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Статтю присвячено актуальній на сьогодні проблемі захисту прав споживачів у разі придбання товарів на відстані (в Інтернет - ма-
газині). Визначено найбільш часті порушення, з якими стикаються споживачі в процесі реалізації своїх прав. Проаналізовано чинні 
нормативно - правові акти щодо захисту прав споживачів та регулювання діяльності підприємців, які здійснюють реалізацію товарів на 
відстані. Визначено відмінності у загальних підставах і порядку розірвання договору купівлі - продажу товарів та розірвання договору 
купівлі - продажу, укладеного на відстані. Запропоновано поради авторів щодо захисту прав споживачів в мережі Інтернет. 

Ключові слова: захист прав споживачів, споживач, Інтернет-торгівля, договір, укладений на відстані, розірвання договору. 

Статья посвящена актуальной на сегодня проблеме защиты прав потребителей в случае приобретения товаров на расстоянии 
(в Интернет - магазине). Определены наиболее частые нарушения, с которыми сталкиваются потребители а процессе реализации 
своих прав. Проанализированы действующие нормативно - правовые акты по защите прав потребителей и регулирования деятель-
ности предпринимателей, осуществляющих реализацию товаров на расстоянии. Определены различия в общих основаниях и порядке 
расторжения договора купли - продажи товаров и расторжения договора купли - продажи, заключенного на расстоянии. Предложено 
советы авторов по защите прав потребителей в сети Интернет. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, потребитель, Интернет-торговля, договор, заключенный на расстоянии, расторжение 
договора. 

The article is devoted to the problem today consumer protection when buying goods at a distance (online store). The most frequent violations 
faced by consumers in the implementation of their rights. Analyzed existing regulations on consumer protection and regulation of businesses 
engaged in the sale of goods in the distance. Determined differences in the common grounds and procedure for termination of the contract of sale 
of goods and termination of the contract of sale concluded at a distance. Tips authors proposed consumer protection on the Internet. 

Key words: consumer protection, consumer, E-commerce, contract concluded at a distance, termination of the contract. 

На сьогоднішній день придбання товарів, робіт і по-
слуг через Інтернет набуває все більшого розповсю-
дження. Як справедливо зауважив один активний клієнт 
онлайн-комерції, «в Інтернет-магазині можна купити все, 
крім любові і Вітчизни». І це правда - сьогодні все більше 
покупок здійснюються за допомогою мережі Інтернет. Це 
швидко, зручно і часто дешевше, ніж в традиційних мага-
зинах. Питання лише в тому, наскільки це безпечно, тобто, 
які є гарантії, що покупець не буде обдурений, купуючи, 
по суті, «кота в мішку»? 

Умови, які пред'являють покупцеві роздрібної та Ін-
тернет - торгівлі в Україні, нерідко ігнорують норми за-
конів. Навіть у найкращих магазинах всіляко намагають-
ся зменшити обсяг прав споживача. Тим більше в сфері 
електронної торгівлі, яка безперечно зручна, але набагато 
менш контрольована. Якщо в офлайн — магазинах досить 
розповсюджені ситуації, коли продавець намагається не-
обгрунтовано звузити права споживача, то про сферу елек-
тронної торгівлі, яка, безперечно, є зручною, але набагато 
менше контрольованою, годі вже й говорити. 

Серед сучасних порушень з боку Інтернет-магазинів 
можна виділити такі: відсутність інформації про продав-
ця та інформації про порядок подання претензій в разі їх 
виникнення; відмова забезпечити заміну або гарантійний 

ремонт товару; відмова у поверненні грошових коштів за 
товар неналежної якості; невідповідність товару до вимог 
нормативних актів; невідповідність документів, що супро-
воджують товар; зміна ціни товару під час його доставки 
тощо. Саме тому проблема захисту прав споживачів у сфе-
рі Інтернет-торгівлі набуває особливого значення. Аналіз 
скарг споживачів, які звернулися до ВГО «Союз спожива-
чів України», дає підстави говорити про те, що переважна 
більшість звернень стосується порушення прав спожива-
чів саме Інтернет — магазинами [1 ]. 

