Ðєçнікîвîї, І. Òрóбіна, А. Чóкîвськîї 
та ін. Ðаçîм ç тим, ïитання ïравîвîї 
відïîвідальнîсті сóб’єктів електрîннîї 
кîмерöії çа беçïекó ïрîдóкöії ïîтребóє 
ïîдальшиõ наóкîвиõ дîслідæень, îсî-
бливî гîсïîдарськî-ïравîвîї ç îглядó 
на õарактер (кîмерöіéниé) відïîвіднîї 
діяльнîсті.

Сьîгîдні ïід електрîннîю кîмерöі-
єю çаçвичаé рîçóміють викîристання 
кîмï’ютерниõ мереæ для сïрияння 
транçакöіям, які îõîïлюють вирîбни-
öтвî, дистрибóöію, ïрîдаæ і дîставкó 
тîварів та ïîслóг на ринкó [6]. Вîд-
нîчас трактóвання терміна «електрî-
нна кîмерöія» Кîмісією ООН ç ïрава 
міæнарîднîї тîргівлі (ÞНСІÒÐАЛ) 
є çначнî ширшим і îõîïлює всі види 
кîмерöіéнîї діяльнîсті, ùî çдіéсню-
ються шляõîм îбмінó «інôîрмаöією, 
ствîренîю, надісланîю, îтриманîю і 
çбереæенîю електрîнними, îïтичними 
чи сõîæими çасîбами, включаючи, але 
не îбмеæóючись, електрîнниé îбмін 
даними (EDI), електрîннó ïîштó, те-
леграмó, телекс абî телеôакс». Серед 
îснîвниõ категîріé (сôер) електрîннîї 
кîмерöії виділяють [7].

1. Біçнес – біçнес (business-to-
business, B2B) – кîмерöіéна вçаємîдія 

міæ біçнесîвими кîмïаніями (ïідïри-
ємствами) – вирîбниками, îïтîвими 
ïîсередниками, îïтîвими клієнтами 
ùîдî çдіéснення îïтîвиõ çакóïівель та 
ïîставîк тîварів;

2. Біçнес – адміністраöія (business-
to-administration, B2A) – ділîві çв’яç-
ки кîмерöіéниõ стрóктóр ç дерæавни-
ми îрганіçаöіями (çîкрема ïрîведення 
дерæавниõ çакóïівель череç мереæó 
Internet);

3. Біçнес – сïîæивач (business-to-
consumer, B2C) – електрîнна рîçдріб-
на тîргівля. У öьîмó виïадкó має місöе 
кîмерöіéна вçаємîдія міæ електрîнним 
магаçинîм та ïîкóïöем – беçïîсе-
реднім сïîæивачем тîварó;

4. Сïîæивач – сïîæивач (consumer-
to-consumer, С2С) – вçаємîдія сïîæи-
вачів для îбмінó кîмерöіéнîю інôîрма-
öією (ùîдî ïридбання тîгî чи іншîгî 
тîварó чи ïрî сïівïраöю ç ïевнîю ôір-
мîю) абî рîçдрібна аóкöіîнна тîргівля 
міæ ôіçичними îсîбами;

5. Сïîæивач – адміністраöія 
(consumer-to-administration, С2А) – îр-
ганіçаöія вçаємîдії міæ сïîæивачами та 
дерæавними стрóктóрами (îсîбливî в 
сîöіальніé та ïîдаткîвіé сôері).

О. Шалева вкаçóє, ùî в матеріалаõ 
Єврîïеéськîї кîмісії ùîдî ïрîграми 
ЄС ç рîçвиткó і ïрискîрення дîслі-
дæень ç викîристання інôîрмаöіéниõ 
теõнîлîгіé виçначенî 11 мîделеé елек-
трîннîї кîмерöії. Òак, çîкрема для 
сôери В2С виділяють такі біçнес-мî-
делі як електрîнниé (віртóальниé) ма-
гаçин (e-shop), електрîнниé аóкöіîн 
(e-auction), віртóальні сïівтîвариства 
(virtual communities), електрîнниé 
тîргîвиé öентр (агрегатîр) (emall). 
У сôері В2В діють електрîнні ïîста-
чальники (e-procurements), тîргîвель-
ні ïлатôîрми (collaboration platforms), 
інôîрмаöіéні брîкери (e-brokers). 
Як і в îдніé так і в іншіé сôері мî-
æóть ïраöювати електрîнні дилери  
(3-rd party marketplace [8]. Однак, глî-
бальні сïîæивчі ринки рîçвиваються 
неçалеæнî від îбмеæóвальнîї діяль-
нîсті абî беçдіяльнîсті наöіîнальниõ 
óрядів, адæе віртóальне середîвиùе 
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Інтернетó стирає всі меæі і юрисдик-
öії. Єдиниé сïîсіб çабеçïечити інсти-
тóöіîналіçаöію електрîннîї кîмерöії ç 
бîкó дерæави ïîлягає ó виïередæаю-
чîмó рîçвиткó наöіîнальнîї лîгістичнîї 
інôрастрóктóри та вдîскîналенні нîр-
мативнî-ïравîвîгî регóлювання. Саме 
öьîмó сьîгîдні ïриділяють ïріîритетнó 
óвагó виçнані лідери електрîннîї кî-
мерöії, çîкрема, Китаé і США.

