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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімкий розвиток сучасних інформаційних техно�

логій та глобальної мережі Інтернет відіграють важли�

ву роль у різних сферах життєдіяльності, суттєво спри�

яють активізації економіки та руху підприємництва у

напрямі світової глобалізації. В зв'язку з безперервним

розвитком телекомунікаційних технологій та інформа�

ційних мереж з'являються нові суспільні інститути, такі,

наприклад, як електронна комерція [8, с. 91].

Туристичний бізнес, з його глобальним характером й

прагненням запропонувати потенційному мандрівнику мак�

симальний вибір різних варіантів подорожей, не випадково

є тим різновидом ділової активності, в якому електронна

комерція зробила вражаючі кроки уперед. У країнах Захід�

ної Європи та США туристичні послуги посідають перше

місце за обсягом продажів у глобальній мережі Інтернет.

Відзначимо, що для ефективного функціонування

електронної комерції необхідним є не тільки загальний

розвиток матеріально�технічної бази, але й правильне

державне регулювання цієї сфери. Так, у законодавство

багатьох зарубіжних країн інтегровані положення про
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електронну комерцію, а в більшості економічно розви�

нених держав існують самостійні документи, що регу�

люють електронну торгівлю.

Українська влада наразі визнає важливість засто�

сування новітніх інструментів для належного функціо�

нування ринку електронної комерції, про що, зокрема,

свідчить План заходів з дерегуляції господарської діяль�

ності, затверджений розпорядженням Кабінету Мініст�

рів України № 615�р від 23 серпня 2016 р. Згідно з цим

документом передбачається прийняття актів, спрямова�

них на регулювання електронних угод, операцій з елек�

тронними грошима та електронного документообігу, а

також інших нормативних документів у цій сфері [3].

Верховна Рада України прийняла Закон України

"Про електронну комерцію" № 675�VIII від 03 вересня

2015 р. Цей документ визначає організаційно�правові

засади діяльності у сфері електронної комерції в Украї�

ні, встановлює порядок вчинення електронних право�

чинів із застосуванням інформаційно�телекомунікацій�

них систем та визначає права і обов'язки учасників

відносин у сфері електронної комерції [4].
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Однак, незважаючи на викладене, у вітчизняній нор�

мативно�правовій базі велика кількість питань у цій

сфері залишається неврегульованими, що неодноразо�

во призводить до порушення прав та інтересів багатьох

фізичних і юридичних осіб. Тому належне та ефективне

правове регулювання електронної комерції в Україні,

зокрема на туристичному ринку, нині є актуальною про�

блемою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові дослідження щодо правового регулюван�

ня електронної комерції на туристичному ринку здійсню�

вали такі українські та іноземні вчені, як В. Бочарніков,

В. Гуляєв, М. Жукова, І. Зорін, І. Калашников, В. Квар�

тальнов, С. Мельниченко, Ю. Миронов, М. Морозов,

Н. Морозова, Н. Плотнікова, М. Робсон, О. Тоффлер,

М. Скопень, Ф. Уллах, М. Хайдеггер, А. Чудновський та

інші. Однак проблема ефективного правового забезпе�

чення електронної комерції в туризмі залишається все

ще до кінця не вирішеною, а тому потребує подальших

наукових досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначення стану та перспектив роз�

витку правового забезпечення електронної комерції на

ринку туристичних послуг в Україні, а також аналіз

міжнародного досвіду в сфері законодавчого регулю�

вання електронної торгівлі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зараз український ринок електронної комерції є чи

не єдиним, що стрімко розвивається в умовах тоталь�

ного економічного спаду та фінансової кризи у країні.

Сприяє цьому швидкому розвитку в першу чергу, зви�

чайно ж, зростання рівня довіри споживачів. Це пов'я�

зано з появою нових платіжних сервісів, удосконален�

ням їх систем безпеки, а також спрощенням самої про�

цедури покупок через глобальну мережу Інтернет [10,

с. 21].

Якщо говорити про інші причини розвитку сфери

електронних платежів у нашій державі, то важливу роль

тут, звісно, відіграє й прагнення України стати повноці�

нним членом Євросоюзу. Зараз усі сфери економіки на�

магаються переходити на європейські стандарти веден�

ня бізнесу та законодавчого регулювання цих процесів

[5, с. 57]. Український ринок електронної комерції —

не виняток. І хоча це лише початок великого шляху, за�

лишається сподіватися, що так буде й далі, а крім са�

мих учасників ринку електронної комерції в Україні цей

курс підтримають й органи державної влади.

Донедавна визначення терміну "електронна комер�

ція" не існувало, проте ця прогалина була усунута Зако�

ном України "Про електронну комерцію". Так, відпові�

дно до ст. 3 цього документу, електронна комерція —

це відносини, спрямовані на отримання прибутку, що

виникають під час вчинення правочинів щодо набуття,

зміни або припинення цивільних прав та обов'язків,

здійснені дистанційно з використанням інформаційно�

телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників

таких відносин виникають права та обов'язки майново�

го характеру [4].