Проблемам захисту прав споживачів неодноразово 
приділялася увага у значній кількості досліджень як в 
Україні, так і за її межами. Так, останніми роками пробле-
мі захисту прав споживачів приділяли увагу такі дослід-
ники, як Л. М. Іваненко. С. А. Косінов, Г. А. Осетинська, 
О. П. Письменна та інші. Проте придбання товарів через 
Інтернет-магазини та проблеми, пов'язані з поверненням 
товару продавцю в разі виявлення недоліків або якщо то-
вар просто «не підійшов», вимагають окремої уваги. 

Незважаючи на значний внесок науковців. їх напра-
цювання не охоплюють усіх аспектів захисту прав спожи-
вачів, які придбавають товари та послуги через Інтернет, 
що дає змогу продовжувати неукові дослідження в цьому 
напрямку. Тому метою цієї статті є дослідження питання 
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як саме можна захистити права споживача, який придбав 
товар у Інтернет — магазині; які права йому належать; про-
тягом якого строку споживач має право повернути річ, 
придбану в Інтернет-магазині, продавцю; чи може спо-
живач повернути таку річ; чи існують важелі впливу на 
Інтернет-магазини, які б змусили їх виконувати законні 
вимоги споживачів. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити 
такі завдання: дати визначення поняттю «Інтернет - тор-
гівля»; проаналізувати сучасну нормативну базу, що регу-
лює відносини між покупцем і продавцем товарів, робіт та 
послуг в Інтернеті та їх основні права; зазначити умови та 
підстави розірвання договорів купівлі — продажу товарів 
на відстані або поза торговельним чи офісним приміщен-
ням; визначити умови та підстави повернення коштів за 
товар, куплений в Інтернет-магазині; з'ясувати порядок 
повернення товару, придбаного на відстані. 

На сьогоднішній день Закон не містить визначення 
«Інтернет - торгівля», чи «Інтернет - комерція», тому до-
водиться звертатися до неофіційного визначення такої ка-
тегорії. Інтернет - магазин - це інтерактивний веб-сайт, 
що рекламує товар або послугу; приймає замовлення 
щодо придбання; пропонує користувачеві вибір варіанту 
розрахунку; виписує рахунок щодо оплати, що є одночас-
но підтвердженням замовлення [2]. 

Відносини, що виникають між покупцем і продавцем 
товарів, робіт та послуг в Інтернеті не відрізняються від 
традиційних правил купівлі - продажу і регулюються, зо-
крема, положеннями Цивільного кодексу України та За-
кону України «Про захист прав споживачів» [3], а також 
відповідними нормативними актами щодо регулювання 
відносин з реалізації товарів у спеціальний спосіб. На 
сьогоднішній день немає спеціального закону, який би 
регулював електронну комерцію. Але це не означає, що 
електронна торгівля може здійснюватися поза правого 
поля. Згідно з роз'ясненням Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України у листі № 3502-05/43517-14 
від 19.11.2012 р. суб'єкти господарювання, які здійснюють 
торгівлю за допомогою мережі Інтернет, повинні керува-
тися вимогами Правил продажу товарів на замовлення та 
поза торговельними або офісними приміщеннями (далі по 
тексту — Правила) [4]. Звичайно, Інтернет-торгівля цілком 
підпадає під дію Закону України «Про захист прав спожи-
вачів». Крім зазначених нормативних актів, продавець у 
сфері електронної комерції зобов'язаний керуватися і ви-
конувати вимоги інших нормативно — правових актів, що 
регулюють торговельну діяльність. 