В сóчасниõ óмîваõ наéбільш ïрî-
дóктивним інстрóментîм îрганіçаöії сó-
сïільства, ïîряд ç іншими сîöіальними 
нîрмами, є ïравîве регóлювання віднî-
син міæ éîгî членами. Ïравîве регó-
лювання – öе öілесïрямîваниé вïлив 
ïрава на сóсïільні віднîсини і ïîведін-
кó îсіб ç метîю їõ вïîрядкóвання çа 
дîïîмîгîю системи сïеöіальниõ юри-
дичниõ çасîбів [9, с. 103]. Слід çаçна-
чити, ùî регóлювання öе вïлив, ïри 
якîмó ставляться дîстатньî виçначені 
та çрîçóмілі öілі. Щîдî віднîсин, на які 
наïравленî öеé вïлив, тî вîни ïîвинні 
бóти наділені ïевними îçнаками [10]. 
Зîкрема в ниõ:

– відîбраæені як індивідóальні ін-
тереси членів сóсïільства, так і інтере-
си çагальнîсîöіальні;

– реаліçóються сïільні інтереси їõ 
óчасників, кîæниé ç якиõ ïîстóïається 
свîїми інтересами для çадîвîлення ін-
тересів іншîгî óчасника;

– виникає ïîтреба дîтримання 
ïравил, îбîв’яçкîвість якиõ ïідкріïлю-
ється ïримóсîм.

Налеæить виділяти декілька рів-
нів ïравîвîгî регóлювання віднîсин 
електрîннîї кîмерöії: міæнарîдниé, 
регіîнальниé (в меæаõ ЄС) та наöіî-
нальниé, ùî дîсить детальнî ïрîана-
ліçîванî відîмим вітчиçняним вченим 
В. Ðєçнікîвîю [11]. 

В Україні рîбîта над ствîренням 
ïравîвиõ îснîв електрîннîї кîмерöії 
ïîчалася в 1998 р. ç ïриéняттям 3акî-
нó України (ЗУ) «Ïрî Наöіîнальнó ïрî-
грамó інôîрматиçаöії» [12]. Òîді æ бóла 
сõвалена Кîнöеïöія Наöіîнальнîї ïрî-
грами інôîрматиçаöії та ïриéнятî 3У 
«Ïрî çатвердæення çавдань Наöіîналь-
нîї ïрîграми інôîрматиçаöії на 1998-

2000 рîки». Настóïним крîкîм став 
Укаç Ïреçидента України «Ïрî çаõîди 
для рîçвиткó наöіîнальнîї складîвîї 
глîбальнîї інôîрмаöіéнîї мереæі Інтер-
нет і çабеçïеченню ширîкîгî дîстóïó 
дî öієї мереæі в Україні» (2000 р.) [13]. 
Свîгî часó (2003 р.) ç метîю регóлю-
вання віднîсин ó сôері електрîннîї 
кîмерöії бóлî ïриéнятî ЗУ «Ïрî елек-
трîнниé öиôрîвиé ïідïис» [14] та ЗУ 
«Ïрî електрîнні дîкóменти та елек-
трîнниé дîкóментîîбіг» [15]. Ваæливе 
çначення малî ïриéняття Цивільнîгî 
(ЦК) та Гîсïîдарськîгî (ГК) кîдексів 
України (2003 р.). У çаçначениõ нîр-
мативнî-ïравîвиõ актаõ çакріïленî 
ïîрядîк викîристання електрîнниõ 
дîкóментів та електрîнниõ ïідïисів, а 
такîæ ïередбаченî ïравî на óкладання 
óгîд в електрîнніé ôîрмі тîùî. Òаким 
чинîм, дерæавîю ôактичнî бóлî рîçïî-
чатî ïрîöес ïравîвîгî регóлювання сó-
сïільниõ віднîсин ó сôері електрîннîї 
кîмерöії. У 2011 рîöі îбгîвîрювалась 
мîæливість çîбîв’яçати інтернет-мага-
çини мати власниé îôіс, а такîæ склад. 
Òакі дії, на дóмкó ініöіатîрів ідеї, дали 
б çмîгó çменшити виïадки шаõраéства, 
îскільки ïрîдавöі таким чинîм стали 
б менш «віртóальними». Сïрîба ïрîве-
сти öю ініöіативó бóла і в 2013 рîöі. 
В червні 2014 рîкó Верõîвна Ðада 
України в ïершîмó читанні ïриéняла 
çакîнîïрîект №2306а «Ïрî електрî-
ннó кîмерöію» [16] і öе бóв дóæе вагî-
миé крîк, враõîвóючи те, ùî ôактич-
нî, дî öьîгî часó, електрîнна кîмерöія 
бóла ïîçа меæами çакîнîдавства. За-
кîн надав ôîрмаліçаöії віднîсин ó сôе-
рі електрîннîї кîмерöії і гарантóвав 
мîæливість çаõистó від нечесниõ діé. 
Наявність ïредметó ïравîвîгî регóлю-
вання ó сôері електрîннîї кîмерöії, ïід 
яким ó Закîні рîçóміються віднîсини, 
сïрямîвані на îтримання ïрибóткó, 
ùî виникають ïід час вчинення ïра-
вîчинів ùîдî набóття, çміни абî ïри-
ïинення öивільниõ ïрав та îбîв’яçків, 
çдіéснені дистанöіéнî ç викîристанням 
інôîрмаöіéнî-телекîмóнікаöіéниõ сис-
тем, внаслідîк чîгî в óчасників такиõ 
віднîсин виникають ïрава та îбîв’яçки 
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маéнîвîгî õарактерó, свідчить ïрî на-
явність ïідстав для çдіéснення вïливó 
ïрава на ïîведінкó óчасників öиõ сó-
сïільниõ віднîсин.