Зазначимо, що своєрідним зразком для національ�

ного законодавства багатьох держав світу визнається

Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю,

прийнятий у Нью�Йорку в 1996 р. У цьому документі

розкрито такі моменти: наведено термінологічний та по�

няттєвий апарат; регламентовано питання про юридич�

ну силу повідомлень та передачі даних; врегульовано

укладення договорів у електронній формі та викладені

їх основні ознаки; визначено принципи міжнародної

торгівлі в епоху інформаційних магістралей, з'ясовано

питання документообігу перевезення вантажів тощо [6].

Не буде перебільшенням стверджувати, що цей до�

кумент заклав фундамент правового регулювання діяль�

ності у сфері електронної торгівлі та використовується

для уніфікації міжнародного й національного законо�

давства. На доцільність імплементації цього документу

зазначено в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН А/

51/628 від 16 грудня 1996 р.

Ще один важливий документ — типовий закон

ЮНСІТРАЛ про електронні підписи був прийнятий у Відні

в 2001 році. Він застосовується у тих випадках, коли елек�

тронні підписи використовуються в контексті торгівельної

діяльності та не має переважної сили стосовно будь�яких

норм права, призначених для захисту споживачів. Вказа�

ний закон встановлює: режим для технологій створення

електронних підписів; положення про дотримання вимоги

щодо наявності підпису; поведінку підписанта, а також по�

стачальника сертифікаційних послуг; процедуру визнан�

ня іноземних сертифікатів та електронних підписів [7].

Слід також визначити інші документи з правового

регулювання електронної комерції, що використовують�

ся у країнах Європи:

1. Конвенція про захист осіб у зв'язку з автома�

тизованою обробкою персональних даних, прийнята

28 січня 1981 р. Радою Європи.

2. Типова угода обміну при міжнародному комер�

ційному використанні електронного обміну даними,

прийнята 23 червня 1995 р. Європейською економічною

комісією ООН.

3. Декларація про глобальну електронну комерцію,

затверджена 20 травня 1998 р. Конференцією Міністрів

Всесвітньої торгівельної організації.

4. Директива "Про електронний підпис" прийнята

13 грудня 1999 р. Європейським Парламентом та Радою

Європи.

5. Директива "Про електронну комерцію", прийня�

та 08 червня 2000 р. Європейським Парламентом та Ра�

дою Європи.

6. Угода про електронну комерцію (Рекомендація

№ 31), прийнята 26 березня 2000 р. Центром ООН спри�

яння торгівлі та електронному бізнесу.

7. Директива "Про правила та оподаткування Інтер�

нет�торгівлі", прийнята 01 квітня 2004 р. Європейським

Парламентом та Радою Європи.

Отже, в системі пріоритетів провідних держав світу про�

блеми регулювання електронної комерції посідають важ�

ливе місце. Той факт, що електронна комерція є потужним

важелем економічного зростання та надійною платформою

для переходу національних економік на якісно новий рівень

розвитку, вже ні в кого не викликає сумнівів.

Правове регулювання електронної комерції у нашій

державі здійснюється Цивільним кодексом, Законом Ук�
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раїни "Про електронну комерцію" та іншими законодав�

чими актами. При цьому такі сфери, як електронні платіжні

системи, митне оформлення та оподаткування, конфі�

денційність, безпека, захист інтелектуальної власності,

вимагають удосконалення правового регулювання.

Так, Цивільний кодекс України містить тільки одну

статтю, яка припускає можливість укладення угоди за

допомогою електронних засобів зв'язку. Згідно зі ст. 207

Цивільного кодексу України, правочин вважається таким,

що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафік�

сований в одному або кількох документах (у тому числі

електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися

сторони. Використання при вчиненні правочинів факси�

мільного відтворення підпису за допомогою засобів ме�

ханічного, електронного або іншого копіювання, елект�

ронного підпису або іншого аналога власноручного підпи�

су допускається у випадках, встановлених законом, інши�

ми актами цивільного законодавства, або за письмовою

згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповід�

ного аналога їхніх власноручних підписів [11].

Вищевикладені норми процитовані з урахуванням

змін, які були внесені у Цивільний кодекс України в зв'яз�

ку з прийняттям у 2015 р. Закону України "Про елект�

ронну комерцію". Відзначимо, що вказаний закон, у

цілому, є прогресивним актом, оскільки регулює знач�

ний масив суспільних відносин, які до його прийняття

взагалі знаходилися поза межами правового поля.

Серед позитивних нововведень потрібно виділити

наступні моменти:

— узаконені принципи електронної комерції;

— наведені тлумачення основних термінів;

— визначено учасників електронної комерції та їх

правовий статус;

— детально регламентований порядок укладення

електронних договорів;

— введено положення про захист персональних даних.

Незважаючи на ліквідацію Законом України "Про

електронну комерцію" загальної правової невизначеності

та основних регуляторних бар'єрів на шляху розвитку

ринку електронних продажів, електронна торгівля окре�

мими видами послуг в Україні підлягає спеціальному ре�

гулюванню. Так, наприклад, згаданий закон не застосо�

вується під час надання банківських послуг, використан�

ня електронних грошей, здійснення грошових переказів.