На перший погляд Інтернет — магазин мало чим від-
різняється від традиційної торговельної точки. Замість 
торгового залу у такого магазину є сайт, на якому розмі-
щені каталог товарів, прайс-листа, контакти продавця. Всі 
товари знаходяться на складі, з якого покупець або сам 
їх забирає, або замовляє доставку поштою/кур'єром. До-
говір купівлі — продажу оформляється шляхом оформ-
лення замовлення і виставлення рахунку, який може бути 
сплачений по - різному: післяплатою, готівкою на складі 
продавця або кур'єру, за допомогою розрахункової картки 
покупця або електронних грошей [5, с. 223]. Виходячи з 
цього, можна зробити однозначний висновок, що торгів-
лю через Інтернет цілком можна віднести до продажів 
товарів на замовлення, яка має деякі особливості, закрі-
плені в Правилах продажу товарів на замовлення та поза 
торговельними або офісними приміщеннями, затвердже-
них наказом Мінекономіки № 103 від 19.04.2007 р. Якщо 
керуватися цим документом, Інтернет - торгівля має всі 
характерні риси продажу товарів на замовлення, оскільки 
в даному випадку споживач укладає договір купівлі - про-
дажу товарів із продавцем на відстані за допомогою за-
собів дистанційного зв'язку або здійснює їх попереднє 
замовлення безпосередньо в продавця. До засобів дистан-
ційного зв'язку в цьому контексті п. 1.2. Правил № 103 

відносить телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, 
телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які 
можуть використовуватися для укладення договорів на 
відстані. Оскільки покупцем в Інтернет - магазині найчас-
тіше є фізична особа, практично всі відносини в цій сфері 
підпадають під дію норм Цивільного кодексу України і За-
кону України «Про захист прав споживачів». 

Такий спосіб укладання договору має значні переваги 
порівняно із загальним порядком, коли необхідно ходити 
по магазинах. Ці переваги полягають у наданні макси-
мального об'єму інформації через Інтернет; проведенні 
за допомогою мінімальних зусиль порівняльного аналізу 
характеристик товару та цін, що пропонуються у різних 
Інтернет-магазинах; оплати товару без відвідування тра-
диційного магазину [6]. 

Хоча певна частина українських споживачів корис-
тується таким способом купівлі або замовлення продук-
ції, ще більша частина не використовує такий спосіб при 
укладанні договору купівлі — продажу. Причини цього різ-
номанітні і не останнє місце серед них посідає така при-
чина, як недовіра до Інтернет-магазину, побоювання, що 
замовлений та оплачений товар не буде вислано, або при-
йде не той товар, що замовлявся, або у разі виникнення 
якихось проблем їх не можна буде вирішити через даний 
Інтернет — магазин [7], одним словом - невпевненість у 
безпеці Інтернет-магазину. Практика свідчить, що випад-
ки, описані вище, дійсно існують. Причому доволі часто 
буває складно розшукати продавця. Який не вказує на сво-
єму сайті ані адреси, ані телефону [8]. На сайті може бути 
також невірно вказана інформація про товар, внаслідок 
чого споживач може придбати не ту продукцію, яка йому 
потрібно. Втім, якщо продавця й вдалося розшукати, то 
складно буде довести наявність правовідносин із ним. Та-
ким чином, є велика імовірність порушень прав спожива-
чів при укладенні ними таких угод. 

Як було вже зазначено вище, на споживачів Інтернет-
послуг чи товарів, як і на споживачів інших сфер комерції 
поширюється і норма Закону України «Про захист прав 
споживачів». Тому можна стверджувати те, що споживачі 
при придбанні продукції через мережу Інтернет, відповід-
но до статті 8 цього Закону «у разі виявлення протягом 
встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в 
порядку та у строки, що встановлені законодавством, ма-
ють право вимагати»: 1. пропорційного зменшення ціни; 
2. безоплатного усунення недоліків товару в розумний 
строк; 3. відшкодування витрат на усунення недоліків то-
вару. 