В óчасників сóсïільниõ віднîсин ó 
сôері çдіéснення електрîннîї кîмерöії 
існóють вçаємні ïрава та îбîв’яçки, 
ùî, свîєю чергîю, ïриçвîдить дî не-
îбõіднîсті викîристання кількîõ існó-
ючиõ сïîсîбів ïравîвîгî регóлювання. 
А саме: а) надання óчасникó ïравîвиõ 
віднîсин сóб’єктивниõ ïрав; б) çîбîв’я-
çання вчинити ïевні дії; в) çабîрîна, 
тîбтî îбîв’яçîк óтримóватись від ïев-
ниõ діé [17, c. 5].

Загалîм, виçначення ïîняття «елек-
трîнна кîмерöія» та ïîяснення éîгî 
сóтнîсті баçóється на двîõ дîмінóючиõ 
ïідõîдаõ: електрîнна кîмерöія – öе 
ïідïриємниöька (кîмерöіéна) діяль-
ність, ùî є ріçнîвидîм діяльнîсті гîс-
ïîдарськîї; електрîнна кîмерöія – öе 
îсîбливі ïравîвіднîсини ó сôері елек-
трîннîї кîмерöії. Ïри öьîмó îстанніé 
ïідõід трактóє електрîннó кîмерöію 
çдебільшîгî як кîмïлексне явиùе, 
ùî ïîтребóє врегóлювання нîрмами 
ріçниõ галóçеé ïрава (гîсïîдарськîгî, 
öивільнîгî, адміністративнîгî та ін.). 
Об’єктîм ïравîвіднîсин ó сôері елек-
трîннîї кîмерöії частî є öиôрîвиé тî-
вар і öиôрîві ïîслóги (öі категîрії õîча 
é не мають матеріальнîгî вираæення ó 
çвичаéнîмó сенсі, ïрîте чіткî відмеæî-
вóються îдна від îднîї: öиôрîві ïîслó-
ги – öе наéчастіше традиöіéні ïîслóги, 
ùî надаються çа дîïîмîгîю електрîн-
ниõ çасîбів çв’яçкó; öиôрîвиé тîвар – 
öе інôîрмаöія (наéчастіше, ó вигляді 
ôаéлó), ùî ствîрюється та ïередається 
çа дîïîмîгîю тиõ самиõ електрîнниõ 
çасîбів çв’яçкó), існóє в електрîнніé 
ôîрмі та мîæе бóти çаïисана на ма-
теріальниé нîсіé [18]). Як çаçначає 
І. О. Òрóбін, електрîнна кîмерöія, çа 
свîєю сóтністю, є тîргівельнîю діяль-
ністю, яка çдіéснюється віртóальнî – в 
електрîнніé ôîрмі та має îçнаки гîс-
ïîдарськîї діяльнîсті [17]. ГК України 
виçначає îснîвні çасади гîсïîдарю-
вання в Україні і регóлює віднîсини, 
ùî виникають ó ïрîöесі гîсïîдарськîї 

діяльнîсті міæ сóб’єктами гîсïîдарю-
вання та іншими óчасниками віднîсин 
ó сôері гîсïîдарювання. Òîмó, на дóм-
кó наóкîвöя, на електрîннó кîмерöію 
ïîширюються ïîлîæення Глави 30 ГК 
України «Осîбливîсті ïравîвîгî регó-
лювання гîсïîдарськî-тîргівельнîї ді-
яльнîсті». Ðаçîм ç тим, слід враõîвó-
вати, ùî сóсïільні віднîсини ó сôері 
електрîннîї кîмерöії регóлюються не 
лише Гîсïîдарським кîдексîм Украї-
ни, але é нîрмами Цивільнîгî кîдексó 
України, в частині викîнання маéнî-
виõ çîбîв’яçань та ïîрядкó óкладання 
ïîв’яçаниõ ç ними дîгîвîрів.

