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АНОТАЦІЯ 

 

Погоріленко А. В. Господарсько-правове регулювання договірних відносин у 

сфері електронної комерції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 08 

«Право» за спеціальністю 081 «Право». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. 

Дисертація є першим на теренах України системним дослідженням 

господарсько-правового регулювання договірних відносин у сфері електронної 

комерції, що дає цілісне уявлення про особливості укладення, виконання, зміни та 

розірвання господарського договору з використанням мереж електрозв’язку, 

специфіку застосування сучасних методів автентифікації та верифікації даних в 

інформаційних мережах та оцінку правомірності використання новітніх 

інструментів договірного права (зокрема, смарт-контрактів) у сфері електронної 

комерції. 

Автором розроблено концепцію, відповідно до якої базовими передумовами 

безпечного укладення господарського договору у сфері електронної комерції є 

проведення попередньої ідентифікації та автентифікації сторін і забезпечення 

цілісності даних, які становлять його зміст, що передбачає можливість 

використання як спрощеного (бездокументарного), так і документарного способу 

його укладення. 

У межах дослідження вдосконалено перелік кваліфікуючих ознак 

господарського договору у сфері електронної комерції через уточнення вже 

виокремлених у науковій літературі ознак та доповнення переліку ознаками, досі 

не виокремленими, в частині того, що 1) виконання, зміна та розірвання 

господарського договору у сфері електронної комерції можуть відбуватися і без 

використання мереж електрозв'язку; 2) його укладення має відбуватися 

щонайменше дистанційно, а принаймні одна сторона має діяти з метою отримання 

прибутку. 
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Уперше в науковій літературі надано доктринальне визначення 

господарського договору у сфері електронної комерції як заснованого на згоді 

сторін і зафіксованого дистанційно з використанням мереж електрозв’язку 

зобов’язального правовідношення між суб’єктами господарювання чи між ними та 

суб’єктами організаційно-господарських повноважень або негосподарюючими 

суб’єктами-юридичними особами, змістом якого є їхні взаємні права та обов’язки 

у сфері господарювання, а метою – отримання прибутку (щонайменше однією 

стороною). 

Дістали подальшого розвитку наукові положення про те, що нормативно-

правове регулювання у сфері електронної комерції має базуватися на принципі 

технологічного нейтралітету, через демонстрацію законодавчих прикладів його 

обмеження, що відбувається у сфері електронних документів та електронного 

документообігу (де цілісність та справжність електронних документів можуть бути 

перевірені та, відповідно, доведені лише через перевірку електронних підписів, що 

мають відповідний функціонал). 

Уперше встановлено склад обов’язкових реквізитів електронних документів, 

на яких об’єктивується господарський договір, до яких віднесено: 1) назву виду 

документа («Договір» (для господарського договору у формі єдиного електронного 

документа) або заголовок до тексту електронного документа, що коротко описує 

його зміст (для листів із пропозицією, акцептом)); 2) ідентифікаційні дані сторін 

господарського договору; 3) прізвище/ім’я/по батькові та посади відповідальних 

осіб (для юридичних осіб); 4) дату документа; 5) реєстраційний індекс (номер) 

документа; 6) текст; 7) підписи. 

Удосконалено наукову позицію, відповідно до якої основними функціями 

електронного підпису є встановлення підписанта та висловлення його згоди з 

підписаними даними, через аналіз передбачених законодавством України видів 

електронних підписів на предмет виконання ними вказаних функцій. 

Удосконалено наукове обґрунтування необхідності розширення суб’єктного 

складу споживача за законодавством України про захист прав споживачів щодо 

включення не лише фізичних осіб, але й суб’єктів господарювання (юридичних 
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осіб та фізичних осіб-підприємців), через доведення необхідності таких змін і для 

сфери електронної комерції. 

Особлива увага була надана новітнім засобам реалізації господарсько-

договірних відносин у сфері електронної комерції. Зокрема, встановлено, що серед 

альтернативних видів грошей (електронних, віртуальних, цифрових) для 

виконання господарського договору на території України можуть 

використовуватися електронні кошти, емітовані в гривні (з урахуванням обмежень, 

запроваджених щодо випуску, розповсюдження та поповнення електронними 

грошима електронних гаманців на період воєнного стану) та іноземній валюті (з 

урахуванням вимог валютного законодавства), а також цифрові кошти. При цьому, 

у зв’язку з положеннями Господарського Кодексу України, Законів України «Про 

платіжні послуги», «Про віртуальні активи» та «Про Національний банк України», 

не допускається використання віртуальних валют як засобу платежу на території 

України. 

У роботі детально розглянуто феномен смарт-контракту з двох позицій: як 

одного з різновидів забезпечення виконання господарського зобов’язання та як 

варіанту оформлення господарського договору. 

Як результат – уперше доведено, що з теоретичних позицій та з урахуванням 

положень законодавства й практики правозастосування смарт-контракт можна 

розглядати як один із технологічних різновидів майнового забезпечення виконання 

зобов’язання.  

Разом із цим, смарт-контракт може задовольнити практично всі змістовні й 

формальні вимоги, встановлені законодавством України до письмової форми 

господарського договору: на його підставі можна встановити дійсну волю сторін 

бути зобов’язаними положеннями такого договору, він може зафіксувати істотні 

його умови та бути підписаним сторонами. Крім того, смарт-контракт дозволяє 

забезпечити цілісність даних протягом необмеженого часу. Виокремлено також 

основні проблеми, що стають на заваді використанню смарт-контракту із 

досліджуваною метою, якими є неможливість фіксації ціни договору в гривні та 
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відсутність наперед визначеного юридичного зв’язку між акаунтом у мережі 

блокчейн та відповідним суб’єктом господарсько-договірних відносин.  

Об’єктом окремої уваги в роботі стали зовнішньоекономічні господарсько-

договірні відносини у сфері електронної комерції. Встановлено, що, крім 

«класичної» документарної форми, для укладення зовнішньоекономічних 

господарських договорів може бути використаний і спрощений 

(бездокументарний) спосіб. Водночас його використання допускається лише за 

умови застосування надійних засобів захисту даних від зміни та проведення 

попередньої автентифікації підписантів. 

Окремо досліджено особливості дистанційного та з використанням мереж 

електрозв’язку нотаріального посвідчення господарського договору. З огляду на 

найбільшу проблему, що обумовлена дистанційним форматом електронного 

нотаріату – необхідністю встановлення та підтвердження особи, автором було 

запропоновано чотири фактори автентифікації, які варто використовувати у 

відповідному процесі: фактор виключного знання, фактор виключного володіння, 

фактор унікальної біометричної ознаки, фактор свідчення третьої особи.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в наданні конкретних 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства. Так, виявлені його 

недоліки було запропоновано усунути шляхом внесення змін до частини 1 статті 

140, статті 181, частини 2 статті 184, частини 1 статті 198, частини 1 статті 199 

Господарського Кодексу України; частини 2 статті 627 Цивільного Кодексу 

України; статті 1, частин 4, 7, 8 та 11 статті 11, статті 12 Закону України «Про 

електронну комерцію»; статей 7 та 12 Закону України «Про електронні документи 

та електронний документообіг»; пункту 1 частини 1 статті 1, частини 7 статті 4 

Закону України «Про віртуальні активи»; частини 1 статті 59 Закону України «Про 

платіжні послуги»; пункту 5 частини 1 статті 1 Закону України «Про валюту і 

валютні операції»; пункту 22 статті 1 Закону України «Про захист прав 

споживачів» та виключення абзацу 3 частини 1 статті 641 Цивільного Кодексу 

України; частин 4 та 5 статті 13 Закону України «Про електронну комерцію». Для 

належного врегулювання дистанційного нотаріального посвідчення господарських 
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договорів були надані практичні рекомендації щодо розробки Порядку вчинення 

нотаріальних дій із використанням кваліфікованого електронного підпису чи 

печатки або інших засобів електронної ідентифікації.  

Окремі положення й результати дослідження, викладені в дисертаційній 

роботі, використано Комітетом з питань правової політики Верховної Ради 

України, Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права 

Національної академії правових наук України», Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Кам’янка-Солар», Громадською організацією «Українська 

Асоціація Християнської Психології», що підтверджується відповідними Актами 

та Довідками про впровадження. 

Ключові слова: господарський договір, господарське законодавство, 

електронна комерція, електронний документ, електронний підпис, смарт-контракт, 

криптовалюта, електронні гроші. 

 

ABSTRACT 

 

Pohorilenko A. V. Economic and legal regulation of contractual relations in the field 

of electronic commerce. – Qualifying research paper published as a manuscript. 

PhD dissertation in the field of knowledge 08 ‘Law’ (specialty 081 ‘Law’). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2022. 

The dissertation is the first systematic study of economic and legal regulation of 

contractual relations in the field of e-commerce in Ukraine, which provides a holistic 

review of the rules for concluding, executing, changing and terminating a commercial 

contract using telecommunications networks, the specifics of modern methods of 

authentication and data verification application in information networks. Moreover, in the 

paper author analyses the legality of using the newest tools of contract law (in particular, 

smart contracts) in the field of electronic commerce. 

The key concept of the study could be described as that the basic prerequisites for 

the safe conclusion of economic contract in the field of electronic commerce are the 

preliminary identification and authentication of the parties and ensuring the integrity of 
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its content, which provides for the possibility of using both a simplified (non-

documentary) and documentary methods of concluding. 

The author has improved a list of qualifying features of economic contract in the 

field of electronic commerce by clarifying the features already identified in scientific 

literature and supplementing it with features not yet identified, in terms of the fact that 1) 

execution, modification and termination of a business contract in the field of electronic 

commerce can take place without the use of telecommunication networks; 2) its 

conclusion must take place at least remotely, and at least one party must act for profit. As 

a result, for the first time in the scientific literature the doctrinal definition of an economic 

contract in the field of electronic commerce was developed. Author describes it as a 

binding legal relationship based on the agreement of the parties, established between 

economic entities or between economic entities and entities of organizational and 

economic authority or non-economic entities and recorded remotely using 

telecommunication networks, the content of which is the mutual rights and obligations of 

the parties in the field of economic relations, and the main purpose is a profit acquiring 

(at least for one party). 

Author notes that legal regulation in the field of electronic commerce should be 

based on the principle of technological neutrality, further demonstrates legislative 

examples of its limitation, which occurs in the field of electronic documents circulation, 

where the integrity and authenticity of electronic documents could be legally verified only 

through the verification of electronic signatures. Author has composited the mandatory 

requisites of electronic documents on which a economic contract is objectified, which 

include: 1) the name of the type of document ("Contract" (for economic contract in the 

form of a single electronic document) or the title of the text of the electronic document, 

which in short describes its content (for letters with an offer and acceptance)); 2) 

identification data of the parties to economic contract; 3) surname/first name/patronymic 

and positions of responsible persons (for legal entities); 4) date of the document; 5) 

registration index (number) of the document; 6) text; 7) signatures. 

Author has improved existing scientific position, according to which the main 

functions of an electronic signature are to establish the signatory and to express his 
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consent to the signed data, through the analysis of the types of electronic signatures 

provided for by the law of Ukraine. The scientific substantiation of the need to expand 

the composition of the consumer concept under the legislation of Ukraine to include not 

only natural persons, but also business entities (legal entities and natural persons-

entrepreneurs) has been improved, by proving the need for such changes in the field of 

electronic commerce as well. 

Special attention was paid to the modern means of economic and contractual 

relations performance in the field of electronic commerce. In particular, author 

established that among alternative types of money only electronic and digital currency 

could be used for the performance of economic contract on the territory of Ukraine. At 

the same time, in connection with the provisions of the Economic Code of Ukraine, the 

Laws of Ukraine ‘On Payment Services’, ‘On Virtual Assets’ and ‘On the National Bank 

of Ukraine’, the application of virtual currencies as a means of payment is not allowed. 

The author in detail examines the phenomenon of a smart contract from two 

positions: as the mean of ensuring the fulfilment of contractual obligations and as a 

medium for economic contract provisions fixation. As a result, it was proved for the first 

time in the scientific literature that from a theoretical point of view and taking into account 

the provisions of legislation and law enforcement practice, a smart contract could be 

considered as one of the technological varieties of property security for the fulfilment of 

a contractual obligation. At the same time, a smart contract can satisfy almost all 

substantive and formal requirements established by the legislation of Ukraine for the 

written form of an economic contract. The main problems that stand in the way of using 

a smart contract with this purpose are (1) the impossibility of fixing the price of the 

contract in hryvnias and (2) the absence of a predetermined legal connection between the 

account in the blockchain network and the relevant subject of economic contract. The 

author also proposed ways to solve these problems. 

Foreign contractual relations became the object of special attention in the work. It 

has been established that, in addition to the ‘classic’ documentary form, a simplified 

(documentless) method could be applied to conclude foreign economic contracts in the 

field of electronic commerce. At the same time, its use is allowed only with reliable means 
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of data protection and prior authentication of signatories. Possibility of remote 

notarization of economic contracts was separately investigated in the paper. Author 

proposed four authentication factors that should be used in the relevant process: the 

exclusive knowledge factor, the exclusive possession factor, the biometric factor, the 

factor of third-person testimony. 

Practical significance of the obtained results lies in the provision of specific 

proposals for improving the current legislation. Thus, it was proposed to eliminate the 

identified shortcomings of it by making changes to part 1 of article 140, article 181, part 

2 of article 184, part 1 of article 198, part 1 of article 199 of the Economic Code of 

Ukraine; Part 2 of Article 627 of the Civil Code of Ukraine; Article 1, Parts 4, 7, 8 and 

11 of Article 11, Article 12 of the Law of Ukraine ‘On Electronic Commerce’; Articles 7 

and 12 of the Law of Ukraine ‘On Electronic Documents and Electronic Document 

Management’; Clause 1 of Part 1 of Article 1, Part 7 of Article 4 of the Law of Ukraine 

‘On Virtual Assets’; Part 1 of Article 59 of the Law of Ukraine ‘On Payment Services’; 

Clause 5 of Part 1 of Article 1 of the Law of Ukraine ‘On Currency and Currency 

Transactions’; Clause 22 of Article 1 of the Law of Ukraine ‘On Protection of Consumer 

Rights’ and exclusion of Paragraph 3 of Part 1 of Article 641 of the Civil Code of Ukraine; 

parts 4 and 5 of Article 13 of the Law of Ukraine ‘On Electronic Commerce’. For the 

proper regulation of remote notarization of economic contracts, practical 

recommendations were provided for the development of the Procedure for performing 

notarial actions using a qualified electronic signature or seal or other means of electronic 

identification.  The results of the study were implemented by the Committee on Legal 

Policy of the Verkhovna Rada of Ukraine, the State Scientific Institution "Institute of 

Information, Security and Law of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine", 

the Limited Liability Company "Kamyanka-Solar", the Non-governmental organization 

"Ukrainian Association of Christian Psychology", which is confirmed by the relevant 

Certificates and Acts on implementation. 

Keywords: economic contract, economic legislation, electronic commerce, 

electronic document, electronic signature, smart contract, cryptocurrency, electronic 

money. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Верховна Рада України – ВРУ  

Види забезпечення виконання зобов’язання – ВЗВЗ 
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Господарський договір – ГД 

Господарський Кодекс України – ГК 

Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради – Директива 

2000/31/ЄС 

Електронна комерція – ЕК 
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Закон України «Про електронні довірчі послуги» – ЗУ «Про ЕДП» 

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» – 

ЗУ «Про ЕД» 

Закон України «Про електронну комерцію» – ЗУ «Про ЕК» 

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» – ЗУ «Про ЗЕД» 

Закон України «Про міжнародне приватне право» – ЗУ «Про МПП» 

Закон України «Про Національний банк України» – ЗУ «Про НБУ» 

Закон України «Про нотаріат» – ЗУ «ПН» 

Закон України «Про платіжні послуги» – ЗУПП 

Земельний Кодекс України – ЗКУ 

Зовнішньоекономічний господарський договір – ЗЕГД 

Інституції з електронних грошей ЄС – Інституції 

Кваліфікований електронний підпис – КЕП 
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Мережі електрозв’язку – МЕЗ 

Національний банк України – НБУ 

Податковий Кодекс України – ПК 
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№481 

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений 

наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5 – ПВНД 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Комерційні відносини – підґрунтя 

існування будь-якої економіки. Споконвіків купівля-продаж товарів та надання 

різноманітних послуг давали членам суспільства можливість розвиватися, 

забезпечуючи себе та один одного необхідними благами в обмін на ресурси чи 

працю. Протягом тривалого часу комерційні трансакції здійснювалися через 

зустрічі віч-на-віч, огляд товару з наступним його продажем/придбанням чи 

персональним замовленням послуги (роботи). Та технічний прогрес, зокрема 

формування мереж електрозв’язку, спричинив видозміни в комерційних 

відносинах, перенісши їх у площину інформаційного простору. Це призвело до 

пришвидшення, розгалуження й спрощення обміну вартістю для учасників 

комерційних відносин. Як наслідок – виникла окрема, доволі потужна, сфера 

суспільних відносин, а саме електронна комерція. 

Суспільні відносини у сфері електронної комерції були предметом 

дослідження багатьох науковців, із-поміж яких: Ю. Борисова, К. Величко, 

О. Вінник, М. Дем’янець, В. Єліна, А. Жаров, В. Желіховський, В. Іванюк, 

О. Кирилюк, А. Маєвська, О. Матвієнко, О. Мельник, В. Мілаш, Л. Носач, 

А. Одарченко, Д. Пілевич, В. Рєзнікова, К. Сподар, Г. Тітова, Р. Царьов, 

С. Черкашин, А. Чучковська, О. Шалева, К. Шахбазаян, Shahid Amin, Keshav 

Kansana, Jenifur Majid, Vladimir Zwass.  

Водночас розробки в науковій літературі, що існують нині, стосуються або 

загальних питань функціонування сфери електронної комерції, або питань 

цивільно-правового регулювання договірних відносин, або окремих аспектів 

господарсько-договірних відносин (електронних довірчих послуг, виконання 

господарських зобов’язань, суб’єктно-об’єктного складу та особливостей 

використання електронного підпису). Роботи, присвячені комплексному 

розкриттю місця і ролі господарського договору у сфері електронного комерції, 

станом на сьогодні відсутні, а існуючі потребують актуалізації у зв’язку зі зміною 

нормативно-правового регулювання. 
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Так, у вітчизняній науковій літературі наразі немає системного правового 

дослідження, що визначило би кваліфікуючі ознаки, специфічні види та функції 

господарського договору у сфері електронної комерції, особливості його 

суб’єктного складу, встановило би предмет та методи нормативно-правового 

регулювання господарсько-договірних відносин у сфері електронної комерції, 

систематизувало б господарське законодавство, що регулює договірні відносини у 

сфері електронної комерції. Відсутнє дослідження, яке б у повноті 

охарактеризувало основні законодавчі вимоги до порядку укладення 

господарського договору у сфері електронної комерції, встановило б особливості 

його виконання, зміни та розірвання. Також відсутня робота, що продемонструвала 

би обов’язкові реквізити електронних документів, на яких об’єктивується 

господарський договір. Поряд із цим, відсутні наукові розробки, що через призму 

повноти дослідженого правового регулювання проаналізували би можливість 

використання таких новітніх засобів реалізації господарсько-договірних відносин, 

як смарт-контракт. 

Попередній аналіз законодавства у сфері електронної комерції дав можливість 

зробити висновок про відсутність належного врегулювання таких питань, як 

нотаріальне посвідчення господарського договору у сфері електронної комерції, 

відсутність взаємного визнання електронних довірчих послуг між Україною та 

іншими державами, наявність численних випадків обмеження договірної свободи 

суб’єктів господарювання в частині дозволу використання лише окремих засобів 

перевірки цілісності та справжності електронних документів. 

Враховуючи зазначене, метою цієї дисертації є комплексне дослідження 

суспільних відносин, що складаються з приводу укладення, виконання, зміни та 

розірвання господарського договору у сфері електронної комерції з урахуванням 

положень доктрини господарського права, чинного законодавства України та 

судової практики, зокрема в аспекті легальності використання новітніх технологій, 

покликаних удосконалити договірний процес (смарт-контрактів), допустимості та 

варіацій укладення зовнішньоекономічних господарських договорів, особливостей 

нотаріального посвідчення господарських договорів у сфері електронної комерції. 
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У зв’язку з цим, поставлені такі наукові завдання: 

1) сформулювати поняття та кваліфікуючі ознаки електронної комерції, 

базуючись на доктринальних положеннях, чинних нормах національного та 

міжнародного законодавства; 

2) визначити предмет і методи господарсько-правового регулювання 

договірних відносин у сфері електронної комерції; 

3) встановити суб’єктний склад, кваліфікуючі ознаки, специфічні види та 

функції й визначити поняття господарського договору у сфері електронної 

комерції; 

4) визначити поняття господарського законодавства, що регулює 

господарсько-договірні відносини у сфері електронної комерції, та 

систематизувати його; 

5) визначити особливості укладення, виконання, зміни та розірвання 

господарського договору у сфері електронної комерції; 

6) встановити особливості використання засобів забезпечення виконання 

господарських зобов’язань у сфері електронної комерції; 

7) визначити особливості використання смарт-контракту в господарсько-

договірних відносинах у сфері електронної комерції; 

8) визначити особливості укладення зовнішньоекономічного 

господарського договору у сфері електронної комерції, базуючись на положеннях 

національного законодавства про зовнішньоекономічні відносини та міжнародне 

приватне право, а також чинних вимогах до порядку укладення господарського 

договору у сфері електронної комерції; 

9) встановити особливості нотаріального посвідчення господарського 

договору у сфері електронної комерції; 

10) сформулювати конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства України, що регулює господарсько-договірні відносини у сфері 

електронної комерції. 

Об’єктом цього дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 

електронної комерції. 
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Предметом цього дослідження є суспільні відносини, що складаються з 

приводу укладення, виконання, зміни та розірвання господарського договору у 

сфері електронної комерції. 

Методологія дослідження. При виконанні цього дослідження 

використовувалися як (І) загально-філософські, (ІІ) загально-наукові, так і (ІІІ) 

конкретно-наукові методи юриспруденції. 

І. Найбільш активно серед загально-філософських методів використовувався 

діалектичний метод, який виявився необхідним з огляду на його потенціал до 

віднаходження істини через протиставлення протилежних позицій, думок, 

практики та категорій. Він дозволив через співвідношення позицій науковців зі 

питань, що стосуються предмету дослідження, сформувати власне бачення таких 

категорій, як комерція, електронна комерція, господарська комерційна діяльність у 

сфері електронної комерції (підрозділ 1.1), предмет господарсько-правового 

регулювання договірних відносин у сфері електронної комерції (підрозділ 1.2), 

господарський договір у сфері електронної комерції (підрозділ 1.3), господарське 

законодавство (підрозділ 1.4). Цей метод застосовувався при порівнянні чинного 

нормативно-правового регулювання перевірки цілісності та справжності 

електронних документів із положеннями існуючої законотворчої діяльності та 

правової доктрини з метою формування власного підходу до сукупності методів і 

засобів, із допомогою яких вони мають перевірятися, а також необхідних 

термінологічних нововведень до законодавства (підрозділ 2.1). Через 

протиставлення існуючої доктрини, що склалася навколо розуміння основних 

ознак засобів забезпечення виконання зобов’язання, та практики застосування 

засобів, що таку роль можуть відігравати, удалося виявити, що не всім засобам (а 

саме смарт-контрактам), які фактично відіграють забезпечувальну функцію в 

господарських договірних правовідносинах, притаманна ознака наявності 

забезпечувального джерела (підрозділ 2.3). 

ІІ. Серед загально-наукових методів варто виокремити системний метод, 

який дозволяє провести дослідження цілісного об’єкта як множини 

взаємопов’язаних елементів або, навпаки, сформувати цілісне бачення певного 



 20 

явища через вивчення взаємозв’язків, що складаються між окремими його 

структурними одиницями. Цей метод застосовувався для формування структури 

об’єктної складової електронних комерційних відносин в історичному контексті та 

через призму міжнародного законодавства (підрозділ 1.1), для формування 

цілісного уявлення про порядок укладення господарського договору у сфері 

електронної комерції, а саме: щодо вимог до форми, змісту та процедури 

укладення, варіацій укладення, вимог до його документального оформлення, 

систематизації складу реквізитів електронного документа, що використовується 

для фіксації змісту господарського договору (підрозділ 2.1). Структурно-

функціональний метод дозволяє на основі аналізу цілісної системи виокремити її 

елементи з урахуванням існуючих взаємозв’язків. Він був використаний для 

виокремлення особливих ознак комерції як різновиду економічної діяльності, 

виявлення особливих ознак, що відокремлюють електронну комерцію від комерції 

традиційної (підрозділ 1.1), окремих форм, у яких може укладатися господарський 

договір у сфері електронної комерції (підрозділ 2.1). Метод синтезу є необхідним 

для формування нових концепцій, категоризацій, гіпотез та теорій. У цій роботі він 

використовувався для формування термінологічного апарату дисертації, а саме 

розробки понять «електронна комерція» (підрозділ 1.1), «комерційна господарська 

діяльність у сфері електронної комерції» (підрозділ 1.1), «господарський договір у 

сфері електронної комерції» (підрозділ 1.3), «господарське законодавство» 

(підрозділ 1.4), для аналізу чинного законодавства з метою формування вичерпного 

переліку реквізитів електронних документів, на яких об’єктивується господарський 

договір (підрозділ 2.1), моделей укладення зовнішньоекономічного господарського 

договору у сфері електронної комерції (підрозділ 3.2). Метод аналізу 

використовується для розчленування теоретичних категорій на окремі елементи та 

є необхідним для відокремлення важливого від неважливого, співвідношення 

різноманітних інститутів через призму спільного й відмінного. Він 

використовувався для відокремлення основних ознак комерційної діяльності від 

другорядних (підрозділ 1.1), виокремлення окремих ознак смарт-контракту, що 

відрізняють його від суміжних засобів автоматизації господарських процесів 
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(підрозділ 3.1). Метод індукції застосовується для формування загального 

уявлення про явище на основі окремих його елементів. Використовувався для 

формування концепції про сутність смарт-контракту на основі його первісного 

розуміння та практичного застосування (підрозділ 3.1).  

ІІІ. Серед конкретно-наукових методів юриспруденції важливе місце зайняв 

порівняльно-правовий метод, що використовувався для порівняння порядку 

укладення зовнішньоекономічного господарського договору за законодавством 

України і законодавством країн ЄС, США, Китаю та інших держав (підрозділ 3.2), 

для порівняння законодавства України та міжнародного законодавства про 

нотаріат у частині вимог до автентифікації особи, що має відбуватися під час 

дистанційного вчинення правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню 

(підрозділ 3.3). Формально-юридичний метод використовувався для аналізу 

законодавства з метою ідентифікації видів господарських договорів, що не можуть 

укладатися у сфері електронної комерції (підрозділ 1.3), дослідження чинного 

порядку укладення господарського договору у сфері електронної комерції 

(підрозділ 2.1), порядку укладення зовнішньоекономічних господарських 

договорів та нотаріального посвідчення господарських договорів, що укладаються 

у сфері електронної комерції (підрозділи 3.2, 3.3). 