Якщо товар придбаний в Інтернет-магазині не пі-
дійшов, то споживач має право розірвати укладений на 
відстані договір шляхом повідомлення продавця про це 
протягом чотирнадцяти днів з моменту підтвердження ін-
формації або з моменту одержання товару чи першої по-
ставки товару, (п. 1.6. Правил). Аналіз вказаного пункту 
Правил дає підстави говорити, що в разі придбання то-
вару в Інтернет-магазині, на відміну від загального пра-
вила, можливість розірвання договору купівлі - продажу 
не ставиться в залежність від певних обставин, і поку-
пець не зобов'язаний обґрунтовувати причину повернен-
ня товару (не підійшов за розміром, кольором тощо), як 
цього зазвичай вимагають в офлайн-магазинах. Також 
не виділяється окремо така підстава для розірвання до-
говору купівлі — продажу товару, як виявлення недоліків 
придбаного товару. Тому вбачається, що в разі виявлення 
недоліків придбаного товару покупець має право на його 
повернення та розірвання договору купівлі - продажу без 
проведення попередньої перевірки та встановлення про-
вини виробника в їх наявності. Однак у вказаному поряд-
ку такі дії мають бути вчинені не пізніше ніж протягом 
14 днів з моменту підтвердження інформації, визначеної у 
п. 1.6. Правил, або з моменту одержання товару чи першої 
поставки товару. 
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Продавець повинен повернути сплачені гроші та від-
шкодувати витрати, понесені споживачем у зв'язку з по-
верненням продукції, протягом тридцяти днів з момен-
ту одержання повідомлення споживача про недійсність 
договору (п. 1.7. Правил). Таким чином, видається, що 
споживач, який купує товар у Інтернет — магазині, може 
легко захистити свої права. Проте труднощі виникають із 
доказуванням факту укладення договору на відстані, при-
дбання чи замовлення товару через мережу Інтернет, коли 
у набувача відсутній договір купівлі-гтродажу в паперовій 
формі. 

Згідно з Правилами продаж товарів на замовлен-
ня - вид торгівлі, за якої споживач укладає договір ку-
півлі - продажу товарів із продавцем на відстані за до-
помогою засобів дистанційного зв'язку або здійснює їх 
попереднє замовлення безпосередньо в продавця. Під це 
визначення прекрасно підходять відносини, що виника-
ють між продавцем і покупцем у сфері електронної комер-
ції. Таким чином, продавець (Інтернет-магазин) повинен 
письмово або за допомогою електронного повідомлення 
надати споживачеві інформацію про: 1) найменування 
продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття 
претензії; 2) основних характеристиках товару; 3) ціною, 
включаючи плату за доставку та умови оплати; 4) гаран-
тійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриман-
ням чи ремонтом товару; 5) інші умови поставки або вико-
нання договору; 6) мінімальну тривалість договору, якщо 
він передбачає періодичні поставки товару; 7) період при-
йняття пропозицій; 8) порядок розірвання договору. 

Варто відмітити те, що у разі ненадання такої інформа-
ції суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно 
із статтями 15 і 23 Закону України «Про захист прав спо-
живачів». 

Також Правила зобов'язують: 
1) вказати час прийому та видачі замовлень (доставка 

замовлень проводиться в узгоджений зі споживачем час); 
2) на вимогу споживача надати документи, що підтвер-

джують якість, безпеку та ціну товарів. Покупцеві Інтер-
нет-магазину разом з товаром в обов'язковому порядку 
видається розрахунковий документ установленої форми 
на повну суму проданої продукції, який засвідчує факт ку-
півлі товару та/або надання послуги. 

Правилами чітко встановлено, що продавець 
зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та 
гарантійний ремонт реалізованих товарів. Тому і в елек-
тронній комерції відсилати покупця в сервісний центр на 
інший кінець міста зі словами «ми ремонтом не займає-
мося» - некоректно, оскільки покупець має право сам ви-
брати, куди йому звернутися: до продавця або в сервісний 
центр. Але при покупці товару, що вимагає професійної 
установки або серйозного технічного обслуговування, не 
зайвим буде перевірити надані телефони сервісних та/або 
технічних служб на предмет реальності існування таких 
служб та їх готовності виконувати відповідні роботи. 