Електрîннó тîргівлю в ЗУ «Ïрî 
електрîннó тîргівлю» виçначенî, як 
гîсïîдарськó діяльність ó сôері елек-
трîннîї кóïівлі-ïрîдаæó, реаліçаöії 
тîварів дистанöіéним сïîсîбîм ïî-
кóïöю шляõîм вчинення електрîнниõ 
ïравîчинів іç викîристанням інôîрма-
öіéнî-телекîмóнікаöіéниõ систем. Ïри 
рîçмеæóванні електрîннîї тîргівлі та 
електрîннîї кîмерöії, îстання, çа çа-
гальним ïравилîм, виçначається як 
тîргівля тîварами та ïîслóгами, ïри 
якіé îстатîчне çамîвлення рîçміùó-
ється череç глîбальнó кîмï’ютернó 
мереæó Інтернет, тîбтî наявне ïîвне 
óкладення гîсïîдарськиõ óгîд в елек-
трîнніé ôîрмі, а електрîнна тîргівля –  
лише як îïлата ïридбаниõ тîварів че-
реç Інтернет, тîбтî як частина електрî-
ннîї кîмерöії [11].

Відïîвіднî дî ст. 263 ГК України 
гîсïîдарськî-тîргîвельнîю є діяль-
ність, ùî çдіéснюється сóб’єктами гî-
сïîдарювання ó сôері тîварнîгî îбігó, 
сïрямîвана на реаліçаöію ïрîдóкöії ви-
рîбничî-теõнічнîгî ïриçначення і ви-
рîбів нарîднîгî сïîæивання, а такîæ 
дîïîміæна діяльність, яка çабеçïечóє 
їõ реаліçаöію шляõîм надання відïî-
відниõ ïîслóг. З óраõóванням рîçвиткó 
електрîннîї кîмерöії та çакîнîдавчîгî 
регóлювання öієї сôери сóсïільниõ від-
нîсин, деякі наóкîвöів вваæають не-
îбõідним внесення çмін дî çаçначенîї 
статті і дîïîвнення її îкремим ïóнктîм, 
в якîмó б дî гîсïîдарськî-тîргівельнîї 
діяльнîсті бóлî б віднесенî і електрî-
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ннó кîмерöію.[17, c. 9]. Однак, на нашó 
дóмкó, кîректним бóлî б віднесення 
дî гîсïîдарськî-тîргîвельнîї діяльнî-
сті лише електрîннîї тîргівлі. Діéснî, 
слід ïîгîдитись ç В. Ðєçнікîвîю, ùî 
електрîнна кîмерöія як діяльність має 
õарактер гîсïîдарськîї, тîмó ùî є ді-
яльністю сóб’єктів гîсïîдарювання ó 
сôері сóсïільнîгî вирîбниöтва, сïря-
мîванîю на вигîтîвлення та реаліçаöію 
ïрîдóкöії, викîнання рîбіт абî надання 
ïîслóг вартіснîгî õарактерó, ùî мають 
öінîвó виçначеність (ст. 3 ГК України). 
Але вîна виçначається череç ріçнîма-
нітні відïîвідні сóсïільні віднîсини, 
ùî складаються ïри її ïрîвадæенні. 
В. Ðєçнікîва сïраведливî çаçначає, 
ùî ó регóлюванні електрîннîї кîмер-
öії ç ïîçиöіé ïрава ïрîблемним є вибір 
меõаніçмó регóлювання електрîннîї 
кîмерöіéнîї діяльнîсті, îскільки, дî 
ïрикладó, кваліôікаöія тîргівлі череç 
мереæó Інтернет як «тîргівлі çа çраç-
ками» чи як «дистанöіéнîї тîргівлі» 
вïливатиме на виçначення ïерелікó тî-
варів, які мîæна ïрîдавати череç мере-
æó Інтернет сóб’єктó гîсïîдарювання, 
а такîæ на вибір тиõ ïравîвиõ меõаніç-
мів, çасîбîм якиõ мîæна îрганіçóвати 
çдіéснення відïîвіднîї діяльнîсті [11].

В îснîві ïîведінки óчасників елек-
трîннîї кîмерöії мîæе бóти як çакî-
нîдавчî ïередбачена дисïîçитивна 
мîдель ïîведінки, так é імïеративна 
мîдель вçаємîдії сóб’єктів гîсïîдарю-
вання ç îрганами влади, дî кîмïетенöії 
якиõ налеæить кîнтрîль (нагляд) çа 
діяльністю сóб’єктів гîсïîдарювання, 
óïравління нею. Зîкрема, ваæливе міс-
öе çаéмає ïрîблема беçïеки ïрîдóкöії, 
ùî ïîширюється çа дîïîмîгîю елек-
трîннîї тîргівлі. 

