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Електронна торгівля – вид електронної підприємницької 
діяльності, що пов’язаний з купівлею і/або продажем
товарів і послуг за допомогою сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, та реалізацією відповідних 
бізнес-процесів торговельної та/або виробничо-
торговельної діяльності через глобальну мережу Інтернет.

Інтернет-магазин (електронний магазин) – сайт 
(платформа) в мережі Інтернет, через який відбувається 
представлення товарів та/або послуг і відбувається їх 
реалізація на визначених учасниками електронної торгівлі 
умовах.



ЦИФРОВИЙ ГАМАНЕЦЬ  ПРОГРАМА ДЛЯ 
ОПЛАТИ ТОВАРІВ  І ПОСЛУГ ЗА ДОПОМОГОЮ
СПЕЦІАЛЬНИХ ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУМЕНТІВ,
ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ 
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ.

Електронний договір – є домовленість двох або більше сторін, 
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних 
прав та обов'язків, інформація щодо якого зафіксована у 
вигляді  електронних  даних,  включаючи  обов'язкові реквізити 
документа.



ЯКИМ ЧИНОМ ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПЕКУ 
ЕЛЕКТРОННИХ ПРАВОЧИНІВ?

1. Ідентифікація сторін правочину
2. Підтвердження справжності електронного 
правочину - позначка часу (засвідченні наявності 
електронного документа (електронних даних) на 
певний момент часу)
3. Захист персональних даних



Продавці (постачальники) товарів та послуг повинні забезпечити прямий, простий та прозорий 
доступ інших суб’єктів електронної торгівлі і компетентних органів до такої інформації про себе:
повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи);
місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації/ фактичного проживання фізичної особи-
підприємця, телефон для зв’язку. Фізичні особи в разі реалізації своїх особистих речей, якщо такі дії не 
пов’язані із систематичною підприємницькою діяльністю, не зобов’язані надавати адресу свого 
фактичного проживання;
адреса електронної пошти та/або адресу Інтернет-магазину;
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (для фізичної особи-підприємця) чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і 
мають відмітку у паспорті);
номер свідоцтва про реєстрацію продавця платником податку на додану вартість, якщо така 
реєстрація здійснена відповідно до вимог Податкового кодексу України;
відомості про наявні діючі ліцензії, якщо здійснювана діяльність підлягає ліцензуванню;
різні варіанти доставки товару на вибір покупця;
можливі способи безготівкової оплати, включаючи можливість оплати готівкою кур’єру для фізичних 
осіб в разі кур’єрської доставки;
можливість відмови від замовлення;
інші відомості, які відповідно до законодавства України є обов’язковими для оприлюднення по певним 
видам економічної діяльності.



Якщо покупець товарів та послуг є фізична особа, яка не займається 
підприємницькою  діяльністю, під час оформлення замовлення на 
покупку товарів і послуг має повідомити про себе мінімальні дані, які 
необхідні для здійснення покупки, а саме:

 ім’я та по-батькові, прізвище та адресу в разі оформлення доставки 
поштою або кур’єром;

 контактний телефон.

 Інші персональні дані можуть бути надані покупцем лише за його 
згодою з метою виконання  його замовлення.

Якщо покупець товарів та послуг є юридичною особою або фізичною 
особою - підприємцем, заявка на покупку повинна бути оформлена 
відповідно до статей 207 та 208 Цивільного кодексу України, або 
електронним договором. 



ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ДЛЯ 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВОЧИНУ

«Акредитовані  центри  сертифікації ключів надають послуги фіксування часу згідно з 
вимогами, які встановлюються Мін’юстом та Адміністрацією  Держспецзв’язку,  за  
допомогою  особистого ключа, відповідний   якому   відкритий  ключ  засвідчено  в  
центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі.»

Перевірка позначки часу проводиться  користувачем послуги

фіксування часу   за  допомогою сертифіката відкритого ключа, 

наданого акредитованим центром сертифікації ключів.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа 
(електронних даних) на певний момент часу» від 26 травня 2004 р. N 680 



1. Суб’єкти електронної торгівлі  мають право вимагати тільки ті персональні дані, без 
яких вони не зможуть укласти договір та/або виконати свої зобов'язання.
2. Суб’єкти електронної торгівлі зобов'язані забезпечити захист персональних даних 
суб’єктів електронної торгівлі, що стали їм відомими з електронних документів 
та/або повідомлень, в порядку, передбаченому Законом України «Про захист 
персональних даних».
3. Суб’єктам електронної торгівлі забороняється використовувати персональні дані 
сторін в будь-яких інших цілях, що виходять за рамки їх зобов'язань.
4. Надання персональних даних під час реєстрації в автоматизованій інформаційній 
системі продавця означає надання згоди суб’єктом електронної торгівлі на обробку 
його персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних 
даних».
5. З метою недопущення несанкціонованого доступу до інформаційно-
телекомунікаційної системи, ідентифікації суб’єктів електронної торгівлі - покупців, 
сторони можуть додатково передбачати надсилання (надання) унікального набору 
електронних даних, які використовуються додатково до реєстраційних даних 
покупця. 
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