Порядок повернення товару, придбаного на відста-
ні, законом чітко не врегульований. Повернення това-
ру — окремий рядок «правотворчості» Інтернет-магази-
нів. Зазвичай на практиці під час повернення товару до 
офлайн-магазину слід заповнити відповідний бланк заяви 
із позначенням паспортних даних та причин розірвання 
договору купівлі - продажу. Інтернет - магазин під час 
доставки товару може додати до замовлення відповідний 
бланк, який слід заповнити для того, щоб повернути то-
вар, після чого товар відправляється за адресою для по-
вернення товарів, вказаною на сайті, якщо така є та якщо 
обов'язок такої відправки передбачений договором. Це 
правило застосовується до товарів, відправлених поштою 
(ч. З п. 1.10. Правил). За загальним же правилом покупець 
не зобов'язаний відправляти товар поштою, а згідно із ч. 2 
п. ЇЛО. Правил повинен лише повідомити продавця про 
місце, де товар може бути повернений. На жаль, на прак-

тиці вказаного правила не завжди дотримуються, і поку-
пець не лише не може «повідомити продавця про місце, 
де товар може бути повернений», але на додаток ще зму-
шений вживати заходів до розшуку продавця, аби вручити 
йому товар та отримати свої кошти. 

Що стосується повернення коштів за товар, куплений 
в Інтернет - магазині, то в разі розірвання договору та по-
рушення строків повернення сплаченої суми грошей за то-
вар споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного 
відсотка вартості товару за кожний день затримки повер-
нення коштів. 

Так, одним із вагомих прав, що належать усім без ви-
нятку споживачам, є право на захист свого суб'єктивного 
права. Суб'єктивне право на захист можна визначити, як 
міру дозволеної поведінки уповноваженої особи, вираже-
ну в можливості самостійно або за допомогою юрисдик-
ційних органів застосовувати стосовно зобов'язаної особи 
заходи державно - примусового характеру з метою усу-
нення перешкод у здійсненні регулятивного суб'єктивного 
права чи повернення його до колишнього стану [9, с. 142]. 

Отже, безспірним виступає той факт, що клієнти Інтер-
нет-магазинів мають можливість захистити свої права у 
суді шляхом надсилання скарг до територіального управ-
ління захисту прав споживачів і до прокуратури. Однак 
для цього потрібно мати достатньо інформації про про-
давця товару. 

Купуючи товари в через Інтернет, необхідно: уважно 
вивчати інформацію про товар і послуги, місцезнаходжен-
ня продавця; вимагати та зберігати чеки й інші документи, 
що підтверджують факт покупки; перевірити чи зазначені 
в чеку назва товару, сума, продавець, його адреса й іденти-
фікаційний код (більшість Інтернет-продавців зареєстро-
вані як фізичні особи - підприємці); звіряти інформацію 
на чеку й гарантійному талоні на відповідність печаток, 
перевіряти правильність заповнення гарантійного талону. 

Висновки. Отже, з вищесказаного можна сказати, що 
Інтернет-магазини можна охарактеризувати як глобальний 
віртуальний електронний ринок, що не мас яких-небудь 
територіальних чи тимчасових обмежень, що дозволяє ро-
бити постійну покупку товарів, чи замовляти виконання 
певних послуг. 

На сьогодні попри намагання законодавця врегулюва-
ти проблемні питання, пов'язані з укладенням договорів 
купівлі - продажу товарів на відстані або поза торговель-
ним чи офісним приміщенням, у сфері захисту прав спо-
живачів існує безліч проблем, що потребують вирішен-
ня. Зокрема, це проблеми, пов'язані з визначенням місця 
знаходження продавця, який, незважаючи на встановлену 
п. 1.6. Правил вимогу щодо інформування покупця про 
своє місцезнаходження та порядок прийняття претензій, 
часто просто ігнорує її; проблеми, пов'язані з виконанням 
продавцем вимоги щодо відшкодування коштів за повер-
нення товарів продавцю, які також майже завжди ігнору-
ються продавцями, та ряд інших. Укладення дистанційних 
договорів та їх виконання також вимагають спеціального 
законодавчого регулювання. 

Доцільно також буде запропонувати поради для захис-
ту своїх прав як споживачів у мережі Інтернет: 

• Потрібно намагатись використовувати кредитні карт-
ки. Кредитні 

картки пропонують більш досконалий захист від не-
санкціонованих покупок. Поширений метод захисту ва-
ших грошей на картковому рахунку від Інтернет - шах-
раїв - це встановлення ліміту на розрахунки карткою в 
Інтернеті. 

