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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ У РАМКАХ СОТ 

 
Розвиток електронної комерції значно впливає на бізнес-

середовище в Україні: сприяє скороченню витрат і нарощуванню 
ефективності, розширенню потенційного ринку продажу, підви-
щує рівень прозорості ринку та конкуренції, виводить на перший 
план нові методи ведення торгівлі, до яких часто не встановлено 
чітких правил і норм регулювання. 

За таких умов перед керівництвом України постало очевидне 
завдання формування комплексного внутрішнього законодавства 
в галузі електронної комерції та забезпечення відповідності віт-
чизняного законодавства міжнародним нормам і стандартам. При 
цьому, виокремлюється низка пріоритетних напрямів щодо вдос-
коналення регулювання електронної комерції в рамках СОТ. Од-
нак, необхідно зауважити, що регуляторні зміни в таких напрям-
ках, як підвищення ефективності системи прикордонного 
нагляду, формування специфічних рекомендацій в сфері фіскаль-
ної політики, внесення законодавчих змін з приводу кібер-
безпеки, можуть привести до додаткових ризиків і трансакційних 
витрат для іноземних підприємств, які функціонують на ринку 
України. Це стосується питань захисту прав інтелектуальної вла-
сності в цифровому просторі, заходів в царині забезпечення без-
пеки транзакцій, розширення юридичної відповідальності елект-
ронних торговельних майданчиків і онлайн-платформ, захисту 
прав споживачів, забезпечення формування безпечних, стабіль-
них і ефективних каналів транскордонної електронної комерції. 

З метою напрацювання необхідних інструментів методичного 
характеру для розробки рекомендацій та пропозицій щодо пріо-
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ритетних напрямів регулювання електронної комерції в міжнаро-
дній торгівлі, пропонується розпочати дослідження і надати чіткі 
та науково обґрунтовані відповіді на питання, які стосуються: 
 оцінки ризиків і можливостей для міжнародного співробі-

тництва, пов’язаних з поточним характером регулювання елект-
ронної комерції з метою виокремлення ключових аспектів, які 
впливають на функціонування міжнародної торгівлі; 
 встановлення та обґрунтування конкретних вимог щодо 

складу, робочих параметрів та технологічних особливостей зага-
льнонаціональної цифрової інфраструктури; 
 готовності цифрової інфраструктури щодо можливостей 

розробки системи цифрової безпеки, яка спирається на багаторі-
вневу систему захисту ідентифікації інформації користувачів і, 
відповідно, баз даних на протидію шахрайству і боротьбі з поши-
ренням контрафактної продукції; 
 впровадження дієвого моніторингу ризиків та загроз, 

пов’язаних з масовим та системним застосуванням цифрових те-
хнологій. Дослідження можливостей запобігання або компенсації 
відповідних ризиків; розробка механізмів щодо захисту онлайн-
споживачів, розвиток національних інтернет-майданчиків, залу-
чення мікро-, малого та середнього підприємництва в онлайн-
торгівлю та забезпечення недискримінаційних умов; 
 створення стійкої екосистеми, щодо сприяння розвитку 

транскордонної електронної комерції, в рамках посилення спів-
праці шляхом обміну інформацією, взаємного визнання механіз-
мів по контролю й спрощенню процедур та гармонізацією вітчи-
зняних класифікаторів товарів і послуг згідно міжнародних 
стандартів. 

На державному рівні відповідну роботу слід розпочати з невід-
кладної розробки стратегічних орієнтирів цифрового розвитку краї-
ни на середньо- та довгострокову перспективу у вигляді Стратегії 
цифрового розвитку України на період 2019 – 2035 років. 

Одночасно, з метою деталізації та конкретизації Стратегії слід 
вже зараз розпочати опрацювання проекту створення Національ-
ної програми «Цифрова Україна», використовуючи наявний по-
тенціал науковців, експертного суспільства, органів державного 
управління, статистичну базу та практичний досвід, який вже на-
копичено у різних галузях, сферах та регіонах країни. 
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КРИПТОІНВЕСТИЦІЇ – РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
У цифрових грошей як інвестиційного активу є переваги та 

недоліки, які потрібно враховувати перед тим, як здійснювати ін-
вестиційну діяльність. З одного боку, використання криптовалю-
ти гарантує захист від підробки грошових знаків, відносну кон-
фіденційність, дешеві транзакції, широкий спектр об’єктів 
вкладання та швидкі перекази. Але з іншого, при прийнятті рі-
шення щодо інвестування у криптоактиви необхідно зважати на 
можливі атаки хакерів, високу волатильність курсової вартості 
практично усіх криптовалют та прогалини у законодавчому регу-
люванні операцій з криптовалютами у деяких країнах.  

Оцінюючи ризики інвестицій в криптовалюти, необхідно зга-
дати також і про суспільну думку щодо цього явища. Так, зокре-
ма, не тільки пересічні громадяни та дрібні інвестори, але й деякі 




