
Тема 4-5. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ (на два заняття). 
 

Заняття 1 
1. Поняття електронної комерції та електронної торгівлі. 
2. Види електронної комерції. Функції електронної комерції. 
3. Правове регулювання електронної комерції: 
- Міжнародно-правові документи у сфері електронної комерції.  
- Директиви ЄС у сфері електронної комерції. 
- Національне законодавство у сфері електронної комерції.  
4. Учасники відносин у сфері електронної комерції: 
- Суб’єкти електронної комерції; вимоги до продавця, покупця. 
- Постачальники послуг проміжного характеру в інформаційній сфері. 
- Електронні магазини. 
- Електронні аукціони, електронні біржі. 

 
Завдання 1 
Проаналізуйте сферу застосування Закону України «Про електронну 

комерцію». Ознайомтеся з ст. 1 цього закону. 
 
Завдання 2 
Визначте правовий статус постачальників послуг проміжного характеру в 

інформаційній сфері.  Проаналізуйте ст. 6 Закону «Про електронну комерцію». 
Яке значення цих суб’єктів для електронної комерції? 
 

Заняття 2 
5. Поняття та характеристика електронного правочину: предмет, сторони, 

особливості. 
6. Смарт-контракти. 
7. Порядок вчинення електронних правочинів: 
- Загальна характеристика. 
- Комерційні електронні повідомлення, їх види. 
- Особливості оферти і акцепту. 
8. Виконання електронного договору. Права та обов’язки сторін. 
 
 
Завдання 3  
Проаналізуйте ст. 12 Закону України «Про захист прав споживачів». Які 

особливості договору, що укладається поза торговельними або офісними 
приміщеннями? 

 



Завдання 4 
Охарактеризуйте права споживача у разі укладення договору на відстані. 

Проаналізуйте ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів». 
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