Теоретичним підґрунтям цього дослідження стали роботи науковців у сфері 

юриспруденції, зокрема в галузях цивільного, господарського, міжнародного, 

страхового, інформаційного права, дослідників у сфері економіки та фінансів, а 

саме: В. Адама, О. Андрєєва, О. Беляневич, Н. Блажівської, Ю. Борисової, 

К. Величко, О. Вінник, Б. Гамалюка, Л. Гладкої, Ю. Годованця, М. Дем’янець, 

М. Долинської, М. Домащенко, В. Єліної, А. Жарова, В. Желіховського, 

Ю. Жорнокуя, О. Задорожної, О. Зельдіної, Л. Катинської, О. Кирилюк, І. Кірова, 

М. Ковальової, В. Коваля, С. Когут, О. Костенка, Ж. Крисько, С. Кучер, 

В. Лебеденка, Л. Левчука, О. Линника, А. Маєвської, Г. Маліцької, В. Мамутова, 

О. Матвієнко, О. Мельник, В. Мілаш, Л. Носач, А. Одарченко, А. Орєхової, 

Н. Пацурії, К. Петрофанової, О. Печенка, Д. Пілевич, В. Полівчак, В. Рєзнікової, 

Г. Смолина, К. Сподар, О. Туркота, І. Ховрак, Л. Хомка, Р. Царьова, С. Черкашин, 
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А. Чучковської, О. Шалеви, К. Шахбазаяна, В. Щербини, Shahid Amin, Keshav 

Kansana, Jenifur Majid, Vladimir Zwass та інших.  

Емпіричну основу дисертації склали положення нормативно-правових актів, 

виданих органами державної влади України та іноземних держав, правозастосовної 

практики судових органів України та Ради Європи, позиції органів виконавчої, 

судової влади та фінансових регуляторів України та ЄС. 

Нормативною базою стали положення законів, підзаконних нормативно-

правових актів, чинних міжнародних договорів, ратифікованих , правові норми 

законодавства ЄС, законодавство іноземних держав, зокрема держав-членів ЄС і 

США. 

Рішення й позиції органів виконавчої, судової гілки влади та фінансових 

регуляторів України та ЄС, а саме Верховного Суду, судів апеляційної та першої 

інстанцій України, Кабінету Міністрів України, Національного Банку України, 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Європейського 

Центрального Банку, Європейської Комісії, Європейського суду з прав людини 

були використані для оцінки актуальної практики правозастосування, вивчення 

позицій державних та міждержавних органів із питань дисертації, перевірки та 

обґрунтування власних висновків. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є першим на теренах 

України системним дослідженням господарсько-правового регулювання 

договірних відносин у сфері електронної комерції, що дає цілісне уявлення про 

особливості укладення, виконання, зміни та розірвання господарського договору з 

використанням мереж електрозв’язку, специфіку застосування сучасних методів 

автентифікації та верифікації даних в інформаційних мережах та оцінку 

правомірності використання новітніх інструментів договірного права на 

відповідних етапах господарсько-договірних відносин. 

Результати дослідження конкретизуються в таких наукових положеннях, що 

виносяться на захист: 

уперше: 
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- надано доктринальне визначення господарського договору у сфері 

електронної комерції як заснованого на згоді сторін і зафіксованого дистанційно з 

використанням мереж електрозв’язку зобов’язального правовідношення між 

суб’єктами господарювання чи між ними та суб’єктами організаційно-

господарських повноважень або негосподарюючими суб’єктами-юридичними 

особами, змістом якого є їхні взаємні права та обов’язки у сфері господарювання, 

а метою – отримання прибутку (щонайменше однією стороною); 

- встановлено склад обов’язкових реквізитів електронних документів, на яких 

об’єктивується господарський договір, до яких віднесено: 1) назву виду документа 

(«Договір» (для господарського договору у формі єдиного електронного 

документа) або заголовок до тексту електронного документа, що коротко описує 

його зміст (для листів із пропозицією, акцептом)); 2) ідентифікаційні дані сторін 

господарського договору; 3) прізвище/ім’я/по батькові та посади відповідальних 

осіб (для юридичних осіб); 4) дату документа; 5) реєстраційний індекс (номер) 

документа; 6) текст; 7) підписи; 

- доведено, що з теоретичних позицій та з урахуванням положень 

законодавства і практики правозастосування смарт-контракт можна розглядати як 

один із технологічних різновидів майнового забезпечення виконання зобов’язання; 

удосконалено: 

- перелік кваліфікуючих ознак господарського договору у сфері електронної 

комерції через уточнення вже виокремлених у науковій літературі ознак та 

доповнення переліку ознаками, досі не виокремленими, в частині того, що 1) 

виконання, зміна та розірвання господарського договору у сфері електронної 

комерції можуть відбуватися і без використання мереж електрозв'язку; 2) його 

укладення має відбуватися щонайменше дистанційно, а принаймні одна сторона 

має діяти з метою отримання прибутку; 

- наукову позицію, відповідно до якої основними функціями електронного 

підпису є встановлення підписанта та висловлення його згоди з підписаними 

даними, через аналіз передбачених законодавством України видів електронних 

підписів на предмет виконання ними вказаних функцій; 
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- наукове обґрунтування необхідності розширення суб’єктного складу 

споживача за законодавством України про захист прав споживачів щодо включення 

не лише фізичних осіб, але й суб’єктів господарювання (юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців), через доведення необхідності таких змін і для сфери 

електронної комерції; 

дістали подальшого розвитку наукові положення про те, що: 

- смарт-контракт може задовольнити практично всі вимоги, встановлені 

законодавством України до письмової форми господарського договору. Разом із 

тим, виокремлені такі ключові проблеми, що стоять на заваді використанню смарт-

контракту для оформлення господарського договору: (1) ціна у смарт-контракті не 

може бути зафіксована в гривні; (2) публічні мережі блокчейн, що 

використовуються для укладення більшості смарт-контрактів, не передбачають 

установлення юридичного зв’язку між власником деперсоналізованого акаунту та 

відповідною стороною господарського договору; 

- нормативно-правове регулювання у сфері електронної комерції має 

базуватися на принципі технологічного нейтралітету, через демонстрацію 

законодавчих прикладів його обмеження, що відбувається у сфері електронних 

документів та електронного документообігу (де цілісність та справжність 

електронних документів можуть бути доведені лише через перевірку електронних 

підписів, що мають відповідний функціонал); 

- допускається використання спрощеного способу укладення господарського 

договору в сфері електронної комерції, в частині виокремлення необхідних 

безпекових передумов, якими визнано обов’язкову ідентифікацію та 

автентифікацію сторін до його укладення, а також забезпечення цілісності змісту 

такого договору протягом його життєвого циклу; 

- нотаріальне посвідчення господарського договору може здійснюватися 

дистанційно та з використанням мереж електрозв’язку, в аспекті виокремлення 

чотирьох факторів автентифікації, що можуть бути застосовані для належного 

встановлення особи: фактор виключного знання, фактор виключного володіння, 

фактор унікальної біометричної ознаки, фактор свідчення третьої особи. 
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Теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного 

дослідження виявляється в можливості їхнього використання у: 

- науково-дослідній діяльності: під час вирішення наукових проблем, 

пов’язаних із предметом цієї роботи, зокрема щодо співвідношення письмової, 

усної та електронної форм правочину; щодо необхідності виокремлення 

додаткових істотних умов для всіх господарських договорів, що укладаються з 

використанням мереж електрозв’язку; можливого запровадження на 

законодавчому рівні класифікації форм правочинів за критеріями фіксованості та 

нефіксованості; щодо визначення гарантованого задоволення інтересу кредитора 

основною ознакою засобів забезпечення виконання зобов’язання; щодо можливості 

включення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців до суб’єктного складу 

споживачів за законодавством України про захист прав споживачів; 

- правотворчій діяльності: з метою вдосконалення чинного нормативно-

правового регулювання господарсько-договірних та цивільно-договірних відносин 

у сфері електронної комерції, надання електронних довірчих послуг, вимог до 

порядку засвідчення цілісності та справжності електронних документів, 

термінологічного апарату таких Законів України: «Про електронну комерцію», 

«Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні 

довірчі послуги», «Про захист прав споживачів», «Про валюту і валютні операції», 

«Про віртуальні активи», – та для розробки Порядку вчинення нотаріальних дій із 

використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або інших 

засобів електронної ідентифікації; 

- освітній діяльності: під час підготовки навчальних матеріалів та викладання 

таких курсів, як «Правознавство» в закладах загальної (початкової та середньої) 

освіти; «Електронна комерція» «Теорія права», «Господарське право», 

«Економічне право», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Міжнародне 

приватне право» та інших – в закладах вищої освіти; 

- господарській діяльності: суб’єктами господарювання та іншими 

учасниками відносин у сфері електронної комерції при практичному впровадженні 
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системи електронного документообігу, укладенні зовнішньоекономічних та 

внутрішньодержавних господарських договорів. 

Упровадження результатів дисертації. Окремі положення й результати 

дослідження, викладені в дисертаційній роботі, використано Комітетом з питань 

правової політики Верховної Ради України, Державною науковою установою 

«Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук 

України», Товариством з обмеженою відповідальністю «КАМ’ЯНКА-СОЛАР», 

Громадською організацією «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ», що підтверджується відповідними Актами та Довідками про 

впровадження, поданими у Додатках до дисертації. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати цього дослідження, теоретичні 

напрацювання та практичні рекомендації були оприлюднені в межах 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри 

господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса 

«Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» 

(м.  Вінниця, 11-12 жовтня 2019 р.); І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції 

розвитку» (м. Братислава, Словаччина, 07 вересня 2020 р.); Других наукових 

читань пам’яті академіка В. К. Мамутова (м. Київ, 03 липня 2020 р.); Міжнародної 

науково-практичної конференції «Перші наукові читання пам’яті професора 

Пронської Граціелли Василівни» (м. Київ, 01 жовтня 2021 р.). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертація виконана на кафедрі економічного права та економічного судочинства 

Навчально-наукового інституту права Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка відповідно до бюджетної теми «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01); Закону 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» №2623-III від 

11.07.2001 року; Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень у галузі права в межах Стратегії розвитку Національної 

академії правових наук України на 2021-2025 роки, затвердженої Постановою 
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загальних зборів Національної академії правових наук України №12-21 від 

26.03.2021 року. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, протокол №5 від 19.11.2018 року. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, які, своєю чергою, складаються з одинадцяти підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг наукової роботи 

становить 240 сторінок, із яких на 173 сторінках міститься основний зміст. Список 

використаних джерел нараховує 413 найменувань. 
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РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

 

1.1. Електронна комерція як специфічна сфера реалізації договірних 

господарських відносин 

 

Дослідження будь-якої проблематики має розпочинатися з дослідження 

базових понять. Електронна комерція (далі – ЕК) як термін семантично складається 

з двох слів: «електронна» та «комерція». Таким чином, слово «електронна» 

характеризує основу цього поняття, а саме «комерцію». З огляду на це, 

теоретичною базою дослідження має стати глибоке розуміння поняття «комерції» 

з подальшим уточненням її через особливості реалізації в мережах електрозв’язку 

(далі – МЕЗ).  

Поняття комерції описано в працях низки авторів. Так, Г. Селезень розуміє 

комерцію, як «торгівлю, діяльність спрямовану на отримання прибутку, або 

підприємницьку діяльність» [1, с. 6]. Схоже визначення надає Р. Косцик, указуючи, 

що комерція – це «торгівля, орієнтована на отримання прибутку» [2, с. 321]. 

Г. Пугачевський розглядає відповідне поняття дещо інакше, зазначаючи, що 

комерція – це «форма обміну товару на гроші або інший еквівалент, обумовлений 

покупцем з урахуванням комерційної вигоди» [3, с. 6]. Ж. Крисько у своїй роботі 

посилається на В. Абчука, який зазначає таке: «Комерція – це діяльність щодо 

забезпечення купівлі-продажу товарів, що супроводжується проведенням 

відповідних розрахунків, з метою одержання максимально можливого прибутку в 

умовах існуючих правових норм» [4, с. 78]. Своєю чергою, В. Полівчак 

дотримується дещо ширшого підходу, зазначаючи, що «поняття «комерція» 

походить від латинського «commercium» і використовується для означення будь-

якої доцільної господарської діяльності, що має на меті створення прибутку» [5, 

с. 405]. 
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Деякі автори наводять визначення поняття «комерційна діяльність». Так, 

В. Махінчук указує, що комерційну діяльність варто розуміти як один із видів 

підприємницької діяльності, сенс якої полягає в здійсненні операцій, спрямованих 

на перехід права власності на товари, з метою отримання прибутку шляхом 

подальшого продажу з переробкою або без об’єкта угоди [6, с. 126]. Ф. Панкратов 

та Н. Солдатова розглядають подібне по суті поняття комерційної роботи 

(російською «коммерческая работа») як широку сферу оперативно-організаційної 

діяльності торгових організацій і підприємств, що спрямована на здійснення 

процесів купівлі-продажу товарів для задоволення попиту населення й одержання 

прибутку [7, с. 16]. Т. Гусаковська, Ю. Клочко та Н. Сікєтіна вважають, що 

комерційну діяльність «слід розуміти як процеси, пов’язані з купівлею і продажем 

товарів, задоволенням попиту покупців, розвитком цільових ринків товарів, 

мінімізацією витрат обігу й отриманням прибутку» [8, с. 106]. І. Сінгаєвський, 

С. Розумей, Т. Гаврилова та Н. Скригун указують, що комерційна діяльність – це 

«торгові процеси із здійснення актів купівлі-продажу з метою отримання 

прибутку» [9, с. 9]. Ж. Крисько зазначає, що «комерційною діяльністю визнається 

діяльність, яка в умовах конкурентного середовища спрямована на організацію та 

управління процесами купівлі-продажу для задоволення попиту споживачів і 

збільшення капіталізації її суб’єкта» [4, с. 82]. І. Кіров та С. Когут указують, що 

«комерційна діяльність – вид економічної діяльності, підприємницька діяльність, 

кінцевою метою якої є отримання прибутку: торгівельна діяльність, діяльність 

комерційних фінансових установ, виробнича діяльність» [10, с. 178].  

Отже, за результатом аналізу вищезазначених робіт можемо зробити висновок, 

що комерційна діяльність пов’язується щонайменше з реалізацією товарів 

(торгівлею) з метою отримання прибутку. Указане є послідовним з огляду на 

походження самого слова. Так, термін commercium на початкових етапах розвитку, 

ймовірно, розумівся виключно як торгівля (торговельна діяльність) [5, с. 405]. 

Слово «комерція» латинською мовою звучить як commercium [11], що, своєю 

чергою, складається з двох частин: «com» («разом») [12], та «merx» («товар», 

«продукція») [13]. Тим не менше, як указує В. Полівчак, «у сьогоднішніх умовах 
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комерція є поняттям далеко глибшим, аніж суто торговельна діяльність, 

спрямована на оптову або роздрібну торгівлю виготовленими матеріальними 

благами. З поглибленням процесів суспільного розподілу праці, спеціалізації і 

кооперації праці комерція перетворюється у відносно самостійну сферу бізнесових 

відносин з багатьма видами і формами діяльності» [5, с. 405]. І. Кіров та С. Когут 

зазначають, що поняття комерції є ширшим, ніж поняття торгівлі [10, с. 178]. Ж. 

Крисько доходить аналогічного висновку, указуючи, що «комерція як різновид 

людської діяльності здебільшого асоціюється з торгівлею, однак це тлумачення 

вузьке. Комерційна діяльність характерна не лише для торгівлі. Останніми роками 

вона пришвидшеними темпами інтегрується з виробничою діяльністю, 

поширюється у сфері послуг, на ринку інтелектуальної власності, технологій, 

цінних паперів» [4, с. 76]. 

Варто звернути увагу, що міжнародне законодавство ще наприкінці минулого 

століття розглядало комерцію як досить широку сферу діяльності. Так, Модельний 

закон про ЕК 1996 року, прийнятий Комісією ООН з права міжнародної торгівлі 

(UNCITRAL), у ст. 1 (Сфера застосування) вживає слово «комерційний», щодо 

якого у виносці вказано таке: «Терміну «комерційний» слід надати широке 

значення, щоб охопити питання, що виникають із усіх відносин комерційного 

характеру, договірного чи не договірного характеру. Відносини комерційного 

характеру включають, але не обмежуються, такими операціями: будь-яку торгову 

операцію з постачання або обміну товарів чи послуг; договір розподілу; комерційне 

представництво або агентські послуги; факторинг; лізинг; будівництво; 

консультування; інженерна робота; ліцензування; інвестиції; фінансування; 

банківська справа; страхування; договір на експлуатацію або концесія; спільне 

підприємство та інші форми виробничого чи ділового співробітництва; 

перевезення вантажів або пасажирів повітряним, морським, залізничним або 

автомобільним транспортом» [14] (тут і далі – авторський переклад іноземних 

джерел. – А. П.). 

Таким чином, станом на сьогодні комерція пов’язується із значно ширшим 

колом правовідносин, аніж виключно купівлею-продажем товарів. До комерції 
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варто включати як торгівлю, так і надання послуг чи виконання робіт 

різноманітного характеру. 

Разом з цим, оскільки комерційна діяльність так чи інакше спрямована на 

отримання прибутку, вбачається за необхідне дослідити сутність прибутку та 

визначити це поняття. Спершу звернімося до законодавства. 

Так, Господарський Кодекс України [15] (далі – ГК) у ч. 1 ст. 142 вказує, що 

прибутком (доходом) суб’єкта господарювання (далі – СГ) є показник фінансових 

результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення 

суми валового доходу СГ за певний період на суму валових витрат та суму 

амортизаційних відрахувань. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 

«Виплати працівникам» [16] визначає поняття прибутку від активів програми як 

дохід, отриманий від активів фонду, за вирахуванням витрат на його управління, 

податків і зборів (обов’язкових платежів), сплачуваних безпосередньо цим фондом. 

Порядок формування тарифів на транспортування аміаку магістральними 

трубопроводами [17] вказує, що планований прибуток – розрахункова сума, на яку 

планований дохід (тарифна виручка) перевищує плановані витрати. Відповідно до 

п. п. 14.1.81-1 Податкового Кодексу України (далі – ПК) [18], інвестиційний 

прибуток для цілей розділу IV ПК – дохід у вигляді позитивної різниці між 

доходом, отриманим платником податку від проведення операцій із цінними 

паперами з урахуванням курсової різниці, деривативами та корпоративними 

правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, та витратами на 

придбання таких інвестиційних активів. 

У науковому середовищі сформоване схоже бачення. Так, А. Орєхова та 

А. Костюченко вказують, що «прибуток – це дохід на вкладений капітал, який є 

винагородою підприємця за ризик, мотив його діяльності та який розраховують як 

різницю між сукупним доходом і сукупними витратами» [19, с. 316]. О. Линник та 

О. Задорожна зазначають, що «у кількісному виразі прибуток є показником, що 

являє собою різницю між сукупним доходом і сукупними затратами у процесі 

здійснення підприємницької діяльності» [20, с. 149]. С. Кучер, узагальнюючи 

розуміння відповідного поняття дослідниками, вказує, що «прибуток – це частина 
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доходу, яка залишається після вирахування всіх витрат діяльності та податків» [21]. 

Л. Гладка, М. Домащенко та М. Ковальова визначають прибуток, як «частину 

виторгу, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу, 

комерційну, фінансову та інвестиційну діяльність підприємства та як засіб 

відтворення і основну характеристику ефективності цієї діяльності» [22, с. 195]. 

О. Джуріло зазначає, що «прибуток – це позитивний фінансовий результат 

діяльності бізнесу або частина доходу, яка залишається після вирахування з нього 

всіх витрат» [23]. О. Митяй вважає, що «прибуток – це економічна категорія, яка 

представляє собою сукупність економічних відносин, що відображають результат 

ефективної взаємодії всіх факторів виробництва у формі додаткового продукту, і є 

частиною доходу (виручки) підприємства, що залишається після покриття 

понесених у процесі господарської діяльності витрат» [24]. 

Узагальнюючи вказані законодавчі та доктринальні визначення, видається, що 

прибуток є позитивною різницею між доходом від провадження тієї чи іншої 

діяльності та витратами, пов’язаними з нею (собівартістю продукції, вирахуванням 

на податки, електроенергію, паливо тощо). Відповідно, у цілях дисертації прибуток 

пропонується розуміти як частину доходу суб’єкта господарювання, що 

залишається після покриття всіх витрат, необхідних для здійснення тієї чи іншої 

господарської діяльності (вирахування на зарплатні фонди, собівартість 

продукції, податкові відрахування тощо). 

Зазначене вище дає можливість резюмувати, що предметом комерційної 

діяльності є купівля-продаж товарів, надання послуг та виконання робіт із метою 

отримання прибутку. Відповідно, об’єктом комерційної діяльності є товари, 

послуги та роботи. 

Суб’єктами комерційної діяльності, своєю чергою, є особи, що безпосередньо 

її реалізують: фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Учасниками відносин 

у сфері комерційної діяльності є суб’єкти комерційної діяльності, їх засновники 

(учасники), споживачі (у широкому розумінні, включно із СГ), а також органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування в частині їх регулюючого 

впливу на суб’єктів комерційної діяльності. 
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Отже, до кваліфікуючих ознак комерційної діяльності належать такі: 1) її 

предметом є купівля-продаж товарів, надання послуг та виконання робіт; 2) її 

об’єктом є товари, послуги та роботи;  3) метою комерційної діяльності є отримання 

прибутку; 4) суб’єктами комерційної діяльності є особи, що безпосередньо її 

реалізують: фізичні особи-підприємці та юридичні особи; 5) учасниками відносин 

у сфері комерційної діяльності є суб’єкти комерційної діяльності, їх засновники 

(учасники), споживачі (у широкому розумінні, включно із СГ), а також органи 

державної влади та місцевого самоврядування в частині регулюючого впливу на 

суб’єктів комерційної діяльності.   

З огляду на вказане, у цілях цієї роботи, на підставі авторських підходів до 

розуміння понять «комерція», «комерційна діяльність», «прибуток», а також 

положень українського та міжнародного законодавства, пропонується розуміти 

комерцію як діяльність, спрямовану на організацію та реалізацію процесів купівлі-

продажу товарів, надання послуг та виконання робіт, що здійснюється фізичними 

особами-підприємцями та юридичними особами з метою отримання прибутку. 

На наступному етапі пропонується дослідити підходи авторів до визначення 

поняття ЕК, які є різноманітними та про що нами вказувалося раніше [25]. Так, 

В. Рєзнікова зазначає, що «під електронною комерцією зазвичай розуміють 

використання комп’ютерних мереж для сприяння трансакціям, які охоплюють 

виробництво, дистрибуцію, продаж і доставку товарів та послуг на ринку» [26, с. 

59]. О. Кирилюк визначає ЕК як «будь-яку підприємницьку діяльність, що 

здійснюється з використанням інформаційних технологій та спрямована на 

отримання прибутку» [27, с. 10]. О. Матвієнко вказує, що «електронна комерція – 

це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання 

послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність, з метою одержання 

прибутку за допомогою обміну електронними документами через 

телекомунікаційні мережі» [28, с. 228]. На думку А. Чучковської, ЕК – «система 

взаємопов’язаних правовідносин у сфері вчинення правочинів шляхом обміну 

електронними документами, який здійснюється за допомогою використання мереж 
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електрозв’язку, зокрема Інтернет» [29, с. 14]. Г. Маліцька та О. Мельник указують, 

що «електронна комерція – це будь-які бізнес-процеси, які здійснюються з 

допомогою інформаційних технологій та мережі Інтернет» [30, с. 3]. О. Шалева 

зазначає, що ЕК – «комерційна взаємодія суб’єктів бізнесу з приводу купівлі-

продажу товарів та послуг (матеріальних та інформаційних), з використанням 

інформаційних мереж (Internet, мережа стільникового зв’язку, внутрішні локальні 

мережі фірм)» [31, с. 10]. К. Величко, Л. Носач та О. Печенка розглядають ЕК як 

«ділову активність із купівлі-продажу товарів та послуг, що передбачає взаємодію 

сторін на основі інформаційної глобальної мережі Інтернет (без безпосереднього 

фізичного контакту)» [32, с. 187]. В. Желіховський указує, що ЕК є системою 

«взаємовідносин у сфері здійснення обміну даними (електронними документами) 

та інформацією між суб’єктами господарювання з використанням глобальної 

мережі Internet» [33, с. 9]. Р. Царьов розглядає ЕК як «будь-яку трансакцію, яка 

здійснюється через комп’ютерну мережу, внаслідок якої право власності або право 

використання товаром або послугою було передано від однієї особи до іншої» [34, 

с. 7]. Ю. Борисова тлумачить поняття ЕК як «дії суб’єктів цивільного права щодо 

вчинення правочинів за допомогою електронних засобів зв’язку, направлені, як 

правило, але не завжди, на отримання прибутку» [35, с. 40]. Shahid Amin та Keshav 

Kansana, а також Jenifur Majid визначають ЕК як торгівлю товарами і послугами 

через електронні медіа та Інтернет [36, с. 2]. 

Аналіз вищенаведених визначень дозволяє дійти висновку, що в цілому 

характерною ознакою ЕК, порівняно із комерцією загалом, є реалізація відповідних 

видів діяльності з допомогою МЕЗ [37, c. 45]. Вказаного висновку доходять також 

інші науковці. Так, розглядаючи особливі ознаки ЕК, В. Рєзнікова вказує, що «вчені 

загалом солідарні в тому, що для цього виду діяльності характерними є ознаки 

підприємницької (комерційної) діяльності, з тим лише застереженням, що 

провадиться цей вид діяльності через мережу Інтернет» [26]. О. Вінник зазначає, 

що «характерною ознакою як електронної комерції, так і електронної торгівлі […] 

є використання інформаційно-телекомунікаційних систем при вчиненні 

правочинів» [38, c. 184]. О. Зайцева та І. Болотинюк, з іншого боку, вказують, що 



 35 

ЕК специфічно здійснюється «за допомогою електронних засобів, зокрема й 

Інтернету» [39, с. 13]. Аналогічної позиції дотримуються й А. Одарченко та К. 

Сподар [40, с. 343]. В. Мілаш та С. Черкашин зазначають, що ЕК притаманні такі 

ознаки: «(1) електронна комерція є комплексним, системним явищем, що включає 

в себе відносини щодо вчинення правочинів, у сфері електронних документів та 

електронного документообігу; (2) мережі електрозв’язку є середовищем для 

вчинення [правочинів. – А. П.]; (3) електронна комерція заздалегідь не зв’язана з 

використанням тільки певної [мережі. – А. П.] електрозв’язку, тобто укладення 

договорів можливе як через мережу Інтернет, так і через іншу мережу, що 

забезпечує електронний документообіг; 4) обмеження щодо переліку правочинів, 

що можуть учинятися з використанням мереж електрозв’язку, є виключно 

підходом національного правового регулювання». На думку авторів, «за загальним 

правилом, повинна існувати презумпція про дозвіл учиняти будь-які правочини з 

використанням електронних засобів зв’язку, окрім випадків, передбачених 

законодавством» [41, с. 88]. 

Водночас окремі автори зауважують також на тому, що не лише використання 

МЕЗ, але й дистанційність характерна для відносин у сфері ЕК [37, c. 45]. Зокрема, 

Я. Тертичний вказує, що під ЕК варто розуміти «будь-який вид торгівельно-

підприємницької, торговельної, комерційно-посередницької діяльності, участі у 

торгівлі, продажу товарів, нерухомості, цінних паперів, наданні послуг з метою 

одержання прибутків, який здійснюється дистанційним способом із використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем» [42, c. 18-19]. При цьому І. Трубін 

серед ознак ЕК виокремлює: «– здійснення процесу торгівлі в електронній формі з 

використанням засобів телекомунікації, зокрема Інтернет; – відсутність 

безпосереднього особистого контакту покупця і продавця (постачальника чи 

виконавця); – наявність двох і більше учасників відповідних відносин» [43, c. 174-

175]. 