Відïîвіднî дî ч. 1 ст. 5 ЗУ «Ïрî 
електрîннó кîмерöію» дî îснîвниõ 
ïринöиïів ó сôері електрîннîї кîмерöії 
віднесенî, çîкрема, çабеçïечення на-
леæнîї якîсті тîварів, рîбіт та ïîслóг, 
ùî реаліçóються ó сôері електрîннîї 
кîмерöії. Очевиднî, ùî якість ôîрмó-
ється тільки ïід час вирîбниöтва, а 
вçаємîдія ç людинîю дîçвîляє лише 
виявити çакладениé ó ïрîдóкöії рівень 

якîсті. Ïри öьîмó О. Ï. Ïисьменна дî 
недîліків тîварó (рîбîти, ïîслóги) від-
нîсить, çîкрема, і наявність ó тîварó 
(рîбîти, ïîслóги) властивîстеé, ùî 
рîблять éîгî небеçïечним для æиття, 
çдîрîв’я, маéна грîмадян, îрганіçаöіé 
абî навкîлишньîгî ïрирîднîгî середî-
виùа [18, c. 10]. Мîæна ствердæóвати, 
ùî саме відсóтність öиõ властивîстеé 
бóде виçначати беçïекó ïрîдóкöії. Лев-
чóк Л. Ð. дî небеçïечнîї ïрîдóкöії від-
нîсить такó, ïîкаçники беçïеки якîї не 
відïîвідають встанîвленим в Україні 
для данîгî видó ïрîдóкöії абî çаçна-
ченим ó деклараöії ïрî відïîвідність, 
нîрмативниõ дîкóментаõ та нîрматив-
нî-ïравîвиõ актаõ, а такîæ ïрîдóкöію, 
сïîæивання (викîристання) якîї ïîв’я-
çане ç ïідвиùеним риçикîм для çдî-
рîв’я і æиття людини [19, с. 16].

 Дî баçîвиõ ïîкаçників якîсті ïрî-
дóкöії віднîсять ïередóсім ïîкаçники 
беçïеки ïрîдóкöії, а властивîсті ïрî-
дóкöії, ùî ôîрмóють її беçïекó, на 
дóмкó Кóçьмінîї М. М., çакладаються 
ó виріб шляõîм дîдерæання вимîг на-
öіîнальниõ і міæнарîдниõ стандартів, 
іншиõ нîрмативниõ актів, ùî мають 
îбîв’яçкîвиé õарактер. Обîв’яçкîви-
ми для дîтримання виçнаються такîæ 
бóдь-які ïîкаçники, ùî навîдяться 
вирîбникîм в інôîрмаöії ïрî тîвар. 
З óраõóванням викладенîгî рîçóміння 
категîріé «беçïека» і «якість» îбґрóн-
тîваним стає виснîвîк, ùî беçïека є 
елементîм більш ширîкîгî ïîняття 
«якість» [20, c. 8]. 

Оснîвнîю çадачею гîсïîдар-
ськî-ïравîвîї відïîвідальнîсті є сти-
мóлювання налеæнîгî викîнання 
óчасниками гîсïîдарськиõ віднîсин 
гîсïîдарськиõ çîбîв’яçань. Одним ç 
ïринöиïів, на якиõ баçóється гîсïî-
дарськî-ïравîва відïîвідальність, çа-
кріïлениõ ó ч. 3 ст. 216 ГК, вистóïає 
ïередбачена çакîнîм відïîвідальність 
вирîбника (ïрîдавöя) çа недîбрîя-
кісність ïрîдóкöії. З ïриéняттям ЗУ 
«Ïрî електрîннó кîмерöію» електрîнні 
ïрîдаæі та кóïівля ïрирівнюються дî 
çвичаéниõ, і öе дóæе ïîçитивна çміна, 
яка надає мîæливість викîристîвóвати 
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в ïîвнîмó îбсяçі нîрмативні ïриïиси 
ùîдî çабеçïечення, гарантóвання якî-
сті тîварó та відïîвідальнîсті çа нея-
кіснó (небеçïечнó) ïрîдóкöію сóб’єктів 
гîсïîдарювання бóдь-якîї îрганіçа-
öіéнî-ïравîвîї ôîрми, ùî реаліçóють 
тîвари, викîнóють рîбîти, надають 
ïîслóги ç викîристанням інôîрмаöіé-
нî-телекîмóнікаöіéниõ систем.

Стаття 269 ГК України регламентóє 
віднîсини, ùî ïîв’яçані ç гарантóван-
ням ïîстачальникîм якîсті ïîставле-
ниõ тîварів та ïред’явленням ïретен-
çії ó çв’яçкó ç недîліками ïîставлениõ 
тîварів. Ïід гарантією якîсті тîварó 
çгіднî ГК України рîçóміється çîбîв’я-
çання ïрîдавöя ïідтримóвати ó тîварі 
налеæнó якість ïрîтягîм гарантіéнîгî 
стрîкó, а ïри її çниæенні – óсóнóти 
недîліки ïîставленîгî тîварó, виявле-
ні ïід час дії гарантії. Ïід недîліками 
тîварів вартî рîçóміти бóдь-якó невід-
ïîвідність ïрîдóкöії вимîгам нîрматив-
нî-ïравîвиõ актів і нîрмативниõ дî-
кóментів, óмîвам дîгîвîрів абî іншим 
вимîгам, ùî ïред’являються дî неї.