• Не слід викидати квитанції після покупки і бути 
пильними при виборі товару — основні поради для покуп-
ців, які хочуть щось придбати через Інтернет. Адже навіть 
якщо ви стали жертвою Інтернет - шахрая, свої права від-
стояти можна. Наприклад, відповідно до Закону України 
«Про захист прав споживачів», товар можна повернути 
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протягом 14 днів із моменту покупки, якщо його не вико-
ристовували, упаковка не пошкоджена і масте чеки та інші 
документи. Не варто викидати квитанцію про здійснення 
покупки, адже саме вона підтверджує факт купівлі того чи 
іншого товару. 

Згідно п. II ст. 8 Закону України «Про захист прав 
споживачів» вимоги споживача розглядаються після 
пред'явлення споживачем розрахункового докумен-
та, а щодо товарів, на які встановлений гарантійний 
строк, — технічного паспорту або іншого документа, який 
його заміняє, з позначкою про дату продажу. При продажі 
товару продавець зобов'язаний видати споживачеві роз-

рахунковий документ установленої форми, що засвідчує 
факт покупки, з оцінкою про дату продажу; це відноситься 
і до покупок, здійснених в Інтернет - магазинах. 

Тому завжди необхідно зберігати товарний (касовий) 
чек, квитанції, жетони, акти виконаних робіт, також бажа-
но зберігати свідоцтва суб'єктів підприємницької діяль-
ності, фотографії, відеокадри, записи на диктофоні, усе, 
що може підтвердити факт покупки. Чим більше таких 
документальних доказів, тим більше шансів на успіх для 
відстоювання своїх прав у випадку їх порушення. 

• Потрібно завади перевіряти чи надійний Інтер-
нет—магазин і компанія. 
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УДК 341.9 (075) 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ 
ДОГОВІРНОГО СТАТУТУ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

SPECIAL CONFLICT RULES FOR DETERMINING 
THE STATUTE OF THE CONTRACTUAL OBLIGATIONS 

Борт О .П., 
здобувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

У статті досліджуються спеціальні правила встановлення договірного статуту окремих видів зобов'язань. Ідея спеціального регулю-
вання ряду договорів, обумовленого специфікою змісту та суб'єктного складу зобов'язання, знайшла підтримку в доктрині та в уніфікова-
ному колізійному регулюванні. Зазначені винятки є вираженням консолідованого переконання, що запобігання використання економічної 
переваги однієї зі сторін у договірному зобов'язанні не може бути зроблене тільки на рівні матеріального права, але вимагає відповідного 
захисного регулювання також і в колізійній площині. 

Ключові слова: договірний статут, зовнішньоекономічний договір, колізійне регулювання, закон найбільш тісного зв'язку, 
автономія волі. 

В статье исследуются специальные правила установления договорного статута отдельных видов обязательств. Идея специально-
го регулирования ряда договоров, обусловленного спецификой содержания и субъектного состава обязательства, нашла поддержку 
в доктрине и в унифицированном коллизионном регулировании. Указанные исключения являются выражением консолидированного 
убеждения, что предотвращение использования экономического превосходства одной из сторон в договорном обязательстве не может 
быть сделано только на уровне материального права, но требует соответствующего защитного регулирования также и в коллизионной 
плоскости. 

Ключевые слова: договорной статут, внешнеэкономический договор, коллизионное регулирование, закон наиболее тесной связи, 
автономия воли. 

The article examines special conflict rules for determining statute of certain types of contractual obligations. The idea of a special conflict 
regulation for a number of contracts, due to specific content and subject structure of liabilities, was supported in doctrine and in a uniform conflict 
regulation. This exception is an expression of consolidated beliefs that prevention for use of economic superiority of one of parties in commit-
ments cannot be done only at level of substantive law, but it requires appropriate protective regulation also in collision plane 

Key words: contractual statute, foreign trade agreement, conflict regulation, proper law, autonomy of wills. 
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