Таким чином, вищенаведені наукові позиції свідчать про те, що характерною 

особливістю ЕК, порівняно з традиційною комерцією, є середовище реалізації 

відповідних відносин, а саме МЕЗ, а також дистанційність комерційних відносин. 
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Водночас нами вбачається, що використання МЕЗ у сфері ЕК завжди відбувається 

лише на етапі встановлення договірних відносин1, а їх реалізація та припинення 

може відбуватися і без МЕЗ. Указане твердження характерне також для 

дистанційності відносин. Так, товар, замовлений дистанційно з використанням 

МЕЗ (до прикладу, в мережі Інтернет), може бути доставлений фізично, з 

присутністю постачальника і замовника та подальшою перевіркою якості товару. 

Договір постачання може бути припинений в особистій присутності, до прикладу, 

при відмові від товару в присутності постачальника у зв’язку з виявленими 

недоліками. Аналогічно: послуги та роботи, про важливі ознаки яких було 

домовлено дистанційно в мережі Інтернет, можуть бути надані (виконані) або 

змінені/припинені в матеріальному середовищі, з використанням паперових носіїв 

інформації. Тому вбачається, що дистанційність відносин та використання МЕЗ у 

сфері ЕК як ознаки останньої є кваліфікуючими щонайменше на етапі встановлення 

договірних відносин. Схожих висновків дійшла О. Вінник, указуючи, що 

особливість відносин у сфері ЕК полягає у «використанні електронних засобів 

зв’язку при їх встановленні […] та особливості його укладення – зазвичай, на 

відстані (дистанційним способом)» (курсив наш. – А. П.) [38, c. 190]. Також і 

Н. Блажівська зазначала щодо того, що електронними можуть визнаватися 

правочини, які укладаються on-line, а виконуються off-line [44, c. 32-33]. 

Щодо предмету ЕК, то він, порівняно з предметом комерційної діяльності, не 

зазнає суттєвих змін. З іншого боку, стосовно об’єктів ЕК варто зазначити, що 

віртуальний простір породжує низку специфічних товарів, як-от криптовалюта; 

послуг, як от дистанційне бухгалтерське, маркетингове, юридичне обслуговування; 

робіт, як-от розробка вебсайтів, програмного забезпечення. Водночас ці новітні 

об’єкти обумовлюють не стільки розширення об’єктного складу ЕК (до якого, як і 

раніше, входять товари, роботи, послуги), а радше – його «асортименту» у 

відповідних категоріях. 

                                                
1 Під «встановленням договірних відносин» пропонується розуміти процес від проведення переговорів до укладення 

договору. 
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Щодо суб’єктного складу ЕК, він залишається аналогічним до визначеного для 

комерційної діяльності. Разом із тим, склад учасників відносин у сфері ЕК 

розширений за рахунок осіб, що надають послуги, пов’язані з необхідністю 

надання доступу до МЕЗ, ідентифікації та автентифікації особи, верифікації даних, 

що передаються дистанційно. Так, до постачальників послуг проміжного характеру 

в інформаційній сфері належать особи, що надають послуги з присвоєння 

мережевих ідентифікаторів, фіксації часу відправлення/надходження електронного 

повідомлення, надання доступу до мережі Інтернет тощо (ч. 4 ст. 9 Закону України 

«Про електронну комерцію» [45] (далі – ЗУ «Про ЕК»)). Ідентифікація та 

автентифікація особи здійснюється кваліфікованими надавачами електронних 

довірчих послуг відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» 

[46] (далі – ЗУ «Про ЕДП»), постачальниками послуг з електронної ідентифікації 

відповідно до Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації [47]. 

Верифікація даних здійснюється зазначеними надавачами електронних довірчих 

послуг відповідно до ЗУ «Про ЕДП». 

З огляду на все вищенаведене, вбачаємо за необхідне виокремити такі 

кваліфікуючі ознаки ЕК: 1) її предметом є купівля-продаж товарів, надання послуг, 

виконання робіт; 2) її об’єктом є товари, послуги та роботи; 3) суб’єктами ЕК є 

особи, що безпосередньо її реалізують: фізичні особи-підприємці та юридичні 

особи; 4) учасниками відносин у сфері ЕК є суб’єкти ЕК, їх засновники (учасники), 

споживачі (у широкому розумінні, включно із СГ), кваліфіковані надавачі 

електронних довірчих послуг, постачальники послуг проміжного характеру в 

інформаційній сфері, постачальники послуг з електронної ідентифікації, а також 

органи державної влади та місцевого самоврядування в частині їх регулюючого 

впливу на суб’єктів ЕК; 5) суб’єкти ЕК діють із метою отримання прибутку; 6) 

використання МЕЗ відбувається щонайменше на етапі встановлення договірних 

відносин; 7)  щонайменше встановлення договірних відносин відбувається 

дистанційно.   

Обираючи належний підхід до визначення поняття ЕК, варто звернути увагу, 

що низка вищевказаних авторів визначають ЕК через поняття «діяльності». 
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Водночас цей підхід враховує лише одну сторону ЕК, а саме пов’язану із 

суб’єктами ЕК та їхнім безпосереднім внеском у суспільні відносини. При цьому 

не враховується взаємодія суб’єктів ЕК з іншими учасниками відносин, що 

складаються навколо електронної комерційної діяльності, зокрема споживачів, а 

також осіб, що допомагають в її організації або контролюють належність її 

реалізації. Предметом цього дослідження, як зазначалося, є суспільні відносини, що 

складаються з приводу укладення, виконання, зміни та розірвання господарського 

договору у сфері ЕК. Таким чином, у цілях цієї роботи ЕК пропонується розуміти 

як систему взаємопов’язаних суспільних відносин, що виникають під час організації 

та реалізації процесів купівлі-продажу товарів, надання послуг та виконання 

робіт, що здійснюється фізичними особами-підприємцями та юридичними 

особами дистанційно та з використанням мереж електрозв’язку (щонайменше на 

етапі встановлення договірних відносин) та з метою отримання прибутку. 

Договірні господарські відносини, що виникають у сфері ЕК, таким чином, 

характеризуються обов’язковим використанням МЕЗ та дистанційністю 

щонайменше на етапі укладення господарського договору (далі – ГД). У цьому 

аспекті пропонуємо звернути увагу на визначення ЕК, запропоноване 

А. Чучковською, у якому ЕК визнається «системою взаємопов’язаних 

правовідносин у сфері вчинення правочинів» (курсив наш. – А. П.) [29, с. 14]. 

Аналогічно і О. Вінник підкреслює, що для ЕК характерним є «використання 

інформаційно-телекомунікаційних систем при вчиненні правочинів» (курсив наш. – 

А. П.) [38, c. 184]. Екстраполюючи ці висновки на сферу господарювання, робимо 

висновок, що господарсько-договірні відносини у сфері ЕК виникають на підставі 

укладення відповідного договору. При цьому виконання, зміна та розірвання ГД в 

такій сфері можуть бути вчинені і в традиційний спосіб, без використання МЕЗ та 

не дистанційно.  

З урахуванням указаного, до двох кваліфікуючих ознак господарських 

договірних відносин у сфері ЕК варто віднести використання МЕЗ та 

дистанційність щонайменше на етапі укладення ГД. Третя кваліфікуюча ознака 

господарських договірних відносин у сфері ЕК пов’язана з їх спрямованістю на 
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отримання прибутку. Водночас вбачається, що не завжди дві сторони ГД 

укладають його з такою метою. Так, СГ може здійснювати ГКД з використанням 

МЕЗ, реалізуючи товари, роботи чи послуги з метою отримання прибутку, а інша 

сторона ГД – споживати такі блага, не маючи на меті отримання прибутку (зокрема, 

коли йдеться про господарське забезпечення негосподарюючих суб’єктів-

юридичних осіб). Отже, будемо вважати, що третьою кваліфікуючою ознакою 

господарських договірних відносин у сфері ЕК є наявність щонайменше в однієї зі 

сторін ГД мети отримання прибутку в результаті реалізації відповідних договірних 

відносин. 

 

1.2. Предмет та метод господарсько-правового регулювання договірних 

відносин у сфері електронної комерції 

 

Договірні відносини у сфері ЕК врегульовані численною кількістю правових 

норм господарського законодавства (далі – ГЗ) України. Нормативно-правові акти 

(далі – НПА) господарського права, як указує В. Щербина, є нормативним 

вираженням правових норм, що існують у суспільстві, «інституційними джерелами 

господарського права» [48, с. 93]. Таким чином, господарсько-правове 

регулювання договірних відносин у сфері ЕК здійснюється через нормативне 

вираження господарського права – ГЗ. Визначальною ознакою господарського 

права, як і будь-якого іншого, є предмет правового регулювання, тобто сукупність 

суспільних відносин, що регулюються нормами відповідного права [48, с. 13]. 

Загалом, учені солідарні в тому, що предметом регулювання господарського права 

є господарські відносини [48, с. 13; 49, с. 45; 50]. Широке визначення предмету 

господарського права надає В. Щербина, указуючи, що ним є «господарські 

відносини, тобто відносини, що виникають у процесі організації та здійснення 

господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими 

суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання» [48, с. 13], з 

чим ми цілком згодні. 
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ЕК як специфічна сфера реалізації господарсько-договірних відносин, 

безумовно, характеризується низкою особливостей порівняно з іншими сферами 

господарювання. Зокрема, як було досліджено вище, щонайменше встановлення, а 

часто також реалізація та зміна/припинення господарських договірних відносин у 

сфері ЕК здійснюється дистанційно та з використанням МЕЗ, а метою 

встановлення господарських договірних відносин щонайменше в однієї сторони ГД 

завжди є отримання прибутку. З урахуванням вищенаведених позицій науковців 

щодо предмету господарського-правового регулювання, вбачається, що 

предметом господарсько-правового регулювання договірних відносин у сфері 

електронної комерції є господарські відносини, що виникають під час 

дистанційного та з використанням мереж електрозв’язку укладення, виконання, 

зміни та розірвання господарського договору з метою отримання прибутку. 

Розглядаючи метод господарсько-правового регулювання, варто акцентувати 

увагу на різноманітності підходів, які займають науковці стосовно цього питання. 

Так, О. Вінник указує на метод приписів (щодо імперативних вказівок керівництва 

та засновників СГ; рішень компетентних державних органів), метод автономних 

рішень (щодо права самостійного прийняття рішень СГ), метод координації (щодо 

спільного та рівноправного прийняття рішень учасниками відносин у сфері 

господарювання) та метод рекомендацій (щодо необов’язкових рішень 

компетентних органів) [49, с. 29-30]. Аналогічної позиції дотримуються 

О. Андрєєва та Ю. Жорнокуй [51, с. 32]. В. Щербина виокремлює такі методи 

господарсько-правового регулювання як метод автономних рішень, метод 

владних приписів, метод рекомендацій [48, с. 24]. 

Узагальнюючи вказане, можна зробити висновок, що метод автономних 

рішень та метод рекомендацій виокремлюються всіма авторами. Щодо методу 

координації, який не передбачається в теоретичних розробках В. Щербини, то 

варто звернути увагу на наявність у нього спільних рис із методом автономних 

рішень, адже, так чи інакше, для здійснення координованих дій необхідним є та чи 

та міра автономії. З іншого боку, на основі виключно автономних рішень 

неможливо в повноті реалізувати всі можливості, передбачені господарським 
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правом для СГ, зокрема створити спільне підприємство, укласти договір у сфері 

ЕК, узгодити план спільного виконання зобов’язань тощо. Указане передбачає 

взаємне узгодження інтересів, яке базується на волі не лише одного учасника 

господарських відносин, а двох і більше, що, хоча і неможливе без автономії, проте 

характеризує зовсім іншу сторону господарських правовідносин, а саме 

координовану участь СГ у реалізації господарської правосуб’єктності. Тому в цілях 

цього дослідження пропонується виокремлювати також метод координації. 

Варто додатково звернути увагу, що В. Щербина вказує на метод владних 

приписів, у той час як О. Вінник – на метод приписів. Принципова відмінність між 

підходами цих авторів до, здавалось би, одного й того ж методу полягає в тому, що 

метод владних приписів, за В. Щербиною, поширюється лише на вимоги та 

розпорядження компетентних органів щодо СГ, а метод приписів, за О. Вінник, 

включає також внутрішньогосподарські відносини в аспекті приписів засновників 

та керівництва СГ щодо нього чи його структурних підрозділів [49, с. 29-30]. 

Вузьке розуміння методу владних приписів описано також у вищенаведеній роботі 

О. Андрєєвої та Ю. Жорнокуй, які розуміють його в якості права прийняття 

юридично значущих рішень органом державного керівництва (власником майна) 

щодо підпорядкованого йому суб’єкта. У цілях цього дослідження будемо 

використовувати розуміння методу приписів, передбаченого О. Вінник як 

найширшого та такого, що охоплює всі аспекти методу владних приписів, 

передбаченого В. Щербиною, О. Андрєєвою та Ю. Жорнокуєм. 

Таким чином, у цілях цього дослідження будемо вважати, що господарсько-

правове регулювання суспільних відносин здійснюється методами приписів, 

автономних рішень, координації та рекомендацій. 

Застосовність зазначених методів господарсько-правового регулювання 

суспільних відносин знаходить відображення і у сфері ЕК.  

Так, метод приписів є актуальним на всіх етапах господарсько-договірних 

відносин. Порядок укладення, виконання, зміни та розірвання ГД у сфері ЕК 

регулюється, зокрема, ГК, Цивільним Кодексом України [52] (далі – ЦК), ЗУ «Про 

електронні документи та електронний документообіг» [53] (далі – ЗУ «Про ЕД»), 
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ЗУ «Про ЕДП». Указані НПА передбачають низку приписів щодо укладання, 

виконання, зміни та розірвання ГД. Так, ч. 4 ст. 183 ГК передбачає недопустимість 

ухилення СГ від укладення ГД за державним замовленням. Своєю чергою, ст. 629 

ЦК передбачає принцип обов’язковості договору до виконання, тоді як абз. 2 ч. 1 

ст. 638 ЦК встановлює перелік істотних умов договору, без яких неможливе його 

укладення. ЗУ «Про ЕД» передбачає низку приписів щодо необхідності 

електронних документів (далі – ЕД) мати можливість засвідчити власну цілісність 

та справжність (ст. 7), а ЗУ «Про ЕДП» – обов’язкові вимоги до порядку надання 

електронних довірчих послуг, що використовуються СГ в господарсько-договірних 

відносинах.  

Попри низку імперативних вказівок ГЗ, все ж більшість господарських 

процесів у сфері ЕК відбуваються з позиції автономних рішень. Так, принцип 

свободи договору закріплений у ст. 3 та ст. 627 ЦК. Свобода підприємницької 

діяльності як загальний принцип господарювання закріплена у ст. 6 ГК. Також ГК 

визначає можливість укладення ГД на основі вільного волевиявлення, що на 

практиці є найпоширенішим видом ГД (ст. 184 ГК). При цьому підписання ГД може 

відбуватися будь-яким, обраним сторонами, видом електронних підписів (окрім 

обмежень, встановлених для підписання ЕД2), що випливає з принципу 

недискримінації електронних підписів, закріпленого у ст. 18 ЗУ «Про ЕДП». 

Метод координації використовується здебільшого при регулюванні тих 

аспектів господарсько-договірних відносин у сфері ЕК, коли сторони спільно 

обирають методи та форми організації господарських процесів, що найбільше їх 

задовольняють. Так, при укладенні ГД на основі вільного волевиявлення сторони 

можуть обрати спрощений спосіб укладення ГД або форму єдиного документа (ст. 

184 ГК). При виконанні ГД сторони можуть спільно обрати місце його виконання 

(ч. 1 ст. 197 ГК), необхідний вид електронного підпису (ст. 7 ЗУ «Про ЕД», ч. 3 ст. 

207 ЦК), а в передбачених законом випадках – навіть валюту розрахунків (про що 

більш детально – в підрозділі 2.2. даної роботи). Сторони, за спільною згодою, 

                                                
2 Про це більш детально – у підрозділі 2.1. дисертації. 
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можуть змінити ГД чи розірвати його, залежно від актуального становища на ринку 

(ст. 188 ГК). 

Використання методу рекомендацій також знаходить власне відображення в 

нормативно-правовому регулюванні господарсько-договірних відносин у сфері ЕК. 

Так, ч. 2 ст. 179 ГК передбачає, що Кабінет Міністрів України (далі – КМУ), 

уповноважені ним або законом органи виконавчої влади можуть рекомендувати СГ 

орієнтовні умови ГД (примірні договори). Своєю чергою, ч. 4 вказаної статті 

зазначає, що при укладенні ГД сторони можуть визначати зміст договору на основі, 

зокрема, примірного договору, рекомендованого органом управління СГ для 

використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за 

взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або 

доповнювати його зміст. Водночас не заборонено регулювання договірних 

відносин примірним договором у сфері ЕК. 

 

1.3. Поняття, суб’єктний склад, ознаки, види та функції господарського 

договору у сфері електронної комерції 

 

Договір як соціальний феномен сягає корінням у сиву давнину, і достеменно 

неможливо визначити час, коли людство вперше використало таку форму 

взаємовідносин. Водночас значного розвитку концепція зобов’язальних 

правовідносин здобула в римському праві [54, с. 15]. 

Станом на сьогодні поняття ГД не знайшло жодного визначення в 

українському законодавстві. Тим не менше, воно тривалий час обговорюється в 

науковій літературі та як правова категорія описувалося багатьма вченими, а саме 

В. Адамом, Б. Гамалюком, Ю. Годованець та ін. [55, с. 88], О. Беляневич [54], 

О. Вінник [49, с. 216], Г. Попадинцем [56], В. Мілаш [57, с. 5], В. Щербиною [48, 

с. 298] та іншими.  

В. Щербина визначає ГД як «домовленість суб’єкта господарювання з іншим 

учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, спрямована на 

встановлення, зміну або припинення їх прав та обов’язків у сфері господарювання» 
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[48, с. 300]. О. Вінник указує, що ГД є «зафіксовані в спеціальному правовому 

документі на підставі угоди майново-організаційні зобов’язання учасників 

господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечення) їх 

господарської діяльності (господарських потреб) з урахуванням 

загальногосподарських (публічних) інтересів» [49, с. 218]. О. Беляневич указує, що 

ГД є «заснованим на згоді сторін і зафіксованим у встановленій законом формі 

зобов’язанням між суб’єктами господарювання, суб’єктами організаційно-

господарських повноважень, негосподарюючими суб’єктами-юридичними 

особами, змістом якого є взаємні права і обов’язки сторін у галузі господарської 

діяльності» [54, с. 61-62]. Г. Смолин наводить схожу дефініцію з деякими 

відмінностями, указуючи, що ГД – це «засноване на домовленості сторін і 

зафіксоване у встановленій законом формі зобов’язальне правовідношення між 

суб’єктами господарювання та/або суб’єктами організаційно-правових 

повноважень, змістом якого є взаємні права і обов’язки сторін у галузі 

господарської діяльності з урахуванням загальногосподарських (публічних) 

інтересів» [58, с. 390]. В. Адам визначає ГД як «домовленість, укладену за 

встановленим змістом та формою, між учасниками господарських правовідносин, 

спрямовану на встановлення, зміну чи припинення прав та обов’язків, досягнення 

конкретної мети та забезпечується у випадку порушення можливістю застосування 

небажаних наслідків» [55, с. 23]. 

Аналізуючи ці визначення, варто погодитися з О. Беляневич у тому, що 

договір можна розглядати у двох варіаціях: як дво- або багатосторонню 

угоду/домовленість, «яка слугує підставою виникнення відносин, за якими 

визнається правовий (юридичний) характер», та як зобов’язальне 

правовідношення, де «праву однієї особи протистоїть обов’язок іншої особи до 

відповідної поведінки» [54, с. 27]. 

Оцінюючи повноту вказаних підходів окремо один від одного, важко 

визначити, який із них більшою мірою відображає суть договору. З одного боку, 

зобов’язальне правовідношення є наслідком відповідної домовленості. З іншого 

боку, сам договір є вираженням зобов’язального правовідношення, у якому одна 
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сторона володіє тим чи іншим правом, у той час як остання має це право визнавати 

та здійснювати відповідні йому обов’язки. Тому вказані підходи щодо розуміння 

природи договору є взаємодоповнюваними, і видається, що неможливо визнати ту 

чи ту концепцію більш правильною. Власне, О. Беляневич сама вказує на 

різноплановість категорії договору та фактичну недосяжність подолання його 

багатозначності в певній, практичній сфері діяльності [54, с. 61].  

З огляду на це, будемо вважати вказані підходи такими, що відображають різні 

пласти правової дійсності. 

Серед ознак ГД в науковій літературі виокремлюють такі: 

1) специфічний суб’єктний склад. Сторонами ГД є СГ та інші учасники 

відносин у сфері господарювання [48, с. 300; 56, с. 140]. Деякі автори відносять до 

сторін ГД лише СГ та суб’єктів організаційно-правових повноважень [58, с. 390]. 

Інші ж вважають інакше, указуючи, що ГД укладається «між суб’єктами 

господарювання, суб’єктами організаційно-господарських повноважень, 

негосподарюючими суб’єктами-юридичними особами» [54, с. 61-62]; 

2) спрямованість на забезпечення господарських потреб учасників 

договірних відносин [48, с. 300; 49, с. 218]. Разом із тим, що господарська діяльність 

здійснюється задля досягнення економічних та соціальних результатів, кожен СГ, 

особливо з функціонуючих у сфері ЕК, не може існувати без належної матеріально-

технічної бази. Тому одним з аспектів діяльності СГ завжди є забезпечення власних 

потреб; 

3) систематичність та тісний зв’язок із процесом планування, зокрема з 

державним плановим процесом (щодо підприємств-монополістів; державних 

підприємств), комунальним плануванням (щодо підприємств комунальної 

власності), внутрішньофірмовим плануванням [49, с. 218]. Для СГ планування є 

необхідною умовою успішної реалізації господарської діяльності та підтримання 

конкурентоздатності на ринку, що охоплює належне структурування 

зовнішньогосподарської та внутрішньофірмової діяльності. Планування як аспект 

державної політики є необхідним в окремих сферах, де без втручання держави 

можливі значні зловживання. Водночас одним із принципів господарсько-
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правового регулювання є обмеження державного регулювання економічних 

процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості 

економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту 

населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави (ч. 1 ст. 6 ГК). 

З указаного випливає, що лише в окремих сферах економіки може здійснюватися 

регулюючий вплив держави на господарські відносини; 

4) можливість відступлення від принципу рівності сторін та обмеження 

договірної свободи [48, с. 300; 49, с. 218; 56, с. 140]. Випадки обов’язкового 

укладення ГД та наперед визначеності його змісту передбачені, зокрема, у ч. 3 та 

ч. 5 ст. 179 ГК, ч. 3 ст. 21 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» [59]. 

Не виключається можливість односторонної зміни істотних умов уже укладеного 

ГД в умовах воєнного стану відповідно до абз. 10 ч. 5 ст. 41 «Про публічні 

закупівлі» [60]; 

5) обмеження договірної свободи з метою захисту прав та інтересів 

кінцевих споживачів і загальногосподарських інтересів [49, с. 218; 56, с. 140; 58, 

с. 390]. Як уже вказувалося, регулюючий вплив держави може здійснюватися у 

сферах економіки, що потребують особливої захищеності від зловживань. Кінцеві 

споживачі є саме тими особами, що в багатьох випадках потребують додаткових 

прав порівняно з економічно сильнішою стороною-продавцем товарів чи 

надавачем (виконавцем) послуг та робіт. Обмеження монополізму забезпечує 

подвійну мету: з одного боку воно захищає споживачів від імперативного тиску 

монополістів, з іншого – захищає економічні інтереси та стабільність діяльності 

СГ, що перебувають на більш слабких позиціях; 

6) поєднання в ГД майнових та організаційних елементів [56, с. 140; 58, 

с. 390-391; 61, с. 116]. Більшість ГД, навіть у сфері господарсько-виробничих 

відносин (ч. 5 ст. 3 ГК), крім майнової складової, тобто предметної частини, містить 

також елементи організаційного характеру (строк доставки, порядок відвантаження 

товару, момент переходу ризиків – як приклад у договорах поставки). Ці елементи 

складають важливу частину ГД та в багатьох випадках можуть навіть належати до 

складу істотних умов. Як приклад – до складу істотних умов договору оренди 
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належать, із-поміж іншого, порядок використання амортизаційних відрахувань; 

відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу (ч. 1 ст. 284 

ГК). Договір страхування повинен містити, зокрема, перелік страхових випадків; 

порядок зміни і припинення дії договору; умови здійснення страхової виплати; 

причини відмови у страховій виплаті (ст. 16 ЗУ «Про страхування» [62]). 

Серед указаних ознак окремого обговорення потребує склад суб’єктів ГД, 

оскільки в позиціях авторів є деяка невизначеність. Уважаємо, що дослідження 

цього питання має ґрунтуватися на розумінні складу учасників господарських 

відносин. 

Відповідно до ст. 2 ГК, до учасників господарських правовідносин належать: 

СГ; споживачі; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

наділені господарською компетенцією; громадяни, громадські та інші організації, 

які виступають засновниками СГ чи здійснюють щодо них організаційно-

господарські повноваження на основі відносин власності. 

Оскільки не всі з указаних суб’єктів беруть участь в укладенні ГД, відповідно, 

не всі з них належать до складу суб’єктів ГД. Оскільки ГД є однією з підстав 

виникнення господарського зобов’язання, саме через визначення сторін останнього 

і можна визначити суб’єктний склад ГД. 

Так, з аналізу ч. 1 ст. 173 ГК можна встановити, що однією із сторін ГД є 

завжди СГ. Основними видами господарських зобов’язань є майново-господарські 

зобов’язання та організаційно-господарські зобов’язання (ч. 2 ст. 173 ГК).  

Частиною 2 ст. 175 ГК визначено, що суб’єктами майново-господарських 

зобов’язань можуть бути СГ, негосподарюючі суб’єкти – юридичні особи, а також 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, наділені 

господарською компетенцією.  

Водночас, відповідно до конкретизації суб’єктного складу господарсько-

договірного зобов’язання, яке є різновидом майново-господарського зобов’язання 

(ч. 1 ст. 179 ГК), до суб’єктів ГД, що виникає при встановленні майново-

господарських зобов’язань, належать СГ і негосподарюючі суб’єкти – юридичні 

особи. При цьому зобов’язання майнового характеру, що виникають між СГ та 
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негосподарюючими суб’єктами – громадянами, не є господарськими і 

регулюються іншими актами законодавства (ч. 3 ст. 175 ГК). 

Суб’єктами організаційно-господарських зобов’язань є СГ та суб’єкти 

організаційно-господарських повноважень (ч. 6 ст. 3, ч. 1 ст. 176 ГК). До останніх 

належать власники, які є засновниками СГ; органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією щодо СГ; органи 

управління об’єднань підприємств чи господарських товариств та в передбачених 

законодавством випадках – власне СГ (ч. 2 ст. 176 ГК). 