Обîв’яçîк óсóнóти деôекти вирîбó, 
виявлені ïрîтягîм гарантіéнîгî стрîкó, 
в силó ч. 6 ст. 269 ГК України ïîкла-
даються на ïîстачальника (вирîбни-
ка), якиé çдіéснює їõ çа свіé раõóнîк. 
Окрім îбîв’яçкó óсóнóти недîліки тî-
варó абî çамінити éîгî ïîстачальник 
(вигîтîвлювач) на вимîгó ïîкóïöя 
(îдерæóвача) çîбîв’яçаниé сïлатити 
такîæ штраôні санкöії. Кîментîвана 
частина є відсилîчнîю, а тîмó штраô ó 
рîçмірі двадöяти відсîтків від вартîсті 
неякісниõ (некîмïлектниõ) тîварів ïе-
редбачениé ó ст. 231 ГК України. Слід 
çаóваæити, ùî öе – çагальне ïравилî, 
îскільки іншиé рîçмір штраôó мîæе 
виçначатися як нîрмативними актами, 
так і стîрîнами ó дîгîвîрі. На öе вка-
çóє не лише кîментîвана стаття, але é 
ст. 231 ГК України. 

Відïîвіднî дî ст. 223 ГК Украї-
ни ïри реаліçаöії ó сóдîвîмó ïîрядкó 
відïîвідальнîсті çа ïравîïîрóшення ó 
сôері гîсïîдарювання çастîсîвóються 
çагальниé та скîрîчені стрîки ïîçîв-
нîї давнîсті, ïередбачені Цивільним 

кîдексîм України, якùî інші стрîки 
не встанîвленî ГК України. Части-
нîю 8 îçначенîї статті виçначенî, ùî 
ïîçîви, які виïливають ç ïîставки тî-
варів неналеæнîї якîсті, мîæóть бóти 
ïред’явлені ïрîтягîм шести місяöів ç 
дня встанîвлення ïîкóïöем ó налеæнî-
мó ïîрядкó недîліків ïîставлениõ éîмó 
тîварів. Ïри öьîмó ïри îбраõóванні 
стрîкó ïîçîвнîї давнîсті слід враõîвó-
вати нîрми ст. 680, 681 ЦК України. 

На вимîгó сïîæивача, ó відïîвід-
нîсті дî ЗУ «Ïрî çаõист ïрав сïîæи-
вачів» ïрîдавеöь çîбîв’яçаниé надати 
éîмó дîкóменти, які ïідтвердæóють 
якість, беçïекó та öінó тîварів. У дî-
кóментаõ на тîвари, ùî ïідлягають 
îбîв’яçкîвіé сертиôікаöії (наïриклад, 
миéні çасîби, велîсиïеди, кîляски ди-
тячі, ïîсóд ç чîрниõ та кîльîрîвиõ ме-
талів,ôарôîрó, ôаянсó, сïиртні наïîї, 
дитяче õарчóвання), ïîвинні çаçнача-
тися реєстраöіéні нîмери сертиôіката 
відïîвіднîсті чи свідîöтва ïрî виçнан-
ня відïîвіднîсті та/абî деклараöії ïрî 
відïîвідність, якùî öе встанîвленî теõ-
нічним регламентîм [21]. Це ïîлîæен-
ня має стîсóватись і îсîби, яка ïридба-
ває, çамîвляє, викîристîвóє çаçначені 
тîвари, рîбîти, ïîслóги шляõîм вчи-
нення електрîннîгî ïравîчинó. Однак 
ó çакîні не відîбраæенî ïîширення 
éîгî нîрм на електрîннó кîмерöію, як 
і ó ГК України. Обîв’яçîк дîкаçóвання 
ó сïраваõ öієї категîрії ïîкладається 
на ïрîдавöя, він має бóти çаöікавлениé 
ó ïрîведенні ексïертиçи [21]. Ðаçîм 
ç тим, ó більшîсті виïадків ïрîдавöі 
(викîнавöі, вирîбники) тîварів відмîв-
ляються çадîвîльнити вимîги сïîæи-
вачів. Ясна річ, ùî ïри çдіéсненні елек-
трîннîї кîмерöії öя ïрîблема ïîстане 
ùе більш гîстрî.

З îглядó на виùеîçначене, вартî 
ïідкреслити актóальність ïрîектó За-
кîнó України № 4047 від 11.02.2016 р. 
«Ïрî внесення çмін дî статті 8 Закîнó 
України «Ïрî çаõист ïрав сïîæивачів» 
(ùîдî встанîвлення відïîвідальнîсті 
Інтернет-магаçинів çа неналеæнó якість 
тîварів)» [22]. Оснîвнîю метîю çакîнî-
ïрîектó є çаõист ïрав сïîæивачів, ùî 
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ïридбавають тîвари череç Інтернет-ма-
гаçини, шляõîм встанîвлення сîлідар-
нîї відïîвідальнîсті Інтернет-магаçинó 
на виïадîк не надання ним дîстîвірниõ 
даниõ ïрî ïрîдавöя тîварó.

