
E-commerce



Головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сфері електронної 
комерції та бізнесу є Мінцифри.

Водночас, Мінекономіки проводить 
роботу щодо захисту прав споживачів у 
сфері електронної торгівлі, що є 
складовою електронної комерції.



Загальна проблематика

За інформацією Держпродспоживслужби,
15% споживачів залишаються незахищеними
у разі порушення їх прав при купівлі товарів
в інтернет-магазинах. На сьогодні відсутні
інструменти реагування на порушення
законодавства про захист прав споживачів
суб’єктами господарювання у сфері
електронної торгівлі, яких, зокрема
неможливо ідентифікувати.



Вирішення

• В проекті Закону України «Про захист прав споживачів» (у новій 
редакції)

• Шляхом імплементації Регламенту (ЄС) 
№ 2019/1020 Європейського Парламенту та Ради від 20.06.2019 
року про ринковий нагляд та відповідність продукції.

• Шляхом створення платформи «Е-споживач» для продавців 
та споживачів, до розроблення 
якої Мінцифри долучило Мінекономіки. Така 
платформа надасть змогу ідентифікувати продавця, перевірити 
статус «Перевірений продавець» та вирішити споживчий спір 
онлайн із залученням працівників Держпродспоживслужби. 
Наразі триває робота над Концепцією такого проекту.



Проект Закону України

«Про захист прав споживачів»



Проблема

Суб’єкти господарювання надають 
споживачам на своїх сайтах 

недостовірну інформацію про себе, 
своє місцезнаходження або вказують 

тільки номера телефонів.



Вирішення в 
проекті Закону

Проектом Закону передбачено
надання достовірної інформації про
суб’єкта господарювання, достатні
для його ідентифікації та
відповідальність за її відсутність.



Проблема

На сайтах інтернет-магазинів не 
завжди є інформація щодо розірвання 
договору, відмови від продукції, 
порядку та термінів повернення 
коштів, додаткових витрат на 
перевезення, доставку товару.



Вирішення в 
проекті Закону

Передбачено перелік інформації, 
яку повинен надавати суб’єкт 
господарювання споживачам перед 
придбанням товарів, зокрема ціну, 
порядок оплати, порядок відмови 
від договору та повернення товару, 
додаткові витрати на перевезення, 
доставку товарів та 
відповідальність за її відсутність.



Проблема

Маркетплейси (Розетка, prom.ua), 
прайс-агрегатори (Honline) не 

відповідають за наявність інформації 
про суб’єктів господарювання, яким 

надають платформу для їх діяльності.



Вирішення в 
проекті Закону

Передбачено відповідальність
маркетплейсів, прайс-агрегаторів
за наявність інформації, яка
стосується даних про суб’єктів
господарювання, яким надають
платформу для їх діяльності.

За достовірність такої інформації
відповідальність несе суб’єкт
господарювання, який пропонує
до продажу продукцію через
маркетплейси, прайс-агрегатори.



Проблема

У разі порушення прав споживачів суб’єктом 
господарювання, що здійснює інтернет-торгівлю, 
Держпродспоживслужба не може здійснити 
перевірку, оскільки неможливо ідентифікувати 
продавця і споживач залишається незахищеним.



Вирішення в проекті Закону

У разі ненадання суб’єктом господарювання достовірної інформації на веб-
сайті про його найменування, місцезнаходження, що унеможливлює здійснення
заходу державного нагляду (контролю) відповідно до вимог Закону України
“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності” з метою поновлення порушених прав споживачів,
Держпродспоживслужба має право звертатися до провайдера інтернет-послуг
щодо обмеження доступу до веб-сайту (частини веб-сайту, програмного
забезпечення) такого суб’єкта господарювання.

Водночас, у разі отримання Держпродспоживслужбою від суб’єкта
господарювання заяви про відновлення доступу до веб-сайту у зв’язку з
розміщенням інформації про його найменування та
місцезнаходження, Держпродспоживслужба звертається протягом двох робочих
днів до провайдера інтернет-послуг з метою відновлення доступу до веб-сайту.