Отже, варто погодитися з О. Беляневич, що до суб’єктів ГД належать СГ, 

негосподарюючі суб’єкти-юридичні особи та суб’єкти організаційно-

господарських повноважень. При цьому однією зі сторін ГД завжди є СГ. 

У сфері ЕК суб’єктний склад ГД залишається аналогічним з огляду на те, що, 

як уже вказувалося авторами, використання МЕЗ не впливає на сутність ГД [29, 

с. 47]. Дистанційність на етапі укладення ГД також не впливає на зміну його 

суб’єктного складу. Разом із тим, певну специфічність цьому питанню надає така 

ознака господарсько-договірних відносин у сфері ЕК, як мета отримання прибутку 

хоча б однією стороною ГД. Таким чином, особливістю суб’єктного складу ГД у 

сфері ЕК є те, що одна із його сторін завжди має на меті отримання прибутку. 

Узагальнюючи специфіку ознак ГД, варто зазначити, що він є особливим 

різновидом правочину, що вчиняється спеціальними суб’єктами у визначеній 

сфері – сфері господарювання.  

Погоджуємося з тезою, висловленою А. Чучковською з посиланням на 

А. Орлова та А. Ананьева, що «вчинення того чи іншого правочину не на 

паперовому носії, а через мережі електрозв’язку (на електронному носії) не 

призводить до зміни правової природи та суті договору» [29, с. 47]. Водночас у 

сфері ЕК ГД набуває кваліфікуючих ознак, які випливають з обговорених вище 

кваліфікуючих ознак господарсько-договірних відносин у сфері ЕК. З врахуванням 

вказаного, до кваліфікуючих ознак ГД у сфері ЕК варто віднести такі: 

1) він щонайменше укладається дистанційно; 
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2) щонайменше при його укладенні використовуються МЕЗ3; 

3) щонайменше одна сторона ГД діє з метою отримання прибутку.  

У той же час використання МЕЗ як середовища для укладення ГД спричиняє 

кілька питань та спонукає на необхідність їх вирішення: 

1) чи загалом законодавство України дозволяє укладення ГД з 

використанням МЕЗ? 

2) чи допускається укладення будь-якого ГД з використанням МЕЗ? 

Відповідно до ч. 1 ст. 181 ГК, ГД укладається в порядку, встановленому ЦК, з 

урахуванням особливостей, передбачених ГК. З прийняттям ЗУ «Про ЕК» були 

внесені зміни до ч. 2 ст. 639 ЦК, яку було доповнено абзацом другим, де 

зазначається, що якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою 

інформаційно-комунікаційних систем, він уважається укладеним у письмовій 

формі. Крім того, ч. 1 ст. 207 ЦК була викладена таким чином: «Правочин 

вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований 

в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, 

якими обмінялися сторони, або надсилалися ними до інформаційно-

телекомунікаційної системи, що використовується сторонами». Те саме стосується 

ст. 205 ЦК, ч. 1 якої була викладена в новій редакції: «Правочин може вчинятися 

усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму 

правочину, якщо інше не встановлено законом». Таким чином, станом на сьогодні 

ГД може укладатися з використанням МЕЗ, що в цілому знаходить відображення і 

в діловій практиці.  

Водночас варто підкреслити, що використання МЕЗ при укладенні ГД має 

бути здійснене з дотриманням усіх вимог щодо інформаційної безпеки, зокрема має 

бути забезпечена цілісність змісту ГД протягом його життєвого циклу4 та 

можливість підтвердження осіб підписантів до його укладення, а також дотримані 

інші вимоги, передбачені ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-

                                                
3 Про вказану ознаку ГД у сфері ЕК також опосередковано зазначала А. Чучковська [29, c. 32]. 
4 Визначення життєвого циклу даних наведене нижче, у підрозділі 2.1 дисертації. При цьому під «життєвим циклом 

господарського договору» пропонується розуміти сукупність процесів, що виникають від моменту укладення 

договору до повного його знищення або постійного зберігання. 
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комунікаційних системах» [63], Правилами забезпечення захисту інформації в 

інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних 

системах [64] та іншими НПА у сфері захисту інформації. Високі ризики, пов’язані 

з можливістю зловживань слабкостями МЕЗ, підштовхнули навіть європейське 

співтовариство до визнання можливості відступлення від принципу рівності 

електронної та звичайної, паперової, варіацій письмової форми договору. 

Так, ч. 1 ст. 9 Директиви 2000/31/ЄC Європейського парламенту та Ради [65] 

(далі – Директива 2000/31/ЄC) встановлює загальне правило про те, що держави-

члени гарантують, що їх правова система передбачає укладення контрактів за 

допомогою електронних  засобів. Держави-члени також, зокрема, забезпечують, 

що правові вимоги до процесу укладення контрактів ні створюють перешкоди для 

використання контрактів, укладених в електронному вигляді, ні призводять до 

позбавлення таких контрактів законної сили через укладення їх в електронній 

формі. Винятки із вказаного правила можуть бути встановлені щодо: a) контрактів, 

які передбачають появу чи передачу прав на нерухоме майно, крім прав оренди; b) 

контрактів, що вимагають, відповідно до закону, залучення судів, державних 

органів чи професій, що передбачають реалізацію державних повноважень; c) 

контрактів про поручительство та майнове забезпечення, що надається особами, які 

діють у цілях, що лежать поза межами їх комерційної чи професійної діяльності; d) 

контрактів, що регулюються сімейним правом чи спадковим правом (ч. 2 ст. 9 

Директиви 2000/31/ЄС)5. 

Деякі положення ЗУ «Про ЕК» мають значну схожість із відповідними 

положеннями Директиви 2000/31/ЄС. Так, ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» вказує, що його 

дія не поширюється на правочини, якщо: 

1) законом встановлено спеціальний порядок переходу права власності або 

предметом правочину є об’єкти, вилучені із цивільного обороту або обмежені в 

цивільному обороті відповідно до законодавства (абз. 2 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК»); 

2) однією із сторін є фізична особа, яка не зареєстрована як фізична особа-

підприємець та реалізує або пропонує до реалізації товари, виконує роботи, надає 

                                                
5 Положення Директиви тут і далі в перекладі Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України [65]. 
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послуги з використанням інформаційно-комунікаційних систем, окрім випадків, 

коли сторони прямо домовилися про застосування положень цього Закону до 

правочину (абз. 3 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК»); 

3) стороною правочину є орган державної влади або орган місцевого 

самоврядування в частині виконання ним функцій держави або місцевого 

самоврядування чи правочин вчиняється відповідно до ЗУ «Про публічні 

закупівлі» (абз. 4 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК»); 

4) правочин підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації 

відповідно до законодавства (абз. 5 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК»); 

5) вчинення правочину регулює сімейні правовідносини (абз. 6 ч. 2 ст. 1 ЗУ 

«Про ЕК»); 

6) правочин стосується грального бізнесу, у тому числі парі, тоталізатори 

та інші азартні ігри, або проведення лотерей, окрім не грошових лотерей, 

відповідно до ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», та лотерей, 

визначених ЗУ «Про рекламу» (абз. 7 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК»); 

7) виконання зобов’язання забезпечується особою, яка уклала договір 

поруки або іншої форми майнового забезпечення, за умови, що така особа діє в 

цілях, що виходять за межі її господарської діяльності чи незалежної професійної 

діяльності (абз. 8 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК»).  

Попри схожість підходів щодо обмеження дії певних положень на сферу ЕК у 

відповідному ЗУ та Директиві 2000/31/ЄС, вони насправді спричиняють 

протилежні правові наслідки. Так, у випадку з Директивою 2000/31/ЄС, держави 

мають право не забезпечувати юридичну чинність деяких категорій договорів, що 

укладаються через МЕЗ. Тобто гарантії визнання рівності договорів, укладених у 

традиційний спосіб та укладених через МЕЗ, можуть бути обмежені. У випадку ж 

із ЗУ «Про ЕК» вказується, що дія закону «не поширюється» на певні категорії 

правочинів. Отже, фактично положення ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» лише виключають 

певні категорії правочинів з обсягу нормативно-правового регулювання цього 

НПА. 
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Разом із тим, хоча ЗУ «Про ЕК» і містить певні положення, що гарантують 

чинність електронного правочину та неможливість його дискримінації лише на 

підставі електронної форми, існує низка інших НПА, що регулюють питання 

вчинення правочинів із використанням МЕЗ, на основі яких і можна забезпечити 

чинність договору, укладеного з допомогою МЕЗ6. З огляду на це, непоширення дії 

ЗУ «Про ЕК» на певні категорії правочинів саме по собі не спричиняє їх 

недійсності. 

Нам вбачається, що викладення ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» в чинній редакції було 

спрямоване на обмеження юридичної сили певних категорій правочинів, вчинених 

з використанням МЕЗ. Пропонується проаналізувати правомірність таких 

обмежень. 

Так, щодо абз. 2 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» варто зазначити таке. Відповідно до 

Спеціального порядку набуття права власності громадянами на окремі види майна 

[66], останнє набувається з дозволу органів внутрішніх справ, спеціально 

уповноважених державних органів охорони пам’яток історії та культури, 

Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки. Об’єктом такого 

права власності є вогнепальна, холодна зброя, радіоактивні речовини, пам’ятки 

історії та культури, отже, об’єкти державного значення або небезпечні для 

суспільства вироби. Об’єктом, вилученим із цивільного обороту або обмеженим у 

цивільному обороті зазвичай є об’єкт, який «без належного контролю над ним може 

становити потенційну небезпеку для оточуючих (радіоактивні речовини, 

вогнепальна зброя)» або той неконтрольований процес володіння, використання чи 

розпорядження над яким може зашкодити публічному інтересу [67, с. 39].  

Разом із цим, сучасні засоби перевірки цілісності та ідентичності особи, 

зокрема кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП), дозволяють із високою 

мірою вірогідності забезпечити незмінність даних протягом усього життєвого 

циклу ЕД, встановити (ідентифікувати) та підтвердити (автентифікувати) особу 

підписанта. Вказане підтверджується обов’язковим визнанням КЕП усіма 

державними установами, іншими користувачами цих послуг, можливістю 

                                                
6 Детальніше про це у підрозділі 2.1. даної роботи. 
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здійснення правосуддя та вчинення нотаріальних дій із використанням КЕП чи 

інших засобів електронної ідентифікації (ч. ч. 5, 7 ст. 17 ЗУ «Про ЕДП»), рівністю 

юридичної сили КЕП та власноручного підпису, презумпцією відповідності КЕП 

власноручному підпису (ч. 4 ст. 18 ЗУ «Про ЕПД»). З огляду на вказане, за умови 

встановлення високих стандартів до захисту інформації під час вчинення 

правочинів щодо відповідних об’єктів права власності; дотримання положень 

законодавства щодо дозвільного порядку переходу права власності, уважаємо за 

можливе вчинення відповідних правочинів за допомогою МЕЗ. 

Тому вбачається за необхідне вилучити абз. 2 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК». 

Щодо абз. 4 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» варто підкреслити, що державні посадовці 

на рутинному рівні використовують засоби електронної ідентифікації та 

електронні підписи, а також в органах виконавчої влади та підприємствах, 

установах, організаціях, що належать до сфери управління центральних або 

місцевих органів виконавчої влади, електронна форма документообігу є основною7. 

Таким чином, електронна форма документообігу може бути визнана достатньо 

надійною, що підтверджується державним визнанням такої форми як основної для 

електронного урядування. Водночас у частині реалізації публічних закупівель 

простежується, що ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає спеціальну процедуру 

укладення ГД (що здійснюється переважно з використанням електронної системи 

закупівель), у зв’язку з чим доцільно не поширювати дію ЗУ «Про ЕК» на публічні 

закупівлі для уникнення конфлікту положень законодавства. Крім того, вбачається 

за необхідне доповнити відповідний абзац ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» також 

виключенням щодо незастосування положень цього закону до відносин, які 

складаються навколо укладення ГД в особливій сфері публічних закупівель – 

оборонних закупівлях, що реалізуються відповідно до ЗУ «Про оборонні закупівлі» 

[69]. З огляду на це, вбачається необхідність викласти абз. 4 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» 

                                                
7 Відповідно до п. 2 розділу І Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та 

організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну [68], основна 

форма провадження діловодства в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних органах виконавчої влади, 

їх територіальних органах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, 

підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління центральних або місцевих органів 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, є електронна. 
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в такій редакції: «Правочин вчиняється відповідно до Законів України «Про 

публічні закупівлі» чи «Про оборонні закупівлі». 

Щодо абз. 5 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК», то він, своєю чергою, фактично не 

відповідає законодавству. Так, ним знімаються всі гарантії чинності електронного 

правочину, встановлені ст. 11 ЗУ «Про ЕК», для правочинів, що підлягають 

нотаріальному посвідченню (в т. ч. договорів щодо нерухомого майна). Разом із 

тим, ЗУ «Про ЕДП» передбачає можливість вчинення нотаріальних дій із 

використанням КЕП чи кваліфікованої електронної печатки або інших засобів 

електронної ідентифікації. Відповідний порядок має бути затверджений головним 

органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері нотаріату (ч. 4 ст. 17 ЗУ «Про 

ЕДП»). Таким чином, профільним законом у сфері електронних довірчих послуг 

передбачається правове підґрунтя для вчинення електронних правочинів, що 

підлягають нотаріальному посвідченню. З огляду на це, вбачається, що абз. 5 ч. 2 

ст. 1 ЗУ «Про ЕК» має бути вилучений із законодавства8. 

Щодо абз. 7 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» нами не вбачається формальних підстав 

для непоширення ЗУ «Про ЕК» на відповідні правочини з міркувань, аналогічних 

до викладених вище щодо абз. 2 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК».  

Щодо абз. 8 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» детальний опис підстав необхідності його 

вилучення із законодавства наведений у підрозділі 2.3 дисертації. 

Абзаци 3 та 6 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» не розглядалися з огляду на те, що сектори 

ЕК Consumer-to-Consumer, Consumer-to-Business, Consumer-to-Government та 

сімейні правовідносини не входять до предмету цього дослідження. 

Як результат – нами не було виявлено підстав для обмеження сторін у 

можливостях використання МЕЗ для вчинення вказаних вище категорій правочинів 

у сфері ЕК. У цьому контексті варто погодитися з А. Чучковською, що «перелік 

правочинів, які можуть вчинятися з використанням мереж електрозв’язку, є 

невичерпним» [29, с. 32], та з О. Кирилюк, яка вважає, що «використання 

                                                
8 Щодо державної реєстрації правочинів станом на сьогодні відсутнє відповідне законодавче підґрунтя для 

проведення вказаної процедури, тому фактично вона не проводиться. 
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електронних засобів зв’язку при укладанні договору дає змогу укладати договори 

в будь-якій формі, передбаченій законом (усна, письмова, у тому числі 

нотаріальна)» [27, c. 8], а також із С. Черкашиним та В. Мілаш, які зазначили, що 

«за загальним правилом, повинна існувати презумпція про дозвіл учиняти будь-які 

правочини з використанням електронних засобів зв’язку, окрім випадків, 

передбачених законодавством» [41, с. 88]. Як наслідок – видається, що немає 

підстав і для виключення будь-яких видів ГД зі сфери ЕК як таких, що не можуть 

бути в ній укладені. Водночас щодо договорів з особливим об’єктом (як-от 

об’єктами права власності, що обмежені в цивільному обігу), суб’єктом (як-от 

органом державної влади), предметом (парі, тоталізатори, інші азартні ігри, лотереї 

тощо), особливими вимогами до форми (як-от договори, що укладаються в 

нотаріальній формі) необхідно передбачати особливі формальні вимоги, зокрема 

щодо посилених механізмів автентифікації підписантів, використанням 

програмного забезпечення, що гарантує цілісність даних протягом усього 

життєвого циклу ГД. 

Функції ГД у сфері ЕК варто розглядати через призму загальних функції ГД. 

Дослідженню цього питання присвятили свої роботи, зокрема, О. Вінник [49] та 

В. Щербина [48]. Так, до функцій ГД відносять: 

1) ініціативну функцію. Змістом цієї функції є характеристика ГД як акту 

ініціативи учасників відносин у сфері господарювання [48, с. 304]; 

2) координаційну функцію [48, с. 304; 49, с. 219]. Ця функція полягає в 

узгодженні інтересів та потреб учасників ГД через спільне визначення його умов, 

розробку положень, які би задовольняли всіх сторін такого правочину. Як указує 

О. Вінник, «оскільки інтереси сторін господарського зв’язку, як правило, не 

збігаються, а задовольнити свої потреби кожна з них може, лише співпрацюючи з 

контрагентом, сторони на стадії укладання договору змушені так скоординувати 

свої потреби і можливості, інтереси і передбачення, щоб шляхом компромісу 

виробити обопільно прийнятну правову модель відповідного господарського 

зв’язку» [49, с. 219]; 
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3) функцію планування [48, с. 305; 49, с. 220]. Змістом цієї функції є те, що 

ГД виступає інструментом, за допомогою якого учасники відносин у сфері 

господарювання планують власну діяльність, як довгострокову, так і поточну. За 

інформацією, що подається О. Вінник, у якості інструменту планування ГД може 

використовуватися на загальнодержавному, регіональному і локальному 

(внутрішнє планування СГ) рівнях [49, с. 220]. Варто лише додати про можливості 

використання таких договорів як засобу планування на міжнародному рівні (ГД 

між інтернаціональними підприємствами, урядами держав); 

4) інформаційну функцію [48, c. 304]. Вона полягає в тому, що ГД містить 

усю необхідну інформацію для належного врегулювання відносин, що складаються 

у зв’язку із цим правочином. Указується, що така інформація потрібна як сторонам 

правочину, так і державним органам, у випадку спору щодо такого договору, а 

також третім особам у різноманітних ситуаціях [48, с. 304]. Зокрема, такі ситуації 

можуть виникнути у випадку запиту громадськості щодо змісту договорів, що 

укладають юридичні особи державного сектора економіки; 

5) охоронну [49, с. 220] або правозахисну [48, с. 304] функцію. Ця функція 

полягає в можливості ГД захищати законні права та інтереси сторін у випадку 

порушення; 

6) функцію інструменту забезпечення загальногосподарського інтересу 

[49, с. 221]. Ця функція полягає в обов’язковому врахуванні учасниками договірних 

відносин у сфері господарювання загальногосподарського інтересу при розробці та 

виконанні договору; 

7) функції правового засобу реалізації державних замовлень та правового 

забезпечення економічних потреб [48, с. 304]. Державні замовлення (які 

реалізуються у формі державного контракту) є обов’язковими для виконання СГ. 

Вони спрямовані на забезпечення потреб держави та суспільства за рахунок 

встановлення обов’язкових для включення положень до ГД. Особливо актуальною 

є ця функція в умовах воєнного стану, уведеного Указом Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року [70] та затвердженого ЗУ 
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«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» [71], про що більш детально йтиметься нижче. 

Нами також пропонується виокремити функцію інструменту забезпечення 

потреб СГ. ГД є одним з основних засобів, за допомогою яких ведеться 

господарська діяльність. У більшості випадків (крім функціонування державних 

(комунальних) підприємств та інших організацій державної чи комунальної 

власності, ведення некомерційної господарської діяльності (ч. 2 ст. 52; ст. 75-1; ч. 

3 ст. 78 ГК), коли договори можуть укладатися на збиток, задля забезпечення 

суспільного інтересу) він укладається з метою отримання певної матеріальної 

вигоди за результатами його реалізації, тож виконує важливу функцію 

забезпечення потреб СГ. 

Розглядаючи специфічні функції ГД у сфері ЕК, варто зазначити про дефіцит 

наукової літератури на цю тематику. З огляду на це, для їх виокремлення, 

пропонується виходити з уже досліджених ознак ЕК, а також особливих ознак ГД 

у сфері ЕК, зазначених вище. 

Так, пропонується виокремити такі специфічні функції ГД у сфері ЕК: 

1) комерційна функція. Відповідно до встановлених ознак ЕК, укладення 

ГД у сфері ЕК завжди обумовлене спрямованістю хоча би однієї його сторони на 

отримання прибутку; 

2) функція оптимізації господарської діяльності. ГД, що укладається за 

допомогою МЕЗ, однозначно привносить той чи інший рівень динамічності в 

діяльність СГ, оптимізує витрати часу, зменшує витрати на папір, паливо (дорога 

до переговорного пункту) тощо; 

3) функція підтримки екологічної безпеки. Відмова від використання 

паперу в документообігу позитивно впливає на стан екології. 

Крім того, у контексті зазначених особливостей сфери ЕК, ГД може більш 

динамічно реалізовувати навіть загальні свої функції. Так, ініціативна та 

координаційні функції стають більш простими в реалізації з огляду на швидкість 

інформаційних потоків в МЕЗ. Функція планування може стати більш 

оптимізованою за допомогою переваг електронного документообігу в межах СГ, а 
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інформаційна функція може бути реалізованою в більш захищеній варіації з огляду 

на переваги криптографічних методів захисту інформації в ЕД. 

Отже, крім загальних функцій ГД як інституту господарського права, у сфері 

ЕК він набуває власних, специфічних функцій, а загальні екстраполюються на 

договірні відносини у сфері ЕК з урахуванням її особливостей, що дозволяє їм 

розгортатися більш динамічно. 

Стосовно видів ГД у сфері ЕК, то їх можна класифікувати за різноманітними 

критеріями: 

1) за підставою укладення ГД розрізняють плановані договори 

(укладення яких обов’язкове, зміст – визначений, а держава є ініціатором) та 

регульовані договори (укладаються на підставі вільного волевиявлення сторін) [48, 

с. 301-302; 49, с. 222]. Серед планованих ГД найбільш поширеними є державні 

контракти, які укладаються за державними замовленнями (завданнями) відповідно 

до ГК, ЗУ «Про публічні закупівлі», «Про оборонні закупівлі», «Про оборону 

України» [72], «Про правовий режим воєнного стану» [73], «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», Постанов Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

виконання мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період в умовах 

правового режиму воєнного стану» від 9 березня 2022 р. № 239 [74], «Деякі питання 

здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах 

воєнного стану» від 28 лютого 2022 р. № 169 [75], «Деякі питання здійснення 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб 

функціонування держави в умовах воєнного стану» від 2 березня 2022 р. №185 [76], 

«Питання оборонних закупівель» від 3 березня 2021 р. № 363 [77], Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Питання запровадження та забезпечення здійснення 

заходів правового режиму воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 р. № 181-

р [78] та інших НПА [79–84]. Укладення державних контрактів актуалізувалося з 

введенням 24.02.2022 року в Україні воєнного стану та необхідністю 

господарського забезпечення потреб оборони. Так, відповідно до ч. 3 ст. 21 ЗУ 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підприємства, установи й 

організації не можуть відмовлятися від укладання договорів (контрактів) на 
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виконання мобілізаційних завдань (замовлень), якщо їх можливості з урахуванням 

мобілізаційного розгортання та переданих їм матеріально-фінансових ресурсів 

дають змогу виконати ці мобілізаційні завдання (замовлення). Аналогічне 

положення встановлено у ч. 4 ст. 183 ГК, за змістом якої ухилення від укладення 

договору за державним замовленням є порушенням господарського законодавства 

і тягне за собою відповідальність, передбачену ГК та іншими законами; 

2) за суб’єктним складом – двосторонні та багатосторонні [48, с. 301]; 

3) за строком – довгострокові (терміном більш ніж на 5 років), 

середньострокові (від 1 до 5 років), короткострокові (до 1 року), разові 

(укладаються лише на одну договірну операцію) [49, с. 222]; 

4) за ознакою взаємного становища сторін – вертикальні та 

горизонтальні. Як указує О. Вінник, вертикальні договори «укладаються між 

нерівноправними суб’єктами – органом господарського керівництва та 

підпорядкованим йому підприємством (наприклад, державний контракт)» [49, с. 

222], а горизонтальні – «між рівноправними суб’єктами; при цьому всі умови 

договору сторони погоджують між собою, а в разі виникнення спору можуть 

звернутися до суду» [49, с. 222]; 

5) за способом оферти і визначення змісту – договори приєднання та 

договори, зміст яких визначається за взаємною згодою сторін у процесі 

узгодження [48, с. 302-303]; 

6) за складністю – прості та складні (комплексні) ГД [48, с. 303; 49, 

с. 223]. Як зазаначає В. Щербина, «прості договори мають у своєму тексті майнові 

елементи лише одного виду договору: поставки, міни, перевезення і т. ін. У 

складних господарських договорах поєднуються майнові елементи двох і більше 

договорів» [48, с. 303]; 

7) за регуляторними функціями – попередні та основні, генеральні та 

поточні [48, с. 303; 49, с. 223-224]. Особливістю генерального договору є його 

укладення на весь період часу, що регулюється, а поточного – його 

підпорядкованість генеральному та регулювання відносин, що складаються 
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протягом короткого періоду часу в межах, визначених генеральним договором [48, 

с. 303]; 

8) майнові та організаційні. До майнових належать договори, в яких 

переважають майнові елементи [49, с. 224-225]. До організаційних – ті, які 

спрямовані на організацію діяльності учасників господарських відносин. «До таких 

договорів належать засновницькі договори, договори про кооперацію, про спільну 

інвестиційну діяльність та ін.» [49, с. 225]. Варто підкреслити, що більшість 

зобов’язань організаційно-господарського характеру не набувають форми 

договору, а тому виходять за межі нашого дослідження. Так, як указує Ю. Бурило, 

«той факт, що організаційно-господарські правовідносини реалізуються у формі 

зобов’язань, не означає, що всі вони виникають з договору або набувають 

договірної форми. Хоча організаційний господарських договір є одним із способів 

оформлення організаційно-господарських зобов’язань, питома частка таких 

договорів серед інших підстав виникнення відповідних зобов’язань невелика. 

Більшість організаційно-господарських зобов’язань носять недоговірний 

характер» [85, с. 41]; 

9) за предметною ознакою: щодо передавання майна у власність 

(господарське відання, оперативне управління) чи строкове оплатне 

користування, на виконання робіт, перевезення вантажів та надання інших 

господарських послуг [48, с. 303]. Окремі види ГД за їх предметом, як відомо, також 

закріплені в Розділі VI ГК «Особливості правового регулювання в окремих галузях 

господарювання» (договір поставки, контрактація сільськогосподарської продукції 

тощо). 

Нами пропонується доповнити вказаний список такими специфічними видами 

ГД у сфері ЕК: 

1) за критерієм документального оформлення – укладені з 

використанням єдиного ЕД чи у спрощений спосіб (що передбачає укладення 

декількох ЕД в рамках концепції «пропозиція» та «акцепт»; авторизацію в 

інформаційно-комунікаційній системі суб’єкта господарювання з наступним 

проставленням відмітки про згоду з положеннями публічної оферти; взаємний 



 61 

обмін e-mail листами; вчинення конклюдентних дій у відповідь на пропозицію у 

формі електронного повідомлення тощо);  

2) за ступенем залучення МЕЗ – ГД, що укладаються з допомогою МЕЗ; 

ГД, що укладаються та виконуються за допомогою МЕЗ; ГД, що укладаються, 

виконуються та змінюються (розриваються) з допомогою МЕЗ; 

3) за способом вираження волі сторін у письмовій формі – зафіксовані 

за допомогою знаків писемності або за допомогою комп’ютерного коду (смарт-

контракти); 

4) за автоматизованістю виконання – ГД, що виконуються 

безпосередньо сторонами; ГД з елементами автоматизованого виконання; ГД з 

автоматизованим виконанням (смарт-контракти). 