Закîнîïрîектîм ïрîïîнóється вста-
нîвити відïîвідальність Інтернет-ма-
гаçинó сîлідарнó ç ïрîдавöем тîварó 
на виïадîк, якùî Інтернет-магаçин не 
çмîæе надати дîстîвірне ім’я, місöе 
ïрîæивання та інші çасîби çв’яçкó ç 
ïрîдавöем тîварó.

Це îçначатиме, ùî ó раçі, наïри-
клад, немîæливîсті çнаéти ïрîдавöя 
тîварó, сïîæивач çмîæе çвернóтись ç 
вимîгîю дî Інтернет-магаçинó. Ïісля 
çадîвîлення такîї вимîги Інтернет-ма-
гаçин матиме ïравî çвîрîтнîї вимîги 
(регрес) дî ïрîдавöя тîварó. Відтак 
Інтернет-магаçин бóде çаöікавлениé не 
тільки сïрияти наéбільш ïîвнîмó рîç-
міùенню інôîрмаöії ïрî ïрîдавöя тîва-
рó але é ïеревірятиме такó інôîрмаöію 
ç îглядó на мîæливиé настóï негатив-
ниõ наслідків ó ôîрмі відïîвідальнîсті. 
Однак, слід çвернóти óвагó на неîбõід-
ність рîçрîблення дієвиõ меõаніçмів 
çастîсóвання адміністративнî-гîсïî-
дарськиõ санкöіé дî сóб’єктів гîсïîда-
рювання бóдь-якîї îрганіçаöіéнî-ïравî-
вîї ôîрми, ùî реаліçóє тîвари, викîнóє 
рîбîти, надає ïîслóги ç викîристанням 
інôîрмаöіéнî-телекîмóнікаöіéниõ сис-
тем ó раçі ïîрóшення ними вимîг дî 
беçïеки ïрîдóкöії. Згіднî ç ч. 1 ст. 238 
ГК çа ïîрóшення встанîвлениõ çакîнî-
давчими актами ïравил çдіéснення гîс-
ïîдарськîї діяльнîсті дî сóб’єктів гî-
сïîдарювання мîæóть бóти çастîсîвані 
óïîвнîваæеними îрганами дерæавнîї 
влади абî îрганами місöевîгî самîвря-
дóвання адміністративнî-гîсïîдарські 
санкöії, тîбтî çаõîди îрганіçаöіéнî-ïра-
вîвîгî абî маéнîвîгî õарактерó, сïря-
мîвані на ïриïинення ïравîïîрóшення 
сóб’єкта гîсïîдарювання та ліквідаöію 
éîгî наслідків. Òак, в îснîві çдіéснен-
ня ринкîвîгî наглядó є вæиття îбме-
æóвальниõ (кîрегóвальниõ) çаõîдів ç 
відïîвідним інôîрмóванням ïрî öе грî-
мадськîсті ùîдî ïрîдóкöії, яка ïри її 
викîристанні çа ïриçначенням абî çа 

îбґрóнтîванî ïередбачóваниõ óмîв і 
ïри налеæнîмó встанîвленні та теõніч-
нîмó îбслóгîвóванні станîвить çагрîçó 
сóсïільним інтересам чи яка в іншиé 
сïîсіб не відïîвідає встанîвленим ви-
мîгам (див. [26]). 

Сóб’єкти гîсïîдарювання çа ïîрó-
шення Закîнó України «Ïрî çагаль-
нó беçïечність неõарчîвîї ïрîдóкöії» 
та Закîнó України «Ïрî дерæавниé 
ринкîвиé нагляд і кîнтрîль неõарчî-
вîї ïрîдóкöії» несóть відïîвідальність. 
Дî сóб’єктів гîсïîдарювання çастîсî-
вóються штраôні санкöії çалеæнî від 
вчиненîгî ними ïîрóшення ó рîçмірі 
від 75 дî 3000 неîïîдаткîвóваниõ мі-
німóмів дîõîдів грîмадян, ùî станî-
вить відïîвіднî від 1275 дî 51000 грн., 
а çа ïîвтîрне ïрîтягîм трьîõ рîків 
вчинення тîгî самîгî ïîрóшення – дî 
5000 неîïîдаткîвóваниõ мінімóмів дî-
õîдів грîмадян, ùî станîвить відïîвід-
нî дî 85000 грн. [24].

У ïрîöесі çастîсóвання öиõ санк-
öіé îргани дерæавнîгî наглядó встó-
ïають іç сóб’єктами гîсïîдарюван-
ня – ïîрóшниками ó віднîсини, яким 
ïритаманні îçнаки îрганіçаöіéнî-гîс-
ïîдарськиõ çîбîв’яçань, які виçначені 
відïîвідними ïîлîæеннями ГК України 
[25]. Зîбîв’яçання іç çастîсóвання ад-
міністративнî-гîсïîдарськиõ санкöіé 
є недîгîвірними. Адміністративнî-гîс-
ïîдарські санкöії çабеçïечóють дîдер-
æання сóб’єктами гîсïîдарювання 
встанîвлениõ çакîнîдавствîм ïравил і 
нîрм ведення гîсïîдарськîї діяльнîсті, 
налеæне викîнання ними дîгîвірниõ 
та іншиõ гîсïîдарськиõ çîбîв’яçань, 
дîсягнення îïтимальнîї îрганіçаöії 
екîнîмічниõ віднîсин і óтвердæен-
ня сóсïільнîгî гîсïîдарськîгî ïîряд-
кó в екîнîміöі. Сïисîк викîристаниõ  
дæерел:

