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ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

Широке застосування цифрових технологій, що забезпечують ін-
формаційно-комунікаційну взаємодію учасників суспільного, в т. ч. еко-
номічного, життя, породило таке явище, як цифрова економіка, в якій 
основними засобами (факторами) виробництва і основним ресурсом  є 
цифрові (електронні, віртуальні) дані як числові, так і текстові [1], а клю-
човим суб’єктом підприємництва є суб’єкти е-бізнесу з їх орієнтацією на 
створення/вдосконалення/використання зазначених технологій та інших 
е-ресурсів, надання е-послуг. 

Використання згаданих технологій забезпечує низку суттєвих переваг 
порівняно з аналоговою економікою (швидкий обмін інформацією в режи-
мі он-лайн зумовлює швидкий рух товарів, можливість замовлення яких 
не потребує відвідування магазинів, складів тощо, а їх оплата – готівки чи 
звернення до банківських установ для безготівкової оплати), проте несе в 
собі і значні ризики у разі непрофесійного (зумовленого браком «цифро-
вих» знань та навичок)  або недобросовісного їх використання. 

За таких умов посилюється роль правового забезпечення відносин ЦЕ, 
яке має включати встановлення цивілізованих (соціально орієнтованих) 
«правил гри» в цій сфері (включно з правовим становищем учасників та 
порядком їх взаємодії, в т.ч. укладенням е-договорів, правовим режимом 
ресурсів ЦЕ, відповідальністю за порушення згаданих «правил», поряд-
ком розгляду/вирішення конфліктів/спорів) та гарантувати їх виконання 
на практиці.  

Система нормативно-правових актів, що регулюють відносини ЦЕ 
Україні  вже сформувалася, хоча із значними проблемами, серед яких 
численність актів законодавства і розпорошеність норм, що регулюють 
відносини ЦЕ (їх умовно можна поділити на три блоки  [2, с. 38-48]: 
перший – це акти, спрямовані на регулювання сучасних інформаційних 
відносин,  інформатизацію основних сфер суспільного життя (включно 



з економічним),  функціонування інформаційного суспільства, в т. ч.  за-
кони: «Про інформацію» [3], «Про захист інформації в інформаційно-те-
лекомунікаційних системах» [4], «Про телекомунікації» [5], «Про основ-
ні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 
роки» від 09.01.2007 р. [6], та ін.; до другого блоку слід віднести акти, 
що стосуються різних аспектів функціонування ЦЕ як складової інфор-
маційного суспільства, зокрема, закони  «Про електронну комерцію» [7], 
«Про електронні довірчі послуги» [8], «Про платіжні системи та пере-
ведення грошей в Україні» [9], Концепцію розвитку цифрової економі-
ки та суспільства України на 2018–2020 роки [1], нещодавно прийнятий 
Указ Президента «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних 
та юридичних осіб до електронних послуг»  [10]  та інші акти; третій і 
найбільш численний блок включає акти  законодавства, які  безпосеред-
ньо ЦЕ не присвячені, проте окремі їх норми регулюють порядок вико-
ристання в певній сфері чи певними суб’єктами цифрових технологій/
електронних ресурсів (майже всі кодекси, більшість законів, в т. ч. «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [11],  «Про акціо-
нерні товариства» [12] та ін.).Таке законодавство важко назвати прозорим 
для пересічних учасників відносин ЦЕ – суб’єктів малого та середньо-
го е-бізнесу, споживачів (з огляду на їх цифрову нерівність порівняно з 
крупними представниками такого підприємництва),  що суперечить ос-
новним засадам громадянського суспільства, розвитком інститутів якого 
певним чином опікується держава, прийнявши відповідник акт   [13].

Стрімкий розвиток відносин ЦЕ зумовлює значне відставання нор-
мативно-правового регулювання від фактичного стану таких відносин, 
а численність актів законодавства та розпорошеність в них норм про ЦЕ 
– відсутність(а) уніфікації термінів, що використовуються в цій сфері, 
та (б) визначення деяких з них (зокрема, е-бізнесу), наявність колізій, 
слабку ефективність правових механізмів захисту прав споживачів тощо. 
Більшість актів законодавства, що регулюють відносини у сфері еконо-
міки орієнтовані на традиційний (аналоговий) її варіант, що зумовлює 
необхідність оновлення (як зазначає Mark Paul [14])  аналогового  законо-
давства для вирішення більшості проблем ЦЕ.

Крім того, відсутнє чітке розподілення повноважень між діючими у 
сфері ЦЕ уповноваженими/контролюючими органами[2, c. 51],виконання 
прийнятих державою актів законодавства, зокрема Закону «Про доступ до  
об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку те-
лекомунікаційних мереж» [15], що викликало критичну реакцію однієї із 
саморегулівних організацій – Інтернет Асоціації України [16].



Все вищезазначене свідчить про необхідність оптимізації системи ак-
тів законодавства про ЦЕ, забезпечення її адекватності сучасному стану 
та перспективам розвитку відносин ЦЕ, включно з їх вирішальною скла-
довою – цифровими технологіями. Важливу роль у вирішенні цього комп-
лексного завдання відіграла б кодифікація – прийняття Закону про ЦЕ чи 
Кодексу ЦЕ [2, c. 49, 183] з ґрунтовними, чіткими та прозорими (зрозумі-
лими для пересічних учасників відносин ЦЕ) положеннями, в т. ч. щодо:  
визначення основних понять ЦЕ; закріплення ознак та видів е-бізнесу,  за-
гальних вимог до його суб’єктів; визначення правового режиму е-ресур-
сів та системи уповноважених у сфері ЦЕ органів з розмежуванням за-
кріплених за ними функцій; відповідних порядків (укладення е-договорів, 
надання е-послуг, розгляду конфліктів/спорів у сфері ЦЕ, притягнення до 
відповідальності, тощо); основних засад саморегулювання у сфері ЦЕ та  
критеріїв для надання саморегулівним організаціям окремих повноважень 
держави у сфері ЦЕ; засобів подолання цифрової нерівності, включно з  
обов’язками уповноважених у певних сферах ЦЕ органів та суб’єктів е-біз-
несу щодо забезпечення інформування отримувачів е-послуг про порядок 
використання цифрових ресурсів при наданні таких послуг. Проблема до-
тримання встановлених в сфері ЦЕ правил – більш складна і передбачає 
оптимізацію системи уповноважених у цій сфері органів з чітким розподі-
лом між ними повноважень, з дієвими правовими механізмами контролю 
за станом ринків ЦЕ, що мають забезпечити своєчасне  виявлення пору-
шень та застосовування до порушників закріплених законом санкцій. 
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