Враховуючи ознаки, функції, класифікацію видів ГД у сфері ЕК, позиції 

науковців щодо дефініції ГД, його суб’єктного складу, пропонується таке 

визначення ГД у сфері ЕК: господарським договором у сфері електронної комерції 

є засноване на згоді сторін і зафіксоване дистанційно з використанням мереж 

електрозв’язку зобов’язальне правовідношення між суб’єктами господарювання 

чи між ними та суб’єктами організаційно-господарських повноважень або 

негосподарюючими суб’єктами-юридичними особами, змістом якого є їх взаємні 

права та обов’язки у сфері господарювання, а метою – отримання прибутку 

(щонайменше однією стороною). 

 

1.4. Система господарського законодавства, що регулює господарсько-

договірні відносини у сфері електронної комерції 

 

Будь-яке дослідження варто починати з визначення базових понять та обрання 

належних методів. Для окреслення системи НПА, що врегульовують господарсько-

договірні відносини у сфері ЕК, варто визначити поняття ГЗ та обрати належний 

критерій для його систематизації.  

Аналіз підходів до визначення поняття ГЗ дав можливість зробити висновок, 

що автори в цілому розглядають його більш-менш однаково. Так, В. Щербина 
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вказує, що «господарське законодавство загалом можна визначити як систему 

нормативних актів, які згідно із законом є інституційними джерелами 

господарського права» [48, с. 93]. Узагальнюючи позиції представників теорії 

господарського права, він зазначає, що «господарське законодавство являє собою 

самостійну галузь – систему нормативних актів, правила яких регулюють 

господарські відносини щодо організації та здійснення господарської діяльності в 

галузі суспільного виробництва і обігу» [48, с. 93]. О. Вінник визначає ГЗ як 

«сукупність нормативно-правових актів та правових норм, які регулюють 

відносини щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності та 

керівництва (в т. ч. організації) такою діяльністю» [49, с. 32-33]. Г. Смолин, 

О. Туркот та Л. Хомко вказують, що «господарське законодавство – це система 

нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини щодо 

безпосереднього здійснення господарської діяльності та керівництва такою 

діяльністю органами державної влади або місцевого самоврядування» [86, с. 40]. 

Натомість В. Лебеденко зазначає, що «господарське законодавство України є 

комплексним сегментарним інститутом господарського права, який складається із 

значного масиву взаємопов’язаних законодавчих та нормативно-правових актів 

різної юридичної сили та галузевої належності, які в цілому або окремі положення 

яких безпосередньо або опосередковано регулюють господарські відносини» [87, 

с. 27]. 

До ознак ГЗ варто віднести його комплексність, множинність нормативно-

правових актів, взаємозв’язок із міжнародним правом та ГЗ інших країн [48, с. 94-

95; 88, с. 6]; кодифікованість, наявність великої кількості нормативних актів 

обмеженої сфери дії: відомчих, регіональних, локальних [49, с. 32-34]; «перевага в 

господарському законодавстві комплексних нормативних актів, що містять норми 

різних галузей права» [49, с. 33] та наявність «одногалузевих» нормативно-

правових актів [48, с. 94].  

Водночас з аналізу вищезазначених позицій науковців вбачається, що 

кваліфікуючою ознакою, яка відрізняє ГЗ від законодавства, що регулює інші 

сфери суспільних відносин, є спрямованість на регулювання саме відносин 
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господарських. Важливо також зазначити, що до ГЗ належать не лише цілісні НПА, 

а й окремі норми права, що безпосередньо регулюють господарські відносини [49, 

с. 32-33]. Так, до системи ГЗ науковці відносять Конституцію України [89]; 

міжнародні договори; закони України; постанови Верховної Ради України (далі – 

ВРУ); укази Президента України; акти Кабінету Міністрів України: декрети та 

постанови; відомчі НПА, що врегульовують господарську діяльність у певній 

галузі; регіональні НПА; локальні НПА, що приймаються СГ чи їх засновниками 

(до яких можна віднести статути; накази, розпорядження компетентних органів 

управління СГ; корпоративні правила тощо) [48, с. 97; 49, с. 35-37; 86, с. 43-44; 87, 

с. 27]. 

Враховуючи вищевказане, а також запропоноване нами визначення поняття 

предмета господарсько-правового регулювання договірних відносин у сфері ЕК, 

будемо розуміти ГЗ, що регулює господарсько-договірні відносини у сфері ЕК, як 

систему нормативно-правових актів та норм права, що регулюють господарські 

відносини щодо дистанційного та з використанням мереж електрозв’язку 

укладення, виконання, зміни та розірвання господарського договору з метою 

отримання прибутку. 

Розглядаючи законодавство, що регулює господарсько-договірні відносини у 

сфері ЕК, доцільно погодитися з О. Вінник у тому, що критеріями для його 

систематизації можуть бути юридична сила відповідних актів, предметна 

спрямованість нормативно-правового регулювання та інші критерії [49, с. 35]. У 

межах цієї роботи доцільно використати предметний критерій, який дозволяє 

розмежувати НПА, що врегульовують загальні питання господарських 

правовідносин; особливості договірних правовідносин у сфері господарювання; 

особливості господарсько-договірних відносин у сфері ЕК. 

Основу ГЗ, як і всього законодавства України, складає Конституція України, 

яка, відповідно до абз. 2 ст. 8, має найвищу юридичну силу; закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 

відповідати їй. Серед іншого, Конституція України закладає основи для розвитку 

сфери господарювання. Так, ст. 8 визнає діючий в Україні принцип верховенства 
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права, ст. 41 встановлює підвалини інституту права власності, а ст. 13 – захист усіх 

суб’єктів права власності і господарювання та принцип їх рівності перед законом. 

Стаття 42 встановлює право на підприємницьку діяльність та захист конкуренції, а 

ст. 31 – право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції. 

Своєю чергою, ЦК є інституційним та функціональним підґрунтям 

господарських правовідносин та ГЗ, оскільки в ньому закладені поняття й 

означення базових правових категорій (юридичної та фізичної особи, права 

власності, підстав для виникнення та припинення прав і обов’язків, поняття та 

форм вчинення правочину, порядку утворення й припинення юридичних осіб 

тощо), що використовуються під час провадження господарської діяльності. На 

підтвердження зазначеного в ч. 2 ст. 9 ЦК вказує на те, що законом можуть бути 

передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання. 

ГК, з іншого боку, містить численні посилання на ЦК, до прикладу, в ч. 2 ст. 55 ГК, 

де акцентується увага на тому, що суб’єктами господарювання є, зокрема, 

юридичні особи, створені відповідно до ЦК; ч. 1 ст. 133 ГК, де вказано, що основу 

правового режиму майна суб’єктів господарювання […] становлять право 

власності та інші речові права – право господарського відання, право оперативного 

управління; господарська діяльність може здійснюватися також на основі інших 

речових прав (права володіння, права користування тощо), передбачених ЦК тощо.  

ГК вперше комплексно врегулював господарські правовідносини на території 

України, враховуючи особливості, притаманні саме цій сфері суспільних відносин. 

Як указує В. Мамутов, при розробці та прийнятті Господарського кодексу 

враховувалася необхідність забезпечення в системі правового регулювання 

господарської діяльності взаємодії державного регулювання економіки й ринкової 

саморегуляції, встановлення більш стабільних і ясних «правил гри» в економіці [90, 

с. 3]. Як доказ вагомості ГК наводиться [90, с. 4] також те, що він був перекладений 

В. Батлером [91] та виданий у Лондоні. При цьому В. Батлер в анотації до 

перекладу оцінив ГК як правове досягнення, найбільш незвичайною та 
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інноваційною частиною законодавства серед кодексів, прийнятих на той час у 

країнах СНД [90, с. 4]. 

Питання правого врегулювання права власності як інституту господарського 

права і майнової основи господарювання встановлюються Книгою третьою ЦК 

«Право власності та інші речові права», Розділом ІІІ ГК «Майнова основа 

господарювання», Земельним Кодексом України (далі – ЗКУ) [92], ЗУ «Про ринки 

капіталу та організовані товарні ринки» [93], «Про обіг векселів в Україні» [94], 

«Про інвестиційну діяльність» [95], Постановою ВРУ «Про право власності на 

окремі види майна» [96] тощо. 

Статус СГ як учасника відносин у сфері господарювання, як уже вказувалося, 

визначається положеннями ЦК та ГК. Водночас так звані «компетенційні» [49, 

с. 38] НПА деталізують правовий статус специфічних СГ та визначають специфіку 

їх утворення, діяльності, реорганізації та припинення. Ідеться, зокрема, про ЗУ 

«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [97], «Про 

акціонерні товариства» [98], «Про банки і банківську діяльність» [99], «Про 

сільськогосподарську кооперацію» [100], «Про інститути спільного інвестування» 

[101], «Про кооперацію» [102] тощо. 

Деякі положення ГЗ встановлюють межі, методи, сфери та засоби впливу 

держави на діяльність СГ. Так, ЗУ «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» [103], відповідно до преамбули, 

визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження 

органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та 

відповідальність СГ під час здійснення державного нагляду (контролю). ЗУ «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [104], відповідно до 

преамбули, визначає правові й організаційні засади функціонування дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності 

дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та 

адміністраторів. ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» [105] 

регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, 
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визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і 

контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у 

сфері ліцензування видів господарської діяльності (ст. 2). На його виконання 

Кабінетом Міністрів України було затверджено Порядок формування і ведення 

ліцензійного реєстру [106]. Варто підкреслити, що ліцензування видів 

господарської діяльності є одним із засобів регулюючого впливу держави на 

діяльність СГ (ч. 2 ст. 12 ГК). 

ПК є системним НПА, що встановлює порядок оподаткування СГ під час 

здійснення ними господарської діяльності, зокрема визначає вичерпний перелік 

податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, 

відповідальність за порушення податкового законодавства (п. 1.1 ст. 1). 

Особливості реалізації господарської діяльності в окремих галузях 

господарювання та окремих видів такої діяльності врегульовуються ГК (розділ VI, 

зокрема в аспекті господарсько-торговельної діяльності, комерційного 

посередництва, перевезення вантажів, капітального будівництва тощо) та 

окремими НПА: ЗУ «Про страхування», «Про банки і банківську діяльність», «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [107], «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [108], «Про інвестиційну 

діяльність», «Про державне регулювання діяльності щодо організації та 

проведення азартних ігор» [109], «Про телебачення і радіомовлення» [110], «Про 

рекламу» [111].  

Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання встановлюється: 

ГК (розділ V), Кодексом України про адміністративні правопорушення [112], 

Кримінальним Кодексом України [113], ПК, ЗУ «Про захист економічної 

конкуренції» [114] та іншими НПА. 

Наступна група НПА та норм права належать до спеціальних та врегульовують 

відносини, що виникають під час укладання, виконання, зміни та розірвання ГД. 

Важливість ЦК як інституційного підґрунтя для ГД в цьому аспекті виявляється у 

визначенні основ правового регулювання майнових зобов’язань, що виникають між 
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СГ (абз. 2 ч. 1 ст. 175 ГК), визначенні загального порядку укладення ГД (ст. 181 

ГК), зокрема порядку надсилання пропозиції та надання відповіді на неї (ст. ст. 641-

646 ЦК), вимог до усної та письмової форми правочину (ст. ст. 205-209 ЦК), 

порядку виконання ГД (абз. 2 ч. 1 ст. 193 ГК), загальних умов припинення 

господарських зобов’язань (ч. 3 ст. 202 ГК), значної кількості ВЗВЗ та правил щодо 

їх встановлення та оформлення (глава 49 ЦК; абз. 2 ч. 1 ст. 199 ГК). Водночас 

особливості правового регулювання господарсько-договірних відносин 

визначаються ГК. Так, відповідно до ст. 174 ГК, ГД є однією з підстав виникнення 

господарського зобов’язання. ГК встановлює правове регулювання майново-

господарських та організаційно-господарських зобов’язань, що виникають між 

спеціальними суб’єктами: СГ та іншими учасниками відносин у сфері 

господарювання (ст. 175-176 ГК), порядок їх виконання та припинення (глава 22 

ГК). Глава 20 ГК визначає істотні умови ГД, особливі форми ГД (ГД, що 

укладаються за державним замовленням на основі вільного волевиявлення сторін, 

примірні і типові договори, організаційно-господарські договори) та порядок їх 

укладення, особливий порядок зміни та розірвання ГД (ст. 188 ГК). 

Правове врегулювання особливих видів ГД встановлюється також окремими 

актами ГЗ: ЗУ «Про публічні закупівлі», «Про оренду державного та комунального 

майна» [115], «Про концесію» [116], «Про фінансовий лізинг» [117], «Про іпотеку» 

[118], «Про авторське право і суміжні права» [119], «Про транспортно-

експедиторську діяльність» [120]. Нотаріальне посвідчення ГД врегульовується ЗУ 

«Про нотаріат» [121] (далі – ЗУ «ПН»), Порядком вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України [122] (далі – ПВНД), Правилами ведення нотаріального 

діловодства  [123]. 

Порядок визначення цін за ГД врегульовується ГК (глава 21), ЗУ «Про ціни і 

ціноутворення» [124], Постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)» [125]. Контроль за дотриманням СГ правил 

ціноутворення здійснюється з урахуванням ЗУ «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 
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Правила проведення грошових розрахунків як одного з найпоширеніших 

способів виконання господарського зобов’язання визначаються, з одного боку, ГК 

(ст. 198) та ЦК (ст. ст. 533-537), а з іншого – спеціальними ЗУ: «Про платіжні 

послуги» [126] (далі – ЗУПП), «Про Національний Банк України» (далі – ЗУ «Про 

НБУ») [127], «Про валюту і валютні операції» [128] (далі – ЗУ «Про ВО»), «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про 

банки і банківську діяльність», «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [129], а також низкою 

Постанов Національного Банку України (далі – НБУ). 

Зовнішньоекономічна діяльність врегульовується ГК (Розділ VII), ЗУ «Про 

міжнародне приватне право» (далі – ЗУ «Про МПП») [130], який визначає загальні 

питання застосування законодавства України та інших країн за умови здійснення 

міжнародної діяльності, ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі – ЗУ «Про 

ЗЕД») [131], ЗУ «Про ВО», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну» [132]. Питання ввезення товарів та оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності врегульовуються Митним Кодексом України [133] та ПК. Особливого 

значення в зовнішньоекономічній діяльності набувають міжнародні НПА: 

Конвенція про договір міжнародної купівлі-продажу товарів [134]; Конвенція про 

міжнародний фінансовий лізинг [135]; Конвенція про міжнародний факторинг 

[136], Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [137] та інші. 

Процесуальне законодавство, що використовується при вирішенні спірних 

питань у сфері господарювання, включає Господарський процесуальний Кодекс 

України [138], Кодекс адміністративного судочинства України [139], ЗУ «Про 

третейські суди» [140], а в частині міжнародних спорів – ЗУ «Про міжнародний 

комерційний арбітраж» [141], ЗУ «Про МПП».  

Розглядаючи ГЗ, що регулює специфічні аспекти договірних відносин у сфері 

ЕК, варто підкреслити, що об’єктом підвищеної уваги в цій сфері стає інформація 

та її захист, оскільки її передача в МЕЗ пов’язана з більшими ризиками знищення, 

викривлення чи підробки. У зв’язку із цим, особливої актуальності та важливості 
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щодо інформації, яка міститься в ГД, набувають ЗУ «Про інформацію» [142], «Про 

захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про національну 

безпеку України» [143], «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 

[144], ЗУ «Про ЕД» та ЗУ «Про ЕДП» – в аспекті захисту автентичності інформації, 

ЗУ «Про захист персональних даних» [145], «Про державну таємницю» [146], Указ 

Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 

травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України» [147], Типова інструкція 

про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію [148], 

Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні 

[149], Положення про державну експертизу у сфері криптографічного захисту 

інформації [150], Положення про технічний захист інформації в Україні [151], 

Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних 

комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах [152]. 

Електронна комунікація СГ неможлива без доступу до МЕЗ, зокрема мережі 

Інтернет. У зв’язку із цим, необхідними є послуги провайдерів таких послуг, що 

діють на підставі ЗУ «Про електронні комунікації» [153], ЗУ «Про ЕК», Правил 

здійснення діяльності у сфері телекомунікацій [154], Правил надання та отримання 

телекомунікаційних послуг [155] та інших НПА. 

Особливості договірної роботи у сфері ЕК визначені передусім профільним 

НПА, що визначає основні поняття у сфері ЕК, статус учасників відносин у сфері 

ЕК, особливості вчинення правочинів із використанням МЕЗ – ЗУ «Про ЕК». 

Відповідно до ст. 1 указаного НПА, він регулює правові відносини у сфері ЕК під 

час вчинення електронних правочинів. Прийнятий 2015 року, він покликаний 

визначити перелік учасників відносин у сфері ЕК, порядок вчинення електронних 

правочинів та врегулювати особливості вирішення спорів та деякі аспекти 

відповідальності у сфері ЕК. Як буде продемонстровано нижче, ЗУ «Про ЕК» не 

змінює загального порядку вчинення правочинів та укладення договорів, як 

передбачено ГК та ЦК, водночас врегульовує особливі форми надання пропозиції 

та відповіді на неї, підписання електронного договору, особливості укладення 
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електронного договору в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта ЕК, 

порядок розрахунків у сфері ЕК, деякі ньюанси, пов’язані з його розірванням, а 

також інші особливості договірної діяльності, що здійснюється з використанням 

МЕЗ. Водночас до внесення відповідних змін, розглянутих нижче та пов’язаних із 

суб’єктним складом учасників відносин у сфері ЕК за даним НПА, можливість 

застосування ЗУ «Про ЕК» до господарсько-договірних відносин залишається 

обмеженою. 

Основи правового регулювання електронного документообігу як 

найпоширенішого середовища господарсько-договірних відносин у сфері ЕК 

закріплені в ЗУ «Про ЕД», який, відповідно до преамбули, встановлює основні 

організаційно-правові засади електронного документообігу та використання ЕД. 

Важливими його аспектами є визначення поняття ЕД, встановлення його правового 

статусу та способу підписання. Крім того, закон встановлює поняття електронного 

документообігу, порядок відправлення, одержання та перевірки цілісності ЕД, 

правила їх зберігання, врегульовує організацію електронного документообігу. 

Безумовно, цей НПА виконує важливу роль у правовому забезпеченні договірних 

відносин у сфері ЕК, оскільки ЕД є незамінним джерелом інформації про основні 

умови ГД у сфері ЕК. Порядок роботи з електронними документами в діловодстві 

та їх підготовки до передавання на архівне зберігання [156] (далі – ПЕД) визначає 

правила внутрішнього електронного документообігу для СГ та інших організацій, 

а також правила обміну ЕД з іншими СГ. Низка нормативних актів встановлює 

формально-технічні вимоги до ЕД. Зокрема, Перелік форматів даних електронних 

документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання [157] встановлює 

особливі вимоги до форматів даних визначеного строку зберігання. Вимоги до 

структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів [158], Вимоги 

щодо найменування файлів електронних документів [159] та Вимоги щодо 

найменування файлів архівних електронних документів [160] використовуються 

ГД для впорядкування ЕД. 

ЗУ «Про ЕДП», своєю чергою, врегульовує порядок електронної ідентифікації 

суб’єктів електронної взаємодії, порядок надання електронних довірчих послуг 
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(передовсім створення, перевірки та підтвердження КЕП чи кваліфікованої 

електронної печатки (ст. 18); формування, перевірки та підтвердження чинності 

кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки (ст. 20) тощо), 

ідентифікації особи під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката 

відкритого ключа (ст. 22) та інших аспектів забезпечення електронної взаємодії 

сторін ГД у сфері ЕК з використанням кваліфікованих електронних довірчих 

послуг. Станом на сьогодні більшість суб’єктів господарсько-договірних відносин 

у сфері ЕК здійснюють електронну ідентифікацію та перевірку цілісності даних 

саме з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг. Положення 

про інтегровану систему електронної ідентифікації [47] на виконання ЗУ «Про 

ЕДП» визначає порядок функціонування інтегрованої системи електронної 

ідентифікації, визначення її структури, регламенту створення та правила 

використання. Функціонування вказаної системи є важливим показником 

спрямованості держави на досягнення технічного нейтралітету у сфері ЕК, про що 

більш детально йтиметься нижче. Діяльність кваліфікованих надавачів довірчих 

послуг здійснюється за умови дотримання Порядку проведення процедури оцінки 

відповідності у сфері електронних довірчих послуг [161]. У сфері електронних 

довірчих послуг діє також Порядок перевірки дотримання вимог законодавства у 

сфері електронних довірчих послуг [162] та численна кількість вимог, детальний 

перелік яких надавати не вбачається за необхідне. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 

 

Загальнотеоретичне дослідження, здійснене в межах першого розділу 

дисертації, дозволило зробити низку узагальнювальних висновків, серед яких 

найважливішими є такі: 

1. ЕК є особливою сферою реалізації господарсько-договірних відносин, 

якій належать такі кваліфікуючі ознаки: 1) її предметом є купівля-продаж товарів, 

надання послуг, виконання робіт; 2) її об’єктом є товари, послуги, роботи; 3) 

суб’єктами ЕК є особи, які безпосередньо її реалізують: фізичні особи-підприємці 
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та юридичні особи; 4) учасниками відносин у сфері ЕК є суб’єкти ЕК, їх засновники 

(учасники), споживачі (у широкому розумінні, включно із СГ), кваліфіковані 

надавачі електронних довірчих послуг, постачальники послуг проміжного 

характеру в інформаційній сфері, постачальники послуг з електронної 

ідентифікації, а також органи державної влади та місцевого самоврядування в 

частині їх регулюючого впливу на суб’єктів ЕК; 5) суб’єкти ЕК діють із метою 

отримання прибутку; 6) використання МЕЗ відбувається щонайменше на етапі 

встановлення договірних відносин; 7) щонайменше встановлення договірних 

відносин відбувається дистанційно. Враховуючи вказані ознаки, ЕК була визначена 

як система взаємопов’язаних суспільних відносин, що виникають під час 

організації та реалізації процесів купівлі-продажу товарів, надання послуг та 

виконання робіт, що здійснюється фізичними особами-підприємцями та 

юридичними особами дистанційно та з використанням мереж електрозв’язку 

(щонайменше на етапі встановлення договірних відносин) та з метою отримання 

прибутку. 

2. Продемонстровано, що кваліфікуючими ознаками господарських 

договірних відносин у сфері ЕК є: (1) використання МЕЗ щонайменше на етапі 

укладення ГД; (2) дистанційність договірних відносин щонайменше на етапі 

укладення ГД; (3) спрямованість на отримання прибутку щонайменше однією 

стороною ГД. 

3. Встановлено, що предметом господарсько-правового регулювання 

договірних відносин у сфері електронної комерції є господарські відносини, що 

виникають під час дистанційного та з використанням мереж електрозв’язку 

укладення, виконання, зміни та розірвання господарського договору з метою 

отримання прибутку. Водночас господарсько-договірні відносини у сфері ЕК 

врегульовуються класичними методами господарсько-правового регулювання 

договірних відносин: методом приписів, методом рекомендацій, методом 

координації, методом автономних рішень. 
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4. Досліджено, що ГД у сфері ЕК є особливою категорією, якому, 

порівняно з «традиційним» ГД, належить низка кваліфікуючих ознак, специфічних 

функцій та видів.  

Так, встановлено, що до кваліфікуючих ознак ГД у сфері ЕК належать такі: (1) 

щонайменше укладення ГД відбувається дистанційно; (2) використання МЕЗ 

відбувається щонайменше на етапі укладення ГД; (3) мета отримання прибутку 

наявна хоча б в однієї сторони ГД.  

До специфічних функцій ГД у сфері ЕК було віднесено комерційну функцію, 

функцію оптимізації господарської діяльності та функцію підтримки екологічної 

безпеки.  

До специфічних видів ГД у сфері ЕК було віднесено: 

- за критерієм документального оформлення: укладені з використанням 

єдиного ЕД чи у спрощений спосіб (що передбачає укладення декількох ЕД в 

рамках концепції «пропозиція» та «акцепт»; авторизацію в інформаційно-

комунікаційній системі суб’єкта господарювання з наступним проставленням 

відмітки про згоду з положеннями публічної оферти; взаємний обмін e-mail 

листами; вчинення конклюдентних дій у відповідь на пропозицію у формі 

електронного повідомлення, тощо); 

- за критерієм ступеня залучення МЕЗ: ГД, що укладаються за допомогою 

МЕЗ; ГД, що укладаються та виконуються за допомогою МЕЗ; ГД, що укладаються, 

виконуються та змінюються (розриваються) за допомогою МЕЗ;  

- за критерієм способу вираження волі сторін у письмовій формі: зафіксовані 

за допомогою знаків писемності та за допомогою комп’ютерного коду (смарт-

контракти);  

- за критерієм автоматизованості виконання: ГД, що виконуються 

безпосередньо сторонами; ГД з елементами автоматизованого виконання; ГД з 

автоматизованим виконанням (смарт-контракти). 

Суб’єктний склад ГД у сфері ЕК зберігається аналогічним до суб’єктного 

складу «традиційного» ГД. Водночас особливістю суб’єктного складу ГД у сфері 

ЕК є те, що одна із його сторін завжди діє з метою отримання прибутку. 
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У результаті дослідження вдалося вперше в науковій літературі дати 

доктринальне визначення ГД у сфері ЕК як заснованого на згоді сторін і 

зафіксованого дистанційно з використанням мереж електрозв’язку 

зобов’язального правовідношення між суб’єктами господарювання чи між ними 

та суб’єктами організаційно-господарських повноважень або негосподарюючими 

суб’єктами-юридичними особами, змістом якого є їх взаємні права та обов’язки у 

сфері господарювання, а метою –  отримання прибутку (щонайменше однією 

стороною). 

5. Продемонстровано, що обмеження законодавчих гарантій щодо 

вчинення деяких категорій правочинів у сфері ЕК через виключення їх з обсягу 

нормативно-правового регулювання профільних законодавчих актів є 

недоцільним, бо існуючі механізми автентифікації та перевірки цілісності даних 

дозволяють гарантувати рівень безпеки договірних відносин не менший, ніж при 

використанні паперового носія інформації. Указаним підкріплюються існуючі в 

науковій літературі положення про те, що у сфері ЕК можуть укладатися будь-які 

категорії договорів, зокрема й господарських. 

6. У результаті аналізу наукової літератури з питань визначення поняття 

та ознак ГЗ та з урахуванням вищенаведених результатів дослідження щодо 

визначення предмета господарсько-правового регулювання договірних відносин у 

сфері ЕК, було запропоновано розуміти ГЗ, що регулює господарсько-договірні 

відносини у сфері ЕК, як систему нормативно-правових актів та норм права, що 

регулюють господарські відносини щодо дистанційного та з використанням 

мереж електрозв’язку укладення, виконання, зміни та розірвання господарського 

договору з метою отримання прибутку. 