У світі багато держав, де більше половини подоро�

жей бронюються у режимі реального часу — наприк�

лад, США, Канада, Великобританія, Німеччина, Авст�

ралія та ін. Приміром, в Індії, де електронний туризм за�

родився лише у 2007 р., показник бронювання подоро�

жей через глобальну мережу Інтернет вже перевищує

50%. Напрями розвитку електронного туризму по всьо�

му світу майже однакові. Перший напрям — галузевий

розвиток: спочатку в Інтернеті можна було бронювати

квитки на літаки, потім номери в готелях, ще трохи

пізніше — квитки на поїзд, автобус тощо. Другий на�

прям — географічний розвиток: спочатку електронний

туризм став популярним у Північній Америці та Західній

Європі, а трохи пізніше — в Азії, Південній Америці,

Тихоокеанському регіоні.

Авіакомпанії були першими підприємствами турис�

тичної галузі, які застосували електронний документо�

обіг для швидкої організації процесів взаємодії зі своїми

партнерами та потенційними клієнтами. Тож не дивно, що

як тільки доступ до комп'ютерних мереж став загально�

доступним, саме реалізація авіаквитків швидко зайняла

домінуючу позицію у сегменті електронних продажів.

Комп'ютерні системи обліку та бронювання авіа�

квитків до того моменту були налагоджені впродовж ба�

гатьох років, заслуговували на довіру споживачів та

мали всю необхідну програмну інфраструктуру для ре�

алізації продажів через глобальну мережу. Позначила�

ся й специфічність самого середовища взаємодії: в

Інтернеті чим простіше, зрозуміліше та ближче до відо�

мих стандартів знаходиться товар, тим простіше його

продавати кінцевому споживачу без участі живого кон�

сультанта. Квитки на транспортні засоби виявилися

найбільш затребуваним товаром для покупок [1, с. 212].

Завдяки швидкому розвитку електронної комерції,

продажі через глобальну мережу Інтернет впродовж

одного десятиліття досягли в ряді країн настільки знач�

них масштабів, що стали впливати на структуру взаємо�

відносин між учасниками всієї туристичної галузі. За�

раз розвиток електронної комерції в туризмі сконцент�

ровано у кількох центрах: США, Західна Європа, Індія,

Бразилія та Росія. Однак слід зауважити, що процеси

впровадження елементів електронної комерції йдуть

повсюдно, від Китаю до Чилі, зокрема спостерігається

значний прогрес електронної торгівлі в інших галузях

по всіх регіонах світу. Все це підтверджує гіпотезу про

швидке включення усе більшої кількості країн у систе�

му електронного туризму, як в якості постачальників,

так і споживачів різноманітних послуг [2, с. 176].

Разом з тим, виробники певних видів туристичних по�

слуг, поки що недостатньо ефективно використовують

глобальну мережу в якості нового каналу збуту. Інтернет

виявляє себе як досить специфічне середовище взаємодії

продавця та споживача послуг, де відсутнє живе спілку�

вання, отже, покупець не відчуває себе досить впевнено

при виборі незнайомої для нього послуги. Механічне пе�

ренесення процесу реалізації туристичних послуг з офі�

су підприємства у глобальну мережу не завжди прино�

сить бажаного результату. Для того, щоб Інтернет підви�

щував свою популярність в якості каналу придбання ту�

ристичних послуг, необхідно надати клієнту у глобальній

мережі більш якісний сервіс, аніж у офісі підприємства.

Можливість виходити з власних потреб, а не з наяв�

них пропозицій туристичних операторів, формувати осо�

бистий набір послуг у потрібній черговості та на будь�

якому етапі подорожі, персоніфікація систем розрахо�

ваних на масового клієнта, цілодобова доступність будь�

якого сервісу в глобальній мережі Інтернет — ось ви�

значальні переваги електронної комерції, які підвищу�

ють її затребуваність [9, с. 27].

Отже, розвиток електронної комерції на туристич�

ному ринку призводить до істотного зближення вироб�

ників з споживачами, постачальників з агентами, а та�

кож сприяє інтеграції їх електронних систем та техно�

логій. У свою чергу, прискорення та удосконалення про�

цесів взаємодії між учасниками ринку призводять до

суттєвих змін у самій туристичній діяльності. Гнучкість

та оперативність, що забезпечуються сучасними техно�

логіями ведення бізнесу, формують нові стандарти

якості, що регулярно висуваються споживачами турис�

тичних послуг.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
Одним з важливих факторів, який перешкоджає

стрімкому розповсюдженню електронного туризму в

Україні, є недосконалість нормативно�правової бази.

Після впровадження дійових правових механізмів взає�

модії продавця та споживача туристичних послуг мож�

на зробити електронні продажі одним з сучасних та

ефективних способів реалізації туристичного продукту.

Наразі електронна комерція в Україні потребує за�

конодавчих актів, які б сприяли розвитку та просуван�

ню глобального ринку. Фактично це означає сукупне

використання традиційних правових норм, а також нор�

мативних актів, створених конкретно для сфери елект�

ронної комерції. Крім цього, необхідно уніфікувати за�

конодавство та значно спростити правила й процедури,

що застосовуються у різних іноземних державах.
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