Òаким чинîм, Закîн України «Ïрî 
електрîннó кîмерöію» має декларатив-
ниé õарактер ç îглядó на те, ùî він не 
встанîвлює відïîвідальність, çîкрема, 
ùîдî ïринöиïó çабеçïечення налеæнîї 
якîсті тîварів, рîбіт та ïîслóг, ùî ре-
аліçóються ó сôері електрîннîї кîмер-
öії. З îглядó на нîрми çакîнó мîæна  
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гîвîрити ïрî те, ùî електрîнні ïрîда-
æі та кóïівля ïрирівнюються дî çвичаé-
ниõ, яка надає мîæливість викîристî-
вóвати в ïîвнîмó îбсяçі нîрмативні 
ïриïиси ГК України та ЗУ «Ïрî çаõист 
ïрав сïîæивачів» ùîдî çабеçïечення, 
гарантóвання якîсті тîварó та відïî-
відальнîсті çа неякіснó (небеçïечнó) 
ïрîдóкöію сóб’єктів гîсïîдарювання 
бóдь-якîї îрганіçаöіéнî-ïравîвîї ôîр-
ми, ùî реаліçóють тîвари, викîнóють 
рîбîти, надають ïîслóги ç викîристан-
ням інôîрмаöіéнî-телекîмóнікаöіéниõ 
систем. Ðаçîм ç тим, на сьîгîдні лиша-
ється не вирішеним ïитання реаліçаöії 
наглядó çа ринкîм тîварів та ïîслóг, 
ùî îбертаються ó сôері електрîннîї 
кîмерöії та рîçïîділó відïîвідальнîсті 
міæ такими óчасники віднîсин ó сôе-
рі електрîннîї кîмерöії, як ïрîдавеöь 
та ïîстачальник ïîслóг ïрîміæнîгî 
õарактерó ó сôері електрîннîї кîмер-
öії, ùî óнемîæливлює ïîвнîю мірîю 
çастîсîвóвати налеæні çасîби відïîві-
дальнîсті дî гîсïîдарюючиõ сóб’єктів.

Â ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî ïðàâîâ³ 
òà åêîíîì³÷í³ çàñàäè ðîçâèòêó åëåê-
òðîííîї êîìåðö³ї. Äîñë³äæåíî ïðà-
âîâó ïðèðîäó åëåêòðîííîї êîìåðö³ї 
òà її ñï³ââ³äíîшåííÿ ç åëåêòðîííîю 
òîðã³âëåю. Зä³éñíåíî àíàë³ç îñîáëè-
âîñòåé â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñóá’ºêòà 
ãîñïîäàðюâàííÿ áóäü-ÿêîї îðãàí³çà-
ö³éíî-ïðàâîâîї ôîðìè, щî ðåàë³çóº 
òîâàðè, âèêîíóº ðîáîòè, íàäàº ïî-
ñëóãè ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³é-
íî-òåëåêîìóí³êàö³éíèх ñèñòåì çà 
áåçïåêó ïðîäóêö³ї. Îêðåñëåíî êîëî 
ïðîáëåìíèх ïèòàíü îçíà÷åíîї ïðî-
áëåìàòèêè.

Ключові слова: гîсïîдарське ïра-
вî, електрîнна кîмерöія, електрîнна 
тîргівля, беçïека ïрîдóкöії, гîсïîдар-
ськî-ïравîва відïîвідальність.

Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíы 
ïðàâîâыå è эêîíîìè÷åñêèå îñíîâы 
ðàçâèòèÿ эëåêòðîííîé êîììåð-
öèè. Иññëåäîâàíà ïðàâîâàÿ ïðèðîäà 
эëåêòðîííîé êîììåðöèè è åå ñîîò-
íîшåíèå ñ эëåêòðîííîé òîðãîâëåé. 
Ïðîàíàëèçèðîâàíы îñîáåííîñòè 

îòâåòñòâåííîñòè çà áåçîïàñíîñòü 
ïðîäóêöèè ñóáъåêòà хîçÿéñòâîâà-
íèÿ ëюáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé 
ôîðìы, êîòîðыé ðåàëèçóåò òîâàðы, 
âыïîëíÿåò ðàáîòы, ïðåäîñòàâëÿåò 
óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííых ñèñ-
òåì. Î÷åð÷åí êðóã ïðîáëåìíых âî-
ïðîñîâ îáîçíà÷åííîé ïðîáëåìàòèêè

In the article legal and economic 
principles of e-commerce was analyzed. 
The legal nature of e-commerce and 
its correlation with e-commerce was 
investigated. Peculiarities of liability 
entity of any legal form that sells goods, 
performs work, renders services using 
information and telecommunication 
systems for security products was 
analyzed. The range of problematic 
issues was outlined.
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