7. Встановлено, що господарсько-договірні відносини у сфері ЕК є 

комплексними та не існують відірвано від суміжних галузей: інформаційної 

безпеки, телекомунікацій, криптографічного захисту інформації тощо. З огляду на 

це, до ГЗ, що врегульовує організацію та здійснення вказаних відносин, належить 

як загальне законодавство, що встановлює правила господарської діяльності, 

окреслює правосуб’єктність СГ, порядок реалізації ними права власності та 
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суміжних прав; спеціальне, що врегульовує договірну господарську діяльність; так 

і спеціалізоване, що стосується питань інформаційної безпеки, електронного 

документообігу, надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та 

особливостей укладення ГД з використанням МЕЗ. 
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РОЗДІЛ II. УКЛАДАННЯ, ВИКОНАННЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

 

2.1. Порядок укладання господарського договору у сфері електронної 

комерції 

 

ГД у сфері ЕК є доволі специфічною правовою категорією. З одного боку, у 

зв’язку з використанням МЕЗ сторони не знаходяться в особистій присутності під 

час його укладення, а дані, які передаються, є більш вразливими до деформації, що 

обумовлює необхідність вжиття додаткових заходів, пов’язаних з ідентифікацією9, 

автентифікацією10 сторін ГД та збереженням цілісності даних [164, c. 70; 165, 

c. 190] (і як результат – виникає необхідність у відповідному спеціалізованому 

нормативно-правовому регулюванні). З іншого боку, до укладення ГД у сфері ЕК 

застосовуються всі передбачені актами загального та спеціального ГЗ вимоги до 

форми, змісту та процедури укладення «традиційного» ГД. Тож пропонуємо 

насамперед узагальнити ці базові вимоги для того, щоб перейти до аналізу 

специфічних аспектів нормативно-правового регулювання укладення ГД у сфері 

ЕК. 

Як зазначалося вище, ГК є засадничим НПА в аспекті нормативно-правового 

регулювання господарсько-договірних відносин. Водночас, у зв’язку з останніми 

змінами до ГК (особливо тих, що набули чинності 01.07.2021 року), левова частка 

питань, пов’язаних із укладенням, виконанням, зміною та розірванням ГД, були 

віднесені до «компетенції» ЦК. Так, станом на сьогодні ГД укладається в порядку, 

встановленому ЦК, з урахуванням особливостей, передбачених ГК (ч. 1 ст. 181 ГК).  

Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, 

передбачені ст. 203 ЦК. Відповідно до неї, зміст правочину не може суперечити 

ЦК, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і 

суспільства, його моральним засадам; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати 

                                                
9 Позначає процес щодо представлення ідентифікаційних даних особи до перевірки (встановлення особи). 
10 Від слова authentic – справжній. Позначає процес перевірки відповідності особи, що заявляє себе як така [163]. 
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необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має 

бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має вчинятися у формі, 

встановленій законом; правочин має бути спрямований на реальне настання 

правових наслідків, що обумовлені ним. 

У відповідності до ст. 202 ЦК, правочином є дія особи, спрямована на набуття, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочин може вчинятися 

усно або в письмовій (електронній) формі (ч. 1 ст. 205 ЦК). 

Вимоги щодо письмової форми правочину передбачені ст. 207 ЦК: 

1) зміст такого правочину має бути зафіксований в одному або декількох 

документах (зокрема електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися 

сторони або надсилалися ними до інформаційно-телекомунікаційної системи, що 

використовується сторонами. У разі, якщо зміст правочину зафіксований у кількох 

документах, зміст такого правочину також може бути зафіксовано шляхом 

посилання в одному з цих документів на інші документи, якщо інше не передбачено 

законом; 

2) правочин уважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо 

воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого 

технічного засобу зв’язку; 

3) правочин уважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він 

підписаний його стороною (сторонами); 

4) використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення 

підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, 

електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у 

випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за 

письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога 

їхніх власноручних підписів, або іншим чином врегульовується порядок його 

використання сторонами. 

Аналізуючи вказані вище положення ст. 205 та ст. 207 ЦК, варто звернути 

увагу на дискусійність ототожнення письмової та електронної форми правочинів, а 

також апріорного визнання вчиненим у письмовій формі будь-якого правочину, 
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воля сторін щодо вчинення якого виражена за допомогою телетайпного, 

електронного або іншого технічного засобу зв’язку. 

У літературі із цього питання думки розділилися. Деякі автори (А. Ананько, 

О. Ґудзь [35, с. 108], А. Чучковська [29, с. 73-77]) вважають, що електронна форма 

правочину є еквівалентною письмовій чи охоплюється нею з огляду на те, що, як і 

письмова, виконує функцію фіксації змісту правочину. Так само і Н. Блажівська 

зазначає, що «правочини, вчинені із використанням електронних засобів зв’язку, є 

різновидом письмової форми» [44, c. 89]. Г. Тітова вважає, що «електронний 

правочин є дво- або багатостороннім правочином (договором), форма якого є не 

різновидом письмової, а фактично самостійною […]» [166, c. 40]. Натомість 

В. Харчук уважає, що спосіб фіксації думки в письмовій та електронній формах 

різниться: «Особливість самої фіксації волевиявлення в засобах електронного 

передання даних полягає не лише у створенні текстового документа, а й 

можливості фіксування волевиявлення за допомогою звукових файлів (wma, mp3, 

mp4), відео-файлів (avi), графічних файлів (jpg, bmp та ін.)» [167, с. 62-63]. Указана 

позиція видається раціональною, оскільки за допомогою МЕЗ можуть бути вчинені 

не лише письмові, але й усні правочини. Відповідно до ч. 1 ст. 206 ЦК, в усній 

формі можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у 

момент їх вчинення. Отже, досить уявити правочин, щодо істотних умов якого 

сторони домовилися дистанційно у Viber або Skype і в той же момент виконали 

його шляхом оплати та подальшого приймання-передання віртуальних активів, 

щоб визначити, що в електронній формі може вчинятися й усний правочин [168].  

З огляду на це, вважаємо обґрунтованою позицію Ю. Борисової, згідно із якою 

належним поділом правочинів є не стільки поняття «електронна», «письмова», 

«усна», а радше, «зафіксована» і «незафіксована» [35, с. 112]. Водночас це питання 

має стати предметом розгляду окремих наукових робіт з огляду на його складність 

і численну кількість НПА, що ґрунтуються на еквівалентності письмової та 

електронної форм правочину. Нами в межах цієї роботи «електронна» та 

«письмова» форми правочину будуть розглядатися як тотожні. 
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Щодо ГД в усній формі, то можливість його укладення визнавалася такими 

науковцями, як О. Вінник [49, с. 232], В. Щербина, В. Рєзнікова, В. Радзивілюк, 

С. Бевз, І. Кравець [169, с. 756] та В. Мілаш [57, с. 136-137], а також судами 

апеляційної [170] та касаційної інстанцій [171].  

Аналізуючи положення ЦК із цього питання (з огляду на відсутність 

відповідного регулювання в ГК), варто відзначити, що ч. 1 ст. 205 ЦК дозволяє 

сторонам обирати усну або письмову форму правочину, якщо специфічні вимоги 

по цьому питанню не передбачені законом. Правочин, для якого законом не 

встановлена обов’язкова письмова форма, уважається вчиненим, якщо поведінка 

сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків (ч. 2 ст. 205 

ЦК). Водночас ч. 1 ст. 206 ЦК вказує, що усно можуть вчинятися лише правочини, 

які повністю виконуються сторонами в момент їх вчинення, за винятком 

правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній 

реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має 

наслідком їх недійсність. Окрім того, ст. 208 ЦК обмежено суб’єктний склад усного 

правочину. Синтез вищевказаних положень законодавства дозволяє зробити 

висновок про те, що в усній формі може бути укладений ГД, (1) якщо законом не 

передбачена обов’язкова письмова форма; (2) який виконується в момент 

укладення; (3) якщо обидві його сторони не є юридичними особами (п. 1 ч. 1 ст. 

208 ЦК). 

Таким чином, усна форма для ГД є радше винятком (про що вказує також 

О. Вінник), а специфіка його укладення у сфері ЕК має бути предметом розгляду 

окремих робіт. У будь-якому разі ГД, укладений в усній формі, може і має 

виконуватися з документальним оформленням (про що вказує ч. 2 ст. 206 ЦК), у 

зв’язку з необхідністю підтвердження реальності господарських операцій у 

податковому секторі економіки та належного ведення бухгалтерського обліку.  

Договір як різновид правочину врегульовується у главі 52 ЦК. Стаття 626 ЦК 

визначає договір як домовленість двох або більше сторін, спрямовану на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. На противагу 

встановленому регулюванню форми вчинення правочину, ст. 639 ЦК не передбачає 
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обов’язкових вимог щодо форми договору, вказуючи, що договір може бути 

укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені 

законом. Водночас, відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 639 ЦК, якщо сторони домовилися 

укласти договір за допомогою інформаційно-комунікаційних систем, він 

уважається укладеним у письмовій формі.  

Разом із цим, будь-який договір може вважатися укладеним, якщо сторони 

досягли згоди з усіх його істотних умов, якими є (1) умови договору про предмет 

договору, (2) умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для 

договорів такого виду, а також (3) усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї 

зі сторін має бути досягнуто згоди (ст. 638 ЦК). Статті 640–642, 646 ЦК 

встановлюють базову процедуру укладення договору: шляхом надсилання 

пропозиції, що містить усі істотні умови договору і виражає намір особи, яка її 

зробила, вважати себе зобов’язаною в разі її прийняття, та акцепту (прийняття) 

такої пропозиції; при цьому договір є укладеним із моменту одержання особою, яка 

направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. 

Раніше нами зауважувалося, що акцепт (відповідь про прийняття пропозиції) має 

бути повним і безумовним (ч. 1 ст. 642 ЦК) та що чинне законодавство не 

передбачає можливості узгодження умов майбутнього договору [172, с. 489]. 

Відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах, є 

відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією особі, яка 

зробила попередню пропозицію (ч. 1 ст. 646 ЦК). 

Варто звернути увагу, що ЗУ «Про стимулювання розвитку цифрової 

економіки в Україні» [173] було доповнено ч. 1 ст. 641 ЦК третім абзацом, 

відповідно до якого пропозицією укласти договір є, зокрема, документи 

(інформація), розміщені у відкритому доступі в мережі Інтернет, які містять істотні 

умови договору, і пропозицію укласти договір на зазначених умовах із кожним, хто 

звернеться, незалежно від наявності в таких документах (інформації) електронного 

підпису. Водночас Головне юридичне управління Апарату ВРУ в тексті зауважень 

від 12.07.2021 року до вказаного ЗУ зазначило, що відповідне положення дублює 

вже наявні норми абз.1-2 ч. 1 ст. 641 ЦК. Крім того, на його думку, це положення в 
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аспекті відносин споживання фактично дублює норми ст. 633 ЦК про публічний 

договір, що може сприяти надмірній зарегульованості законодавства [174, с. 25]. 

Крім того, нами раніше вказувалося про колізію цієї норми з положеннями ЦК 

щодо необхідності підписання правочину сторонами [172, с. 490]. Як наслідок – 

пропонується вилучити абз. 3 ч. 1 ст. 641 ЦК. 

Специфіку правового регулювання укладення ГД встановлює ГК. Останній, на 

відміну від ЦК, встановлює кількісно більш широкий склад істотних умов, якими є 

предмет, ціна та строк ГД (ч. 3 ст. 180 ГК). Водночас вбачається, що до складу 

істотних умов ГД в цілях нашої роботи мають бути також віднесені умови, що 

визначені законом як істотні або є необхідними для договорів такого виду, а також 

усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди 

(як визначено абз. 2 ч. 1 ст. 638 ЦК). Указане обумовлене, з одного боку, 

положеннями ч. 1 ст. 181 ГК, відповідно до якої ГД укладається в порядку, 

встановленому ЦК, з урахуванням особливостей, передбачених ГК (у цьому 

випадку особливістю вважатимемо розширення переліку істотних умов у ГК, що 

не передбачає виключення передбачених ЦК істотних умов договору), а з іншого – 

очевидною необхідністю включення до будь-якого ГД умов, що визначені законом 

як істотні (без таких умов ГД не може вважатися укладеним (ч. 1 ст. 638 ЦК)), умов, 

що є необхідними для ГД певного виду (без яких, виходячи з цього формулювання, 

відповідний ГД не буде повноцінним, не врегульовуватиме важливі аспекти 

господарсько-договірних відносин у певній сфері11), а також умов, щодо яких за 

заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди (без досягнення згоди щодо 

таких умов ГД, за базовими принципами логіки, не може вважатися укладеним, що 

відповідає положенням ч. 1 ст. 638 ЦК). 

Основною формою ГД, що може бути використана як для укладення ГД на 

основі вільного волевиявлення, ГД за державним замовленням, так і організаційно-

                                                
11 До таких умов можуть належати положення ГД, не визначені прямо законом як істотні, проте які є такими з 

огляду на передбачену законом необхідність їх включення. Приклад: ч. 4 ст. 16 ЗУ «Про страхування» передбачає 

набір положень, що мають бути включені до договору страхування, хоча прямо не позначає їх словом «істотні 

умови».  
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господарського договору, є форма єдиного документа. Вона ж на практиці 

найчастіше й використовується сторонами. 

Водночас існує також спрощений спосіб укладення ГД (ч. 2 ст. 184 ГК).  

Поняття «спрощеного способу» укладення ГД не визначено в законодавстві, 

тож він може включати будь-який, прямо не заборонений ним, спосіб: від 

формування декількох ЕД в рамках класичної концепції «пропозиція» та «акцепт» 

до цілої варіації способів укладення ГД у сфері ЕК: e-mail листування; авторизації 

в інформаційно-комунікаційній системі СГ з наступним проставленням відмітки 

про згоду з умовами публічної оферти; здійснення конклюдентних дій у відповідь 

на отримане повідомлення чи пропозицію, розміщену в мережі Інтернет (за умови 

чіткого визначення дій, необхідних для прийняття оферти, у відповідному 

повідомлені чи на вебсайті) тощо. Так, виходячи із загального правила про те, що 

будь-який правочин, вчинений із використанням телетайпного, електронного або 

іншого технічного засобу зв’язку, є вчиненим у письмовій формі (абз. 2 ч. 1 ст. 207 

ЦК), вбачаємо відсутність будь-яких обмежень у цьому аспекті. Водночас 

видається, що за будь-яких умов укладення ГД у сфері ЕК має бути здійснене з 

дотриманням законодавства про захист інформації в інформаційно-комунікаційних 

системах, а саме із застосуванням методів збереження цілісності даних та 

забезпечення можливості встановлення (ідентифікації) і підтвердження 

особистості (автентифікації) підписантів. До прикладу, ідентифікація та 

автентифікація в інформаційно-комунікаційній системі сторони ГД, перед 

проставленням відмітки про згоду з умовами публічної оферти, може 

здійснюватися з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації 

(далі – ІСЕІ), про що більш детально йтиметься нижче, а листування з метою 

укладення ГД може здійснюватися з використанням реєстрованої електронної 

доставки. 

Так, ідентифікація та автентифікація сторін, необхідна для укладення ГД у 

сфері ЕК, може здійснюватися за допомогою сучасних сервісів, таких як Дія. 

Підпис чи BankID, що дозволяють встановити й підтвердити особу (зокрема і в 

інформаційно-комунікаційних системах СГ, державних органів чи інших 
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організацій). Ці сервіси функціонують у рамках ІСЕІ, що виникла на підставі ч. 2 

ст. 6 ЗУ «Про ЕДП» та Положення про інтегровану систему електронної 

ідентифікації [47] (Id.gov.ua), затвердженого КМУ. Метою ІСЕІ є забезпечення 

відповідно до схем електронної ідентифікації доступу користувачів системи до 

електронних послуг, які надаються органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, юридичними особами і фізичними особами-підприємцями, та їх 

сервісів, функціонування електронного документообігу, провадження іншої 

діяльності із застосуванням електронної ідентифікації (п. 3 зазначеного 

Положення). За допомогою ІСЕІ сторони ГД можуть ідентифікуватися та 

автентифікуватися на вебсайті, у програмному забезпеченні (мобільних додатках), 

інших інформаційних ресурсах контрагента, при відправленні повідомлень тощо. 

Із вдосконаленням законодавства у сфері електронних довірчих послуг та 

електронної ідентифікації, зокрема за врахування змін до ЗУ «Про ЕДП», 

запропонованих Кабінетом Міністрів України у законопроекті №6173 від 

12.10.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне 

визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації 

законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації» [175], 

подальшого розвитку дістануть також технології CardID12 та Mobile ID13. 

Своєю чергою, цілісність даних може забезпечуватися їх підписанням 

удосконаленим електронним підписом (далі – УЕП) або КЕП; іншими методами 

шифрування даних, як-от формування хеш-коду, що змінюється зі зміною будь-

яких первинних даних; або ж реєстрованою електронною доставкою, 

передбаченою ЗУ «Про ЕДП». Так, реєстрована електронна доставка – послуга, яка 

дає змогу передавати електронні дані між третіми сторонами за допомогою 

електронних засобів, засвідчувати обробку переданих електронних даних, у тому 

числі підтверджувати відправлення та отримання електронних даних, та захистити 

відправлені електронні дані від втрати, крадіжки, пошкодження або 

                                                
12 Електронна ідентифікація за допомогою паспорта, у який вбудовано електронний носій біометричних даних. 
13 Електронна ідентифікація за допомогою програмного забезпеченя телефонів, смартфонів, плантшетів, іншої 

персональної техніки. 
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несанкціонованих змін (п. 36 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ЕДП»). При цьому, відповідно до 

ч. 4 ст. 27 ЗУ «Про ЕДП», електронні дані, відправлені й отримані з використанням 

кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки, 

мають презумпцію цілісності електронних даних, їх гарантованої передачі 

ідентифікованим відправником та гарантованого отримання ідентифікованим 

отримувачем, а також точності дати й часу відправки та отримання електронних 

даних, які вказуються під час надання цієї послуги. 

Із зазначеного випливає, що у сфері інформаційних технологій існує достатньо 

засобів для гарантування цілісності даних від моменту їх створення та для 

ідентифікації й автентифікації підписантів ГД, що дозволяє безпечно укладати ГД 

у сфері ЕК у спрощений спосіб, зокрема шляхом авторизації в інформаційно-

комунікаційній системі сторони ГД з наступним проставленням позначки про згоду 

з умовами публічної оферти; шляхом обміну повідомленнями; вчинення 

конклюдентних дій у відповідь на отримане повідомлення тощо. 

З іншого боку, без використання вказаних методів сторонам ГД доведеться 

доводити існування договору та його зміст скріншотами листувань або умов 

пропозиції, розміщених на вебсайті. Водночас використання таких засобів 

доказування є ризиковим. Так, Верховний Суд у постанові від 28.12.2019 по справі 

№ 922/788/19 [176] визнав e-mail листування неналежним доказом, оскільки воно 

не відповідає законодавству про електронні документи та електронний 

документообіг. У постанові від 27.11.2019 року по справі №667/266/15-ц 

Верховний Суд визнав скріншот недопустимим доказом з огляду на те, що в 

соцмережах акаунт може створити будь-яка особа [177]. Верховний Суд у 

постанові від 30 жовтня 2019 року у справі № 711/9146/16-ц зазначив, що 

роздруківки Інтернет-сторінок (вебсторінок), які є паперовим відображенням 

електронного документа, самі по собі не можуть бути доказом у справі [178]. 

Приклади схожої правозастосовної практики наводять і в науковій літературі, 

зокрема Л. Шаталовою продемонстровано ряд справ, де суди не визнали факт 

укладення договору з використанням спрощеного способу у зв’язку з відсутністю 

підписів сторін на електронних документах; неможливістю доведення ведення 
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переписки саме уповноваженою особою; відсутності доказів належності 

електронних поштових скриньок сторонам договору тощо [165, c. 191]. Про 

можливість невизнання електронного листування доказом у справі за умови 

неналежної ідентифікації вказували також Ю. Канарик та Ю. Ясинецька [179, с. 

99]. 

Інших висновків дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 

господарського суду в справі № 922/51/20 (постанова від 29 січня 2021 року) [180], 

де він зазначив, що учасник справи на обґрунтування своїх вимог і заперечень має 

право подати суду паперову копію електронного доказу, яка, хоч і не вважається 

письмовим доказом, однак є однією з форм, у якій учасник справи має право подати 

електронний доказ. Таким чином, на думку Суду, подання електронного доказу в 

паперовій копії саме по собі не робить такий доказ недопустимим. Як зазначив Суд, 

питання про наявність/відсутність договірних відносин […] має досліджуватися 

судами виходячи з усієї сукупності обставин і доказів, з’ясованих і досліджених у 

справі, враховуючи їх вірогідність і взаємозв’язок. 

Таким чином, аналіз судової практики свідчить, що питання про визнання 

роздруківок електронної переписки чи Інтернет-сторінки доказом має 

вирішуватися on case-by-case basis, при цьому судам дозволено враховувати всю 

сукупність обставин у справі. Не існує наперед визначеної сили таких доказів.  

Відтак не можемо погодитися із позицією Г. Тітової, що обов’язкове 

встановлення особи перед підписанням договору є недоцільною вимогою [166, c. 

46-47]14. Вбачається, що така вимога має бути визнана обов’язковою, проте 

допускається запровадження різних рівнів довіри до засобів і методів проведення 

автентифікації залежно від специфіки відносин, що склалися15.  

З огляду на вказане, пропонується ст. 181 ГК доповнити частиною такого 

змісту: «2. Для укладення господарського договору з використанням інформаційно-

комунікаційних систем сторони мають бути ідентифіковані та автентифіковані 

в такій системі, а цілісність даних, що становлять зміст договору, має бути 

                                                
14 Тітова Г. у відповідному місці вживає слово «ідентифікація», яке в контексті текстуального розміщення, судячи з 

усього, вживалося в значенні «підтвердження особи», тобто автентифікації. 
15 Такий підхід, зокрема, запроваджено у ст. 15 ЗУ «Про ЕДП». 
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забезпечена протягом необмеженого часу, але в будь-якому разі не меншого, ніж 

строк архівного зберігання електронних документів з аналогічним змістом».  

Пропонується також ч. 2 ст. 184 ГК викласти в такій редакції, що враховує 

положення ст. 11 ЗУ «Про ЕК» та результати проведеного вище дослідження:  

«2. Укладення господарського договору на основі вільного волевиявлення 

сторін, за загальним правилом, відбувається у формі єдиного документа (зокрема 

електронного). Допускається укладення господарського договору у спрощений 

спосіб, тобто шляхом обміну повідомленнями (зокрема електронними), 

електронними документами; здійснення конклюдентних дій у відповідь на 

пропозицію (зокрема публічну) до укладення договору; заповнення формуляра заяви 

(форми) про прийняття публічно розміщеної в інформаційно-комунікаційній 

системі пропозиції тощо. 

Укладення господарського договору на основі вільного волевиявлення 

відбувається з додержанням загального порядку укладення договорів, 

встановленого статтею 181 цього Кодексу.». 

Тож правове регулювання укладення ГД у сфері ЕК за ГК та ЦК передбачає 

такі його особливості: 

I. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності ГД:  

1) волевиявлення сторін ГД має бути вільним і відповідати їх внутрішній 

волі, крім випадків, передбачених законом (зокрема, укладення державних 

контрактів);  

2) сторони, які укладають ГД, повинні мати необхідний обсяг господарської 

правосуб’єктності;  

3) ГД має укладатися у формі, встановленій законом;  

4) зміст ГД не має суперечити чинному законодавству, а також інтересам 

держави й суспільства, його моральним засадам; 

5) ГД має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що 

обумовлені ним. 

II. Вимоги до форми та змісту ГД: 
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1) ГД викладається у формі єдиного документа або у спрощений спосіб (для 

договорів на основі вільного волевиявлення), тобто шляхом оформлення декількох 

ЕД; вчинення конклюдентних дій у відповідь на пропозицію (публічну чи 

приватну); обміну листами; авторизації в інформаційно-комунікаційній системі 

сторони ГД з наступним проставленням позначки про згоду з умовами публічної 

оферти чи іншим шляхом, прямо не забороненим законодавством. Водночас має 

бути обов’язково забезпечена цілісність даних, що становлять зміст договору, та 

можливість встановлення (ідентифікації) і підтвердження (автентифікації) 

підписантів до укладення ГД; 

2) для визнання ГД укладеним необхідною умовою є фіксація в ньому всіх 

істотних умов, якими, відповідно до законодавства, є: (1) предмет, (2) ціна, (3) 

строк дії договору, (4) умови, що (4.1) визначені законом як істотні або (4.2) є 

необхідними для договорів такого виду, а також (5) усі ті умови, щодо яких за 

заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди; 

3) для визнання ГД укладеним у письмовій формі необхідною умовою є його 

підписання сторонами.  

III. Процедура укладення ГД16:  

1) ГД є укладеним із моменту одержання особою, яка направила 

пропозицію укласти ГД, відповіді про прийняття цієї пропозиції; 

2) пропозиція укласти ГД має містити істотні умови договору і виражати 

намір особи, яка її зробила, уважати себе зобов’язаною в разі її прийняття; 

3) акцепт (відповідь про прийняття пропозиції) має бути повним і 

безумовним. 

Розглядаючи спеціалізоване законодавство у сфері ЕК, не можемо оминути 

увагою ЗУ «Про ЕК». Він є профільним НПА у сфері ЕК та врегульовує загальні 

питання, пов’язані зі складом учасників відносин у сфері ЕК, укладенням 

електронних правочинів, врегульовує окремі аспекти виконання договірних 

зобов’язань (як-от момент такого виконання) та захисту персональних даних. При 

                                                
16 Враховані лише положення ЦК з огляду на відсутність спеціальних положень щодо цього питання в ГК. 
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цьому він не змінює загального порядку укладення ГД, а фактично дублює 

положення ГК та ЦК щодо процедури укладення договору17. Велика частина 

положень ЗУ «Про ЕК» спрямована на захист прав споживачів18, у зв’язку з чим 

виникає питання щодо поширення цього НПА на господарсько-договірні 

відносини загалом.  

Так, п. 15 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про ЕК» визначається, що суб’єкт електронної 

комерції – суб’єкт господарювання будь-якої організаційно-правової форми, що 

реалізує товари, виконує роботи, надає послуги з використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем, або особа, яка придбаває, замовляє, використовує 

зазначені товари, роботи, послуги шляхом вчинення електронного правочину. З 

подальшого аналізу положень розділу ІІ ЗУ «Про ЕК» випливає, що суб’єкти ЕК 

можуть мати або ж статус продавця (виконавця, постачальника) товарів, робіт, 

послуг у сфері ЕК, або ж покупця (замовника, споживача) товарів, робіт, послуг у 

сфері ЕК (далі – «продавець у сфері ЕК» та «покупець у сфері ЕК», відповідно). 

Таким чином, суб’єктний склад продавця у сфері ЕК чітко розкритий відповідно до 

п. 15 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про ЕК» (як СГ).  

У той же час подальший аналіз ЗУ «Про ЕК» свідчить про те, що покупцем у 

сфері ЕК є лише кінцевий споживач [181; 182]. Так, ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про ЕК» 

встановлюється, що права та обов’язки покупця у сфері ЕК визначаються 

законодавством України, зокрема Законом України «Про захист прав споживачів» 

[183]; покупець у сфері ЕК за обсягом своїх прав та обов’язків прирівнюється до 

споживача в разі укладення договору поза торговельними або офісними 

приміщеннями та в разі укладення договору на відстані відповідно до ЗУ «Про 

захист прав споживачів». Своєю чергою, згаданий останнім закон врегульовує 

особливості правового захисту споживача, який визначається там як фізична 

                                                
17 Так, електронний договір укладається й виконується в порядку, передбаченому ЦК та ГК, а також іншими актами 

законодавства (ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про ЕК»). Електронні правочини вчиняються на основі відповідних пропозицій 

(оферт) (ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про ЕК»). Пропозиція укласти електронний договір (оферта) має містити істотні умови, 

передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе 

зобов’язаною у разі її прийняття (ч. 1 ст. 11 ЗУ «Про ЕК»). Електронний договір укладається шляхом пропозиції 

його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною (ч. 3 ст. 11 ЗУ «Про ЕК»). 
18 Узяти до уваги, скажімо, ч. 1 ст. 8, розглянуту нижче за текстом; порядок поширення комерційних електронних 

повідомлень, викладений у ст. 10; порядок захисту персональних даних (ст. 14) тощо. 
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особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити 

продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних зі 

підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника (п. 

22 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів»). Отже, усі права споживача, визначені 

ЗУ «Про захист прав споживачів», належать лише фізичний особі. Як результат – 

суб’єктний склад покупця у сфері ЕК обмежується виключно фізичною особою-

споживачем, про що й зазначає, аналізуючи ЗУ «Про ЕК», О. Вінник, а саме, що 

покупцем у сфері ЕК є громадянин [38, с. 187]. Підтвердженням цього висновку 

слугує також посилання у ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про ЕК» лише на визначені ЦК істотні 

умови для відповідного виду договору, а також необхідність, відповідно до ч. 11 ст. 

11 ЗУ «Про ЕК», видачі електронного документа (далі – ЕД), квитанції, товарного 

чи касового чека, квитка, талона або іншого документа в момент вчинення 

електронного правочину, що є більш характерним саме для цивільно-правових 

договорів кінцевого споживання. 

Варто підкреслити, що обмеження статусу покупця у сфері ЕК виключно до 

фізичної особи-кінцевого споживача не відповідає міжнародній практиці, де до ЕК 

належать, зокрема, й господарсько-договірні відносини (Business-to-Business) [181, 

с. 46; 38, с. 19, 204]. 

Таким чином, виникає потреба в пошуку шляхів удосконалення нормативно-

правового регулювання суб’єктного складу покупця у сфері ЕК для досягнення 

принципу правової визначеності. Одним із найбільш оптимальних підходів 

вбачається перегляд статусу споживача в Законі України «Про захист прав 

споживачів» як виключно фізичної особи та включення до споживачів також 

суб’єктів господарювання. Розглянемо позиції авторів із цього питання. 

Так, Л. Левчук указує щодо необхідності введення терміна «виробничий 

споживач», під яким мають розумітися «суб’єкти господарювання, які споживають 

(використовують, купують) ті чи інші товари, роботи, послуги у процесі своєї 

господарської діяльності» [184, с. 6]. Л. Сокіл в окремих випадках розглядає 

можливість включення до переліку споживачів страхових послуг також юридичних 

осіб [185]. С. Вавженчук указує, що «до споживачів слід відносити фізичних або 
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юридичних осіб будь-якої форми власності, що здійснюють споживання 

енергетичних ресурсів» [186, c. 91]. Н. Пацурія та В. Рєзнікова вважають, що у 

сфері фінансових послуг споживачем може бути не лише фізична особа, а й 

юридична особа та фізична особа-підприємець, а також, що «споживач може 

займати позицію “слабкої сторони” у зобов’язальних правовідносинах із 

фінансовою установою» [187]. Н. Пацурія, розглядаючи сферу страхових відносин, 

зазначає, що СГ можуть бути «слабкою стороною у правовідносинах певного виду» 

[188, с. 64], з огляду на що також можуть визнаватися споживачами. На 

підтвердження цієї позиції вчений наводить приклади правозастосовної практики, 

зокрема Постанови Вищого господарського суду України від 24 жовтня 2006 року 

у справі №24/67 [189] та від 22 лютого 2005 року у справі №20-3/308-9/099 [190], 

де внаслідок відмови у виплаті страхової винагороди юридичні особи залишалися 

у слабкому становищі та вимушені були тривалий час відстоювати власні права. 

Автор також звертає увагу на практику Суду Європейських Співтовариств у справі 

№ С-541/99 від 22 листопада 2001 року, згідно з якою країни-члени Європейського 

Союзу (далі – ЄС) мають право включити юридичних осіб до складу споживачів у 

їхньому національному законодавстві. Як зазначає Н. Пацурія, «і юридична, і 

фізична особа можуть бути кінцевими споживачами» [188, с. 67]. З цією позицією 

неможливо не погодитися, адже в багатьох ситуаціях СГ здійснює кінцеве 

споживання, зокрема як елемент налагодження процесу суспільного виробництва. 

Так, більшість СГ у сфері ЕК станом на сьогодні розміщують інформацію щодо 

власних товарів, робіт та послуг на відповідних вебсайтах чи інших інформаційних 

ресурсах у мережі Інтернет. Отже, вони потребують розробки таких сайтів, що 

здійснюється на основі відповідних договорів із постачальниками. Безумовно, 

позбавлення СГ в такому випадку належного законодавчого захисту від неякісної 

продукції (товарів, робіт, послуг) було би несправедливим. 

З огляду на це, потрібно розглянути можливість внесення до законодавства у 

сфері захисту прав споживачів змін, у зв’язку з якими СГ будуть визнані 

споживачами у випадку кінцевого споживання продукції. Вказане поширить 

нормативно-правове регулювання ЗУ «Про ЕК» також на господарсько-договірні 
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відносини, що відповідає усталеній міжнародній практиці та дозволить захистити 

споживчі права СГ у сфері ЕК19. Так, пропонуємо викласти п. 22 ст. 1 ЗУ «Про 

захист прав споживачів» у такій редакції: «Споживач – фізична або юридична 

особа (зокрема й суб’єкти господарювання), яка придбаває, замовляє, 

використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для власного 

кінцевого споживання». Частину 2 ст. 627 ЦК пропонується викласти в такій 

редакції: «2. У договорах за участю споживачів враховуються вимоги 

законодавства про захист прав споживачів.». 

Варто водночас розглянути деякі слабкі місця ЗУ «Про ЕК», які можуть у 

перспективі негативно повпливати на господарсько-договірні відносини. 

Так, ч. 4 ст. 11 ЗУ «Про ЕК» визначає, що пропозиція укласти електронний 

договір (оферта) може бути зроблена шляхом надсилання комерційного 

електронного повідомлення, розміщення пропозиції (оферти) в мережі Інтернет або 

інших інформаційно-комунікаційних системах. Відповідь на пропозицію (акцепт) 

може бути надана шляхом: 

1) надсилання електронного повідомлення особі, яка зробила пропозицію 

укласти електронний договір, підписаного в порядку, передбаченому статтею 12 

ЗУ «Про ЕК»; 

2) заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття такої пропозиції в 

електронній формі, що підписується в порядку, передбаченому статтею 12 ЗУ «Про 

ЕК»; 

3) вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти 

електронний договір, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інформаційній 

системі, у якій розміщено таку пропозицію, і ці роз’яснення логічно пов’язані з нею 

(ч. 6 ст. 11 ЗУ «Про ЕК»). 

Формулювання цих положень продукує важливе запитання: чому для відповіді 

на пропозицію виставлена вимога щодо необхідності її підписання, а щодо 

пропозиції – ні. Адже у разі застосування такої вимоги до відповіді на пропозицію 

                                                
19 У такому аспекті варто звернутися до праць О. Вінник, де вона детально обговорює питання важливості захисту 

прав споживачів у сфері ЕК [38].  
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вона має стосуватися і пропозиції. З огляду на це, вбачається за необхідне або 

доповнити ч. 4 ст. 11 ЗУ «Про ЕК» вимогою до підписання такої пропозиції, або ж 

прибрати положення щодо підписання акцепту в ч. 6 ст. 11 ЗУ «Про ЕК»20. 

Подальший аналіз ЗУ «Про ЕК» дає можливість зробити висновок про те, що 

застосування його чинних положень до укладення договору призведе до 

надзвичайно низької процесуально-доказової сили такого правочину [191, с. 123]. 

Так, ч. 4 ст. 11 ЗУ «Про ЕК» не передбачає необхідності підписання пропозиції. 

Отримання пропозиції або договору у формі, що унеможливлює зміну змісту, є 

правом покупця у сфері ЕК, що реалізується на підставі окремого запиту до 

продавця у сфері ЕК (абз. 2 ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про ЕК»), тобто цілісність змісту 

електронного правочину може в багатьох випадках бути порушеною. При 

укладенні електронного правочину на продавця у сфері ЕК покладений обов’язок 

надати підтвердження вчинення правочину у формі електронного документа, 

квитанції, товарного чи касового чека, квитка, талона або іншого документа, щодо 

яких не зазначено, що вони мають містити істотні умови договору (ч. 11 ст. 11 ЗУ 

«Про ЕК»)21. 

І насамкінець. Більшість видів підписів, що передбачаються ст. 12 ЗУ «Про 

ЕК», не дозволяють провести автентифікацію підписантів (про що більш детально 

йтиметься нижче).  

З огляду на це, вбачається, що ЗУ «Про ЕК» має бути вдосконалений у частині 

надання покупцю у сфері ЕК можливості вимагати оформлення договору в спосіб, 

що унеможливлює зміну змісту та дозволяє встановити і підтвердити особу 

підписанта (підписантів). Пропонується внести такі зміни до ЗУ «Про ЕК»: 

1) після слів «що унеможливлює зміну змісту» абз. 2 ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про 

ЕК» додати слова «та дозволяє встановити і підтвердити особу підписанта 

(підписантів)»; 

2) необхідно доповнити абз. 2 ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про ЕК» таким реченням: 

«На вимогу покупця (споживача, замовника) продавець (виконавець, постачальник) 

                                                
20 При цьому навіть за умови виключення положень про підписання акцепту буде діяти правило щодо необхідності 

підписання письмового правочину (ч. 2 ст. 207 ЦК). 
21 У зв’язку з чим необхідно внести відповідні зміни до ч. 11 ст. 11 ЗУ «Про ЕК». 
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зобов’язаний надати йому пропозицію або примірник договору у формі, що 

унеможливлює зміну змісту та дозволяє встановити і підтвердити особу 

підписанта (підписантів)». 

Так само варто врахувати нижченаведені пропозиції щодо вдосконалення 

порядку підписання договорів у сфері ЕК (ст. 12 ЗУ «Про ЕК»), спрямовані на 

можливість встановлення й підтвердження особи підписанта (підписантів). 

Слід додатково звернути увагу на деякі місця ЗУ «Про ЕК», що значно 

обмежують договірну свободу сторін. 

Так, згідно із ч. 4 ст. 13 ЗУ «Про ЕК», якщо особа, яка одержала пропозицію 

укласти електронний договір (оферту), протягом строку для відповіді не здійснила 

оплату відповідно до зазначених у пропозиції умов, така пропозиція вважається 

неприйнятою. Указане положення має бути інтерпретоване так, що договірні 

відносини у сфері ЕК можуть складатися лише навколо передплати, хоча на 

практиці передплата здійснюється далеко не за всіма договорами, а деякі відносини 

складаються взагалі без грошових розрахунків (договори міни, бартеру). 

Аналогічний обмежувальний підхід закріплений у ч. 5 ст. 13 ЗУ «Про ЕК», хоча 

вона стосується не лише вказаного питання, а також надання інформації в процесі 

прийняття пропозиції.  

У зв’язку з вищезазначеним, вбачається за необхідне ч. 4 й ч. 5 ст. 13 ЗУ «Про 

ЕК» вилучити із законодавства, одночасно доповнивши ч. 4 ст. 11 ЗУ «Про ЕК» 

абзацом 2 в такій редакції: «Пропозиція до укладення електронного правочину 

може містити вимогу до виконання умов та\або надання інформації, без 

виконання (надання) яких вона не може вважатися прийнятою». 

Насамкінець пропонується звернути увагу на те, що, відповідно до ЗУ «Про 

ЕК», отримання підтвердження вчинення правочину (зокрема у вигляді 

електронного документа) покупцем у сфері ЕК може бути здійснене «у момент 

виконання продавцем обов’язку передати покупцеві товар» (ч. 11 ст. 11). Таким 

чином, сторона, що оплатила товари, може залишатися без підтвердження 

існування відповідних зобов’язань аж до фактичного їх виконання. Рекомендується 
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слова «або в момент виконання продавцем обов’язку передати покупцеві товар» 

вилучити із ч. 11 ст. 11 ЗУ «Про ЕК». 

Окремо варто розглянути способи підписання ГД у сфері ЕК. Так, ГД, що не є 

підписаним, не може вважатися укладеним відповідно до ч. 2 ст. 207 ЦК. 

Відсутність же підпису на ЕД однозначно свідчить про відсутність будь-якого 

юридичного значення такого документа. До таких висновків прийшли Північний 

апеляційний господарський суд у постанові від 21.09.2021 по справі №910/16954/20 

[192], Господарський суд Київської області в ухвалі від 14.01.2021 по справі 

№911/322/20 [193], Господарський суд м. Києва в рішенні від 14.12.2020 по справі 

№910/12233/20 [194]. Аналогічні позиції викладені в ухвалі Великої Палати 

Верховного Суду від 14.02.2019 року у справі №9901/43/19 [195], у постановах 

Верховного Суду від 11.06.2019 року у справі №904/2882/18 [196] та від 24.09.2019 

року у справі №922/1151/18 [197]. 

Базове правило, яким встановлено можливість використання будь-якого 

аналога власноручного підпису, передбачене ч. 3 ст. 207 ЦК, відповідно до якої 

допускається його використання: 1) у випадках, встановлених законом; 2) за 

письмовою згодою, у якій: 2.1) мають міститися зразки відповідного аналога їхніх 

власноручних підписів; або 2.2) іншим чином врегульовується порядок його 

використання сторонами.    

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про ЕД», оригіналом ЕД вважається електронний 

примірник документа з обов’язковими реквізитами, зокрема й з електронним 

підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно 

до ЗУ «Про ЕДП». Враховуючи визначення електронного підпису в п. 12 ч. 1 ст. 1 

ЗУ «Про ЕДП», яким є електронні дані, які додаються підписувачем до інших 

електронних даних або логічно з ними пов’язуються й використовуються ним як 

підпис, вказане положення ЗУ «Про ЕД» фактично дозволяє використання 

довільних даних для підписання ЕД (далі – простий електронний підпис).  

Відповідно до п. 44 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ЕДП», УЕП – електронний підпис, 

створений за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з 

якими пов’язаний цей електронний підпис, із використанням засобу УЕП та 
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особистого ключа, однозначно пов’язаного з підписувачем і який дає змогу 

здійснити електронну ідентифікацію підписувача та виявити порушення цілісності 

електронних даних, із якими пов’язаний цей електронний підпис. 

Технологія створення УЕП, зафіксована в ЗУ «Про ЕДП», базується на 

асиметричному криптографічному перетворенні даних, що містить використання 

пар ключів: особистого ключа, за допомогою якого зашифровуються дані та який 

доступний лише підписувачу, та відкритого ключа, який є публічно доступним та 

який дозволяє розшифрувати дані і виявити порушення їхньої цілісності (п. 4, 29 та 

31 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ЕДП»). Водночас належність відкритого ключа фізичній або 

юридичній особі засвідчує сертифікат відкритого ключа (п. 38 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про 

ЕДП»). 

Основною проблемою використання УЕП є довіра до відкритого ключа (його 

сертифіката) та засобу УЕП, що використовується для генерації пар ключів та/або 

створення УЕП, та/або перевірки УЕП, та/або зберігання особистого ключа УЕП 

(п. 18 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ЕДП»). З метою вирішення цієї проблеми й була створена 

система електронних довірчих послуг, що надаються для забезпечення електронної 

взаємодії двох або більше суб’єктів, які довіряють надавачу електронних довірчих 

послуг щодо надання таких послуг (п. 7 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ЕДП»). Саме 

використання послуг третіх осіб, яким довіряють сторони ГД, уможливлює 

використання технології УЕП. Водночас у випадку з УЕП, на відміну від КЕП, така 

довіра базується виключно на договірних засадах без обов’язкового застосування 

міжнародних чи державних стандартів у сфері обробки даних. 

Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ЕДП», КЕП – це УЕП, який створюється 

з використанням засобу КЕП і базується на кваліфікованому сертифікаті 

відкритого ключа. Основною відмінністю КЕП від УЕП є використання засобу КЕП 

для створення, перевірки та підтвердження електронного підпису, а також 

використання кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Використання засобу 

КЕП, перевірка і підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката відкритого 

ключа відбуваються виключно за участі кваліфікованих надавачів електронних 

довірчих послуг, які є спеціально уповноваженими державою на те особами та 
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внесені до Довірчого списку (ст. 35 ЗУ «Про ЕДП»). При цьому використовуються 

схеми електронної ідентифікації з високим ступенем довіри, відповідно до 

положень абз. 4 ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про ЕДП» та Вимог до засобів електронної 

ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх 

використання у сфері електронного урядування [198]. З огляду на таке спеціальне 

уповноваження та дотримання високих стандартів у сфері обробки й захисту 

інформації, результати надання кваліфікованих електронних довірчих послуг 

повинні визнаватися в усіх державних установах та іншими користувачами цих 

послуг (ч. 7 ст. 17 ЗУ «Про ЕДП»). У результаті КЕП має таку ж юридичну силу, як 

і власноручний підпис, і презумпцію його відповідності власноручному підпису (ч. 

4 ст. 18 ЗУ «Про ЕДП»).  

Таким чином, за використання КЕП, відповідальність за підтвердження 

електронного підпису, його правильне створення та перевірку покладається на 

кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, які зобов’язані 

дотримуватися визнаних стандартів у сфері захисту та обробки інформації. Своєю 

чергою, за використання УЕП, відповідальність за його правильне створення, 

перевірку та підтвердження покладається на сторін ГД та третю сторону, обрану 

для надання некваліфікованих електронних довірчих послуг. Допускаємо, що за 

таких обставин УЕП може бути визнаний судом недійсним як такий, технологія 

створення, перевірки та підтвердження якого не дозволяє підтвердити підписання 

договору визначеними особами. Особливо це актуально у зв’язку з відсутністю 

(станом на сьогодні) нормативного регулювання діяльності некваліфікованих 

надавачів електронних довірчих послуг22. У будь-якому разі, відповідно до чинного 

законодавства, електронний підпис не може бути визнаний недійсним та 

позбавлений можливості розглядатися як доказ у судових справах виключно на тій 

підставі, що він має електронний вигляд або не відповідає вимогам до КЕП (ч. 3 ст. 

18 ЗУ «Про ЕДП»). Вказане обумовлює можливість вибору сторонами того виду 

підпису, який задовольняє специфіку їхніх ділових відносин, із можливістю 

                                                
22 Відповідні пропозиції розроблені Кабінетом Міністрів України у вже згаданому законопроекті №6173 від 

12.10.2021 року [175], проте ще не мають остаточної підтримки ВРУ. 
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використання КЕП як підпису, що дозволить забезпечити апріорну юридичну силу 

будь-якого правочину; УЕП, що не має автоматичного визнання, проте в будь-

якому разі виконує основні функції підпису: автентифікації [199, с. 50] та 

підтвердження намірів сторін23; або ж іншого аналога власноручного підпису з 

використанням додаткових засобів для проведення ідентифікації та автентифікації 

та за наявності письмової домовленості сторін про порядок його використання (ч. 

3 ст. 207 ЦК; ч. 4 ст. 6 ЗУ «Про ЕД»).  

Своєю чергою, такий додатковий вид підпису, як підпис одноразовим 

ідентифікатором, встановлений ЗУ «Про ЕК» у ч. 1 ст. 12. Згідно із п. 12 ч. 1 ст. 3 

ЗУ «Про ЕК», одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, що 

її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір 

шляхом реєстрації в інформаційно-комунікаційній системі суб’єкта ЕК, що надав 

таку пропозицію; одноразовий ідентифікатор може передаватися суб’єктом ЕК, що 

пропонує укласти договір, іншій стороні електронного правочину засобом зв’язку, 

вказаним під час реєстрації в його системі, та додається (приєднується) до 

електронного повідомлення від особи, яка прийняла пропозицію укласти договір. З 

указаного визначення (особливо другого речення) випливає, що в процесі 

підписання електронного договору одноразовим ідентифікатором технічно не 

відбувається підтвердження особи підписанта. Будь-яка особа може представитися 

від імені іншої особи, надати запит на одноразовий ідентифікатор та підписатися 

ним від імені відповідної особи. Відповідні обставини викладені в декількох 

судових рішеннях.  

Так, Гайворонський районний суд Кіровоградської області в рішенні від 

05.10.2020 року в справі №385/733/20 [200] визнав незаконними вимоги ТОВ 

«ВЕЛЛФІН» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики, 

укладеного в електронній формі. Як указав суд, ідентифікація особи за допомогою 

електронного підпису має здійснюватися під час кожного входу в інформаційну 

систему суб’єкта ЕК. Разом з тим, на думку суду, ідентифікація має відбуватись у 

спосіб, що беззаперечно підтверджує особу. Позивачем на підтвердження 

                                                
23 про функції підпису більш детально йтиметься нижче 
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ідентифікації Відповідача були надані його фотографія, докази відправки 

одноразового ідентифікатора на певний номер телефону та копія договору позики, 

що містила лише зазначення інформації про позикодавця, прізвище, ім’я, по 

батькові Відповідача, надрукований запис «електронний підпис». Як зазначив суд, 

подана Відповідачем копія договору не може вважатися належним та достовірним 

доказом, оскільки не підтверджує факт його підписання Відповідачем за 

допомогою одноразового ідентифікатора або ж за допомогою електронного 

цифрового підпису, що відповідав би вимогам ЗУ «Про електронний цифровий 

підпис». Як указав суд, посилання Позивача на наявність персональних даних 

Відповідача не може вважатись належною його ідентифікацією, оскільки докази 

того, що номер телефону належить саме Відповідачу відсутні, а фотографії 

можуть бути надані іншою особою.  

Схожих висновків дійшов Ленінський районний суд міста Миколаєва у 

рішенні від 22 листопада 2019 року в справі № 489/981/19 [201]. У ній ТОВ 

«Фінансова компанія «Преміум Актив» звернулося до суду з позовом про 

стягнення з Відповідача заборгованості за кредитним договором. Позивачем 

зазначено, що договір укладено в електронному вигляді шляхом реєстрації 

Відповідача на Інтернет сайті e-groshi.com і виконання ним певних дій, що свідчать 

про укладення вказаного договору. Зазначено також, що ідентифікатором, 

відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про ЕК», є СМС-повідомлення з кодом 400822, 

який зазначений в розділі «Підписи сторін». Проаналізувавши обставини справи, 

суд зазначив, що Позивачем не доведено факту виникнення зобов’язань у 

Відповідача, оскільки відсутні докази отримання Відповідачем будь-яким чином 

одноразового ідентифікатора, а також – докази реєстрації Відповідача в 

інформаційно-комунікаційній системі Позивача. На підставі вказаного суд 

повністю відмовив у задоволенні позовних вимог. 

Касаційний цивільний суд Верховного Суду в постанові від 12.01.2021 по 

справі №524/5556/19 [202] зробив протилежні висновки й поклав тягар доказування 

на особу, що оспорює факт підписання нею договору одноразовим 
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ідентифікатором. Так, суд визнав належним цей вид підпису лише тому, що він 

передбачений законодавством.  

Водночас не можемо погодитися з такою позицією Верховного Суду, оскільки 

вона не враховує сутнісну сторону питання, базується лише на формальних 

міркуваннях та по суті демонструє позитивістську правосвідомість. В Україні не 

існує обов’язку встановлювати юридичний зв’язок між номером телефону та 

особою, що є його власником, на відміну від таких країн, як Російська Федерація 

(далі – РФ), де вони видаються лише за паспортом. Відповідно до ч. 5 ст. 104 ЗУ 

«Про електронні комунікації», кінцевий користувач має право отримувати послугу 

знеособлено згідно з правилами надання та отримання електронних 

комунікаційних послуг та умов надання послуг, встановлених постачальником 

електронних комунікаційних послуг. 

Саме тому вбачається, що підпис одноразовим ідентифікатором має право на 

існування лише в разі попередньої автентифікації особи як власника засобу, на який 

надсилається такий ідентифікатор, чи відповідного номеру мобільного телефону.  

Так, у літературі двома основними функціями підпису виокремлюють 

можливість із його допомогою встановити особу підписанта та підтвердити згоду 

такої особи щодо підписаних даних, узяття на себе певних зобов’язань. 

Н. Білоцерковець у цьому аспекті вказує, що електронним підписом є «реквізит 

електронного документа, який підтверджує згоду підписувача зі змістом 

електронного документа, взяття на себе певних зобов’язань, ідентифікацію 

підписувача та, в окремих випадках – забезпечує цілісність електронних даних, з 

якими пов’язаний цей електронний підпис» [199, c. 49]. Л. Катинська вказує, що 

основними функціями підпису є «ідентифікація особи, що здійснила 

волевиявлення; підтвердження волевиявлення особи на настання конкретних 

правових наслідків у зв’язку із підписанням електронного документа» [203, c. 15]. 

При цьому не можемо погодитися з позицією Н. Блажівської, яка вказує, що до 

функцій електронного підпису входить засвідчення цілісності документа [44, c. 89], 

а приєднуємося до позиції, висловленої Н. Білоцерковцем, що розглядає цю 

функцію як факультативну [199, c. 49]. 
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Таким чином, підпис одноразовим ідентифікатором у передбаченій ЗУ «Про 

ЕК» варіації не передбачає можливість встановлення особи, виконуючи лише другу 

функцію підпису – підтвердження намірів [204]. Разом із тим, цікавими та 

перспективними видаються ідеї Г. Тітової щодо можливості використання підпису 

за допомогою одноразового ідентифікатора в разі, коли він надсилається на номер 

телефону, що «прив’язаний» до банківської карти, якою відбулася оплата. Якщо 

при отриманні такої карти власник проходив процедуру автентифікації, у такому 

разі й підпис одноразовим ідентифікатором виконує відповідну функцію [166, c. 

43-44]. 

Щодо простого електронного підпису, то він фактично є набором довільних 

даних, що використовуються особою як підпис (п. 12 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ЕДП») та 

може використовуватися для підписання ЕД на підставі закону або ж для 

підписання ГД у спрощений (бездокументарний) спосіб, за наявності письмової 

домовленості про порядок його використання сторонами (ч. 3 ст. 207 ЦК). 

Використання простого електронного підпису передбачає довільну генерацію 

стороною ГД алфавітно-цифрової послідовності, використання відображення 

відбитку пальця, іншого зображення чи зазначення певних ідентифікаційних даних 

(прізвища, імені, реєстраційного номеру облікової картки платника податку тощо) 

у якості підпису. Як альтернативний варіант, здійснення певної комунікації з 

інформаційно-комунікаційною системою СГ (до прикладу, натискання кнопки 

«Так» із метою висловити згоду щодо положень публічної оферти) також може 

вважатися видом простого підпису. Вбачається, що використання такого підпису 

може мати місце, проте лише в разі попереднього підтвердження особи-підписанта 

(автентифікації). Детальніше про способи автентифікації особи йтиметься в 

підрозділі 3.3 цієї роботи.  

Щодо аналога власноручного підпису через факсимільне відтворення підпису 

за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання такі види 

підпису є фактично візуальним відображенням підпису засобами копіювання. 

Внаслідок копіювання втрачається найважливіша ознака так званого «мокрого», 

або ж власноручного, підпису, а саме можливість перевірити його біометричні 
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характеристики з метою визначення дійсної особи-підписанта [164, c. 71]. Отже, 

необхідними є додаткові засоби автентифікації. 

Поняття «іншого аналогу власноручного підпису» охоплює будь-які аналоги 

власноручного підпису, що виконують одну або дві його основні функції: 

встановлення особи-підписанта та валідації офіційної дії. При цьому, в разі 

невиконання першої із зазначених функцій таким підписом, мають бути 

використані додаткові засоби автентифікації перед підписанням ГД. 

Враховуючи викладене, із урахуванням додаткових зауважень про те, що (1) 

електронний цифровий підпис не використовується відповідно до чинного 

законодавства; (2) використання поняття «цивільне законодавство» звужує 

суб’єктний склад учасників відносин у сфері ЕК, пропонується викласти ст. 12 ЗУ 

«Про ЕК» в такій редакції:  

«1. Якщо відповідно до законодавства або за домовленістю сторін 

електронний правочин має бути підписаний сторонами, моментом його 

підписання є використання: 

електронного підпису; 

удосконаленого чи кваліфікованого електронного підпису; 

електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним цим 

Законом; 

факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, 

електронного, іншого копіювання;  

іншого аналога власноручного підпису. 

2. Використання підписів, передбачених абзацами 2, 4, 5 та 6 частини 1 цієї 

статті цього Закону, допускається лише за умови проведення попередньої 

автентифікації підписантів у порядку, визначеному законодавством. 

3. Використання виду підпису, передбаченого абзацом 6 частини 1 цієї статті 

цього Закону, допускається без проведення попередньої автентифікації 

підписанта за умови, що властивості такого підпису дозволяють встановити та 

підтвердити його особу до підписання правочину.». 
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Варто також замінити слово «ідентифікуватися» на «автентифікуватися» в 

абз. 1 ч. 8 ст. 11 ЗУ «Про ЕК». 

Повертаючись до питання форми ГД, підкреслимо, що базовим способом 

фіксації його положень у сфері ЕК є формування одного чи кількох ЕД, що містять 

визначені обов’язкові реквізити24. 

Згідно із ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про ЕД», ЕД є документ, інформація в якому 

зафіксована у вигляді електронних даних, включно з обов’язковими реквізитами 

документа. ЕД є звичною вже станом на сьогодні формою фіксації інформації, яка 

використовується на постійній основі значною кількістю СГ, водночас виступає як 

повноцінна альтернатива паперовому носію, проте більш екологічна, логістично 

мобільна та компактна.  

Поряд із цим, оскільки використання МЕЗ пов’язане із значним ризиком 

компрометації даних, ЗУ «Про ЕД» встановив вимогу, відповідно до якої для 

визнання ЕД оригіналом він повинен давати змогу довести його цілісність (ст. 7). 

Визначення вказаного поняття в законодавстві відсутнє, у зв’язку з чим потрібно 

звернутися до суміжних термінів. Як передбачено ст. 1 ЗУ «Про захист інформації 

в інформаційно-комунікаційних системах», порушення цілісності інформації в 

системі – несанкціоновані дії щодо інформації в системі, внаслідок яких 

змінюється її вміст. Регламент 460/2004 Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу [205] визначав цілісність даних як підтвердження того, що 

дані, які були надіслані, отримані або збережені, є повними та незмінними. Це 

визначення відображає дві основні ознаки цілісності даних: їх повноту та 

незмінність. Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів 

Великої Британії вказує, що «цілісність даних – це ступінь повноти, узгодженості, 

точності, надійності даних і збереження цих характеристик протягом усього 

життєвого циклу даних» [206, с. 9]. При цьому під життєвим циклом даних 

пропонується розуміти сукупність процесів, що виникають від моменту створення 

                                                
24 Обговорення складу обов’язкових реквізитів ЕД з об’єктивованим на ньому (них) ГД здійснено нижче в тексті 

цього підрозділу дисертації. 
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відповідного набору даних до повного їх знищення або постійного зберігання [207, 

c. 63]. 

З огляду на вказане, пропонується розглянути можливість доповнення ЗУ 

«Про ЕД» визначенням поняття цілісності ЕД, яким є «повнота, незмінність, 

узгодженість, точність та надійність електронного документа протягом усього 

його життєвого циклу». 

Чинною редакцією ЗУ «Про ЕД» встановлено, що перевірка цілісності ЕД 

проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису25 (ч. 1 ст. 12). При 

цьому варто зазначити, що така перевірка може здійснюватися не лише шляхом 

перевірки електронного підпису. Так, законодавством передбачається можливість 

перевірки цілісності ЕД електронною печаткою (п. 9 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ЕДП»). 

Деякі програми, як-от Adobe PDF, станом на сьогодні дозволяють захист текстових 

файлів від редагування та зміни [208]. Алгоритми DocuSign, відомого провайдера 

сервісів підписання ЕД та їх захисту, дозволяють захистити документ від зміни 

після підписання. При цьому дотримуються міжнародні стандарти щодо захисту 

інформації, як-от ISO 27001:2013 [209]. Сторони можуть використовувати вже 

згадані методи шифрування даних (формування хеш-коду) або ж реєстрованої 

електронної доставки. 

Таким чином, обмеження щодо перевірки цілісності ЕД лише електронним 

підписом є недоцільним. 

Поряд із небезпекою зміни даних, використання МЕЗ значно ускладнює 

автентифікацію сторін у процесі укладення ГД. Саме тому ст. 7 ЗУ «Про ЕД» 

вимагає від оригіналу ЕД засвідчувати також власну справжність. Водночас 

використання поняття справжності втрачає будь-який сенс за умови відсутності 

визначення цього поняття в законодавстві. 

Для усунення вказаної прогалини пропонуємо звернутися до Словника 

української мови, що розкриває наступне значення слова «справжній»: «Який є 

                                                
25 Чинне на момент прийняття вказаної статті ЗУ «Про ЕД» законодавство оперувало поняттям «електронний 

цифровий підпис». Удосконалення технологій та гармонізація законодавства України із законодавством ЄС 

спонукали до прийняття ЗУ «Про ЕДП», яким електронний цифровий підпис замінений на УЕП та КЕП, і вже 

зареєстровані відповідні законодавчі ініціативи, спрямовані на усунення термінології електронного цифрового 

підпису із законодавства [175]. 
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насправді, в дійсності; істинний, дійсний; не штучний, не підробний; щирий, не 

вдаваний» [210]. Аналізуючи ці значення, вбачається, що вимагати від ЕД довести, 

що він «є тим, чим є», – беззмістовно. Більш послідовно вимагати доведення 

наявності або відсутності певної ознаки.  

Англомовним аналогом слова «справжність» є authenticity (автентичність) 

[211]. Регламент №910/2014 Європейського Парламенту та Ради Європейського 

Союзу [212], який був врахований під час прийняття ЗУ «Про ЕДП» [213], визначає 

автентифікацію як електронний процес, який дає змогу […] підтвердити 

походження та цілісність даних в електронній формі (п. 5 ст. 3). Функціями 

електронної печатки, відповідно до п. 25 ст. 3 Регламенту №910/2014 та п. 9 ч. 1 ст. 

1 ЗУ «Про ЕДП», є перевірка цілісності та походження електронних даних.  

З наукової точки зору саме походження та цілісність розглядаються як 

складові автентичності даних [214, с. 407; 215, глава VII.A].  

З огляду на вказане, пропонується слово «справжність» замінити на слово 

«походження» у ст. 7 ЗУ «Про ЕД», а, враховуючи необхідність перевірки, крім 

цілісності ЕД, також його походження, ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про ЕД» після слова 

«цілісності» необхідно доповнити словами «та походження». У результаті назву 

ст. 12 ЗУ «Про ЕД» варто викласти в зміненій редакції: «Перевірка цілісності та 

походження електронного документа». 

Наявність такого визначення має бути доповнена порядком перевірки 

походження ЕД, який відсутній у чинному законодавстві26. Де-факто, як і у випадку 

з цілісністю, походження ЕД перевіряється шляхом перевірки КЕП/УЕП та може 

додатково здійснюватися шляхом перевірки електронної печатки (хоча в цьому 

відсутній сенс, оскільки тоді дублюється вже наявний функціонал КЕП/УЕП). 

Водночас автентифікація сторін, необхідна для перевірки походження ЕД, може 

здійснюватися за допомогою інших сучасних сервісів, таких як Дія.Підпис, BankID, 

Smart ID, MobileID. Уже згадана реєстрована електронна доставка також дозволяє 

                                                
26 Хоча в ЗУ «Про ЕДП» і вживається вказаний термін, проте лише один раз, а саме у п. 31 ч. 1 ст. 1, де вказано, що 

перевірка – процес засвідчення справжності й підтвердження того, що електронний підпис чи печатка є дійсними. 

Як вбачається нами, такий термін не дає можливість зрозуміти, справжність чого засвідчується, внаслідок чого 

виникає необхідність редакційної корекції цієї норми.  
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встановити особу підписанта на момент відправки ЕД (ч. 4 ст. 27 ЗУ «Про ЕДП»). 

Отже, використання КЕП/УЕП/електронної печатки є не єдиними способами 

перевірки справжності (походження) ЕД.  

У цьому аспекті варто взяти за основу пропозицію Кабінету Міністрів України 

щодо необхідності внесення змін до ст. 12 ЗУ «Про ЕД», викладену у вже згаданому 

законопроекті [175] та запропонувати викласти вказану статтю в такій редакції: 

«Перевірка цілісності та походження електронного документа проводиться 

шляхом підтвердження вдосконаленого чи кваліфікованого електронного підпису 

чи печатки, а в разі накладення на електронний документ електронного підпису чи 

печатки іншого виду – із застосуванням інших засобів і методів захисту 

інформації з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації».  

Указані зміни будуть корелювати, зокрема, з принципом технологічного 

нейтралітету, запровадженим у Модельному законі UNCITRAL про ЕК 1996 року, 

а також – п. 16 та п. 27 Регламенту №910/2014 Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу, що може посприяти зближенню законодавства України та 

ЄС27. Також Конституційний Суд України у рішенні № 2-рп/2016 від 1 червня 2016 

року [217] вказав, що законодавець та інші органи публічної влади мають 

забезпечувати ефективне правове регулювання, яке відповідає конституційним 

нормам і принципам, та створювати механізми, необхідні для задоволення потреб 

та інтересів людини. Уважаємо, що кожен СГ має право на задоволення 

законодавчих вимог у частині перевірки цілісності та походження ЕД за допомогою 

будь-яких технічних засобів із належним рівнем безпечності та надійності. 

Ще одним важливим аспектом забезпечення дійсності ЕД є формування 

належного складу його реквізитів. Адже без обов’язкових реквізитів ЕД не може 

бути підставою для його обліку й не матиме юридичної сили (ст. 1 ЗУ «Про ЕД»). 

Водночас чинне законодавство не визначає переліку обов’язкових реквізитів для 

ЕД як такого. Є згадка про обов’язковість електронного підпису (ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про 

ЕД») та посилання на такі обов’язкові реквізити ЕД, як дата та реєстраційний індекс 

                                                
27 Про необхідність узгодження законодавства України з принципом технологічного нейтралітету вказували ще 

О. Василенко [216], В. Рєзнікова та інші автори [169, c. 756]. 
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(п. 3 гл. 4 розділу ІІ ПЕД). Останній також указує щодо обов’язкових реквізитів 

реєстраційно-контрольної картки ЕД, наведених в Додатку 1 до ПЕД, із яких 

опосередковано можна зробити висновок про деякі реквізити ЕД. Проте встановити 

перелік обов’язкових реквізитів не вдається. 

Виходячи з принципу доцільності, зафіксованого у п. 12 гл. 1 розділу ІІ Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 

[218] (відповідно до якого під час підготовки, оформлення та/або опрацювання 

документів застосовують реквізити, що відповідають призначенню документа або 

способу його опрацювання), можемо запропонувати такі обов’язкові резквізити ЕД 

з об’єктивованим на ньому ГД (із зазначених у ЗУ «Про ЕД», Додатку 1 до ПЕД, 

ДСТУ 4163:2020 [219] та 2732:2004 [220]): 1) назва виду документа («Договір» (для 

ГД у формі єдиного ЕД) або заголовок до тексту ЕД, що коротко описує його зміст 

(для листів із пропозицією, акцептом)); 2) автор (розуміємо цей реквізит розширено 

як «ідентифікаційні дані сторін», що містить, крім найменування юридичної 

особи/ПІБ фізичної особи-підприємця, їх ідентифікаційний код/реєстраційний 

номер облікової картки платника податків у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань); 3) дата 

документа; 4) реєстраційний індекс (номер) документа; 5) текст28; 6) підписи. 

Ідучи за принципом аналогії, можемо врахувати також положення ЗУ «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» [221], який у ч. 2 ст. 9 визначає 

обов’язкові реквізити первинних документів. І, хоча, відповідно до Постанови від 

19.03.2019 року Касаційного адміністративного суду Верховного Суду у справі 

№809/1718/15 [222], договір не є первинним документом, убачається, що кожен ГД, 

оформлений юридичною особою, має містити посади та імена відповідальних осіб. 

Таким чином, до реквізитів, що передбачаються як обов’язкові для ЕД із 

об’єктивованим на ньому ГД, належать такі: 1) назва виду документа («Договір» 

(для ГД у формі єдиного ЕД) або заголовок до тексту ЕД, що коротко описує його 

                                                
28 Безумовно, текст кожного ЕД з об’єктивованим на ньому ГД має містити також істотні умови такого ГД. Водночас 

не можемо відносити до складу обов’язкових реквізитів ЕД істотні умови ГД з огляду на те, що вони виражають 

змістовну частину ГД, тоді як реквізити – формальну. 
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зміст (для листів із пропозицією, акцептом)); 2) ідентифікаційні дані сторін ГД; 3) 

ПІБ та посади відповідальних осіб (для юридичних осіб); 4) дата документа; 5) 

реєстраційний індекс (номер) документа; 6) текст; 7) підписи.   

 

2.2. Порядок виконання господарського договору у сфері електронної 

комерції 

 

Виконання ГД є важливим етапом будь-якого договірного процесу, який 

полягає в застосуванні зобов’язально-правових положень договору до існуючих 

відносин.  

Дослідженню порядку виконання ГД присвячували свої праці такі автори, як 

О. Беляневич [54], О. Вінник [49], Г. Знаменський, І. Побірченко, В. Мамутов, 

В. Хахулін [223], В. Рєзнікова [224], В. Мілаш [57], В. Щербина [48] та інші 

науковці.  

НПА, що врегульовують порядок виконання ГД у сфері ЕК, можна поділити 

на три умовні групи: 1) НПА загального характеру (врегульовують загальні аспекти 

виконання ГД); 2) НПА спеціального характеру (врегульовують особливості 

виконання ГД у сфері ЕК); 3) НПА спеціалізованого характеру (врегульовують 

окремі питання, пов’язані з виконанням ГД у сфері ЕК, як-от порядок використання 

віртуальних чи електронних грошей). 

До НПА першої групи належать ГК та ЦК, які у главі 22 ГК та 48 ЦК 

врегульовують загальні питання виконання господарських зобов’язань. Згідно із 

абз. 2 ч. 1 ст. 193 ГК, до виконання ГД застосовуються відповідні положення ЦК з 

урахуванням особливостей, передбачених ГК. Відповідно, основі положення щодо 

порядку виконання договорів закладені в ЦК, а ГК визначає специфіку цього 

процесу вже у сфері господарювання. Стосовно цього контексту влучно зазначив 

В. Щербина, що «особливість виконання ГД полягає лише в тому, що [інститути і 

категорії загального зобов’язального права. – А. П.] певною мірою деталізуються 

ще й господарським законодавством про окремі види договорів» [48, с. 290]. 
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Статті 526 ЦК і 193 ГК встановлюють основний принцип виконання 

господарського зобов’язання – принцип належності. Так, СГ та інші учасники 

господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним 

чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності 

конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що в 

певних умовах зазвичай ставляться (ч. 1 ст. 193 ГК). Відповідно до ч. 2 ст. 193 ГК, 

кожна сторона повинна вжити всіх заходів, необхідних для належного виконання 

нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення 

загальногосподарського інтересу. Таким чином, сторони в господарському 

зобов’язанні виконують роль не пасивних спостерігачів, а повинні активно сприяти 

належній реалізацій господарсько-договірних правовідносин. 

Засадничим положенням ГК є також принцип неможливості односторонньої 

відмови від зобов’язання, встановлений ч. 7 ст. 193 ГК. Відповідно до неї, не 

допускається одностороння відмова від виконання зобов’язань, крім випадків, 

передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з 

мотиву, що зобов’язання другої сторони за іншим договором не було виконано 

належним чином. 

Строк виконання зобов’язання є ще одним важливим елементом виконання 

ГД. Так, ч. 1 ст. 530 ЦК встановлений принцип своєчасності виконання ГД, 

відповідно до якого зобов’язання підлягає виконанню в строк (термін), 

встановлений в ньому. При цьому в умовах воєнного стану встановлені граничні 

строки розрахунків за окремі категорії товарів [83], що значно впливає на 

динамічність господарсько-договірних відносин в умовах спеціального режиму 

господарювання29 (одним із яких є воєнний стан, відповідно до ст. 417 ГК). 

Неналежне виконання зобов’язання, зокрема і його прострочення, тягне за 

собою наслідки, передбачені законодавством чи договором. Так, відповідно до ст. 

216 ГК, учасники господарських відносин несуть господарсько-правову 

відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування 

                                                
29 Спеціальні режими господарювання досліджувалися, зокрема, такими вченими, як О. Єгорова [225] та О. Зельдіна 

[226]. 
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до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених 

ГК, іншими законами та договором. У результаті за кожне неналежно виконане 

господарське зобов’язання невідворотно настає господарсько-правова 

відповідальність. Винятки з цього положення встановлюються законом чи 

договором. Так, відповідно до ст. 218 ГК, у разі, якщо інше не передбачено законом 

або договором, СГ за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-

правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання 

виявилося неможливим унаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і 

невідворотних обставин за цих умов здійснення господарської діяльності. 

Уважаємо це положення особливо актуальним в умовах воєнного стану, введеного 

в Україні 24.02.2022 року вищенаведеним Указом Президента України, 

затвердженим ВРУ. 

Так, ст. 14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні» [227] визначено, 

що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні 

та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання 

зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків 

згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, 

збройний конфлікт […], дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, 

військові дії, оголошена та неоголошена війна, […] вторгнення, блокада, […] тощо; 

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-

промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної 

сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення 

суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. 

Таким чином, торгово-промислові палати України засвідчують настання форс-

мажорних обставин, які можуть бути підставою для звільнення від господарсько-

правової відповідальності, зокрема в умовах воєнного стану. 

28.02.2022 року Торгово-промислова палата України розмістила на власному 

офіційному сайті лист-повідомлення №2024/02.0-7.1 [228], яким засвідчила форс-

мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію РФ проти 

України, що стало підставою введення воєнного стану з 05 години 30 хвилин 24 
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лютого 2022 року строком на 30 діб відповідно до Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022. У зазначеному 

листі-повідомленні вказано, що відповідні обставини з 24 лютого 2022 року до їх 

офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними 

обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по 

договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання 

яких(-го) настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи 

інших нормативних актів і виконання відповідно яких(-го) стало неможливим у 

встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин 

непереборної сили). 

Попри те, що Торгово-промисловою палатою України офіційно засвідчено 

факт збройної агресії РФ проти України, саме по собі таке засвідчення не є 

підставою для автоматичного звільнення від господарсько-правової 

відповідальності за невиконання господарських зобов’язань. Про це вказується в 

судовій практиці. Так, Касаційний Господарський суд Верховного Суду в постанові 

від 21.12.2021 року по справі №905/1252/16 [229] вказав, що однієї констатації 

факту наявності форс-мажорних обставин недостатньо для звільнення боржника 

від відповідальності за порушення зобов’язання. Обов’язковим елементом, 

необхідним для звільнення боржника від відповідальності з цієї підстави, є 

причинно-наслідковий зв’язок між такими обставинами та неможливістю виконати 

зобов’язання. У постанові від 16.07.2019 року в справі №917/1053/18 Верховний 

Суд [230] у складі колегії суддів Касаційного господарського суду вказав, що форс-

мажорні обставини не мають преюдиційного характеру і при їх виникненні 

сторона, яка посилається на них як на підставу неможливості належного виконання 

зобов’язання, повинна довести їх наявність не тільки самих по собі, але і те, що 

вони були форс-мажорними саме для даного конкретного випадку. У постанові 

Вищого господарського суду від 04.05.2016 року в справі №910/14139/14 [231] суд 

касаційної інстанції також указав, що при вирішенні питання щодо впливу 

обставин непереборної сили має бути підтверджено не факт настання таких 
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обставин, а саме їхня здатність впливати на реальну можливість виконання 

зобов’язання. 

Таким чином, обставини непереборної сили, зокрема збройна агресія РФ проти 

України, є підставою для звільнення від господарсько-правової відповідальності за 

порушення господарського зобов’язання, проте лише за умови наявності прямого 

причинно-наслідкового зв’язку між неможливістю виконати конкретне 

зобов’язання та дією таких обставин. 

У решті питань господарсько-правової відповідальності у сфері ЕК варто 

погодитися з О. Вінник, що «в цілому основні засади відповідальності у сферах ЦЕ 

(цифрової економіки. – А. П.) та е-бізнесу відповідають ГК України, з тією 

різницею, що в цьому випадку застосування господарських санкцій пов’язано 

переважно з порушенням порядку використання інформаційно-комунікаційних 

(цифрових) технологій та/або прав та законних інтересів учасників відносин ЦЕ 

[…]» [38, c. 129]. Акти же спеціалізованого законодавства (ЗУ «Про ЕД», ЗУ «Про 

ЕДП», ЗУ «Про ЕК») містять переважно бланкетні норми, відсилаючи до загальних 

засад нормативно-правової відповідальності. Так, ч. 2 ст. 36 ЗУ «Про ЕДП» вказує, 

що особи, винні в порушенні вимог цього Закону або нормативно-правових актів, 

що регулюють діяльність у сфері електронних довірчих послуг, несуть 

кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із 

законом. Частина 1 ст. 17 ЗУ «Про ЕК» зазначає, що сторони електронних 

правочинів відповідають за невиконання своїх зобов’язань у порядку, визначеному 

законом або договором. Аналогічно і ст. 18 ЗУ «Про ЕД» вказує, що особи, винні в 

порушенні законодавства про електронні документи та електронний 

документообіг, несуть відповідальність згідно із законами України. 

З огляду на вказане, можемо визнати, що загалом відповідальність за 

порушення ГД у сфері ЕК базується на загальних положеннях ГЗ з тією лише 

особливістю, що настає вона в специфічній сфері – сфері ЕК – та може стосуватися 

окремих питань господарсько-договірних відносин (таких як належність 

проведення автентифікації, обрання належного виду електронного підпису, 
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дотримання особливих прав та виконання обов’язків, визначених для сторін ГД у 

сфері ЕК, тощо), не властивих для ГД, укладених у «традиційний» спосіб. 

Повертаючись до особливостей виконання ГД у сфері ЕК, варто звернути 

увагу на можливість використання МЕЗ та ЕД для обміну важливою інформацією, 

зокрема пов’язаною із засвідченням виконання ГД. При цьому відповідність 

товару, послуг чи робіт очікуваним властивостям має бути підтверджена 

відповідним документом: актом приймання – передачі, видатковою накладною, 

квитанцією тощо. Хоча у сфері ЕК такі документи й оформлюються переважно з 

використанням електронного документообігу, з теоретичної та нормативно-

правової точок зору не існує заборони оформлювати їх із використанням 

традиційного, паперового носія інформації. 

Відправлення ж первинної документації за допомогою МЕЗ значно спрощує 

договірні відносини. Додатковими плюсами електронного документообігу є також 

екологічність, економія часових ресурсів та кадрових витрат. На допомогу 

сторонам ГД успішно створені програми типу Me.doc, що допомагають налагодити 

відповідні процеси. Крім того, законодавство прирівнює ЕД в доказовій силі до 

паперових. Так, відповідно до ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про ЕД», юридична сила ЕД не може 

бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Відповідно до 

ч. 13 ст. 11 ЗУ «Про ЕК», ЕД (повідомлення), пов’язані з електронним правочином, 

можуть подаватися як докази сторонами та іншими особами, які беруть участь у 

судовому розгляді справи; докази, подані в електронній формі та/або у формі 

паперових копій електронних повідомлень, уважаються письмовими доказами 

згідно з положеннями процесуального законодавства. 

При цьому належне засвідчення виконання ГД, укладеного з використанням 

МЕЗ, є важливим незалежно від того, був він укладений у спрощений 

(бездокументарний) спосіб, у документарній формі, чи навіть в усній формі. 

Документи, що свідчать про виконання господарського зобов’язання, є важливим 

джерелом інформації про існування, а також про реальність господарських 

операцій, яка має бути представлена в бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності перед відповідними органами. З огляду на це, сторони мають 
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використовувати для оформлення первинної документації носії інформації, що 

дозволяють встановити особу підписанта (походження) та зберігають цілісність 

протягом усього життєвого циклу. Таким чином, для належного оформлення 

виконання ГД мають бути використані ЕД з дотриманням положень ЗУ «Про ЕД», 

ЗУ «Про ЕДП», ПЕД та інших НПА у сфері правового регулювання електронних 

документів та електронного документообігу, або, на розсуд сторін, паперові носії 

інформації. 

За обрання ЕД для засвідчення виконання ГД важливо правильно визначити 

момент відправлення та отримання таких документів. Так, відповідно до ст. 10 та 

ст. 11 ЗУ «Про ЕД», який є профільним із цього питання: 1) якщо автор і адресат у 

письмовій формі попередньо не домовилися про інше, датою і часом відправлення 

електронного документа вважаються дата і час, коли відправлення електронного 

документа не може бути скасовано особою, яка його відправила; 2) електронний 

документ уважається одержаним адресатом із часу надходження авторові 

повідомлення в електронній формі від адресата про одержання цього електронного 

документа автора, якщо інше не передбачено законодавством або попередньою 

домовленістю між суб’єктами електронного документообігу. 

Іншим важливим аспектом належного виконання ГД є використання 

легальної, передбаченої договором, валюти виконання зобов’язань. До цього 

питання застосовуються як положення загального (ЦК та ГК), так і 

спеціалізованого нормативно-правового регулювання (ЗУПП, ЗУ «Про НБУ», 

окремі НПА НБУ тощо).  

Загальним правилом, зафіксованим у законодавстві щодо валюти виконання 

грошового зобов’язання в ГД, є виключне її вираження в гривнях (ч. 2 ст. 198 ГК, 

ч. 1 ст. 533 ЦК). Водночас в окремих випадках допускається виконання 

господарського зобов’язання в іноземній валюті (ч. 2. Ст. 198 ГК), при чому як на 

території України (ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про ВО»; ч. 3 ст. 533 ЦК), так і при укладенні 

зовнішньоекономічних господарських договорів (далі – ЗЕГД) (ч. 2 ст. 189 ГК). 

Щодо останнього варто зазначити, що на період воєнного стану в Україні 

запроваджено заборону на транскордонний переказ валютних цінностей з 
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України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у 

гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включно з переказами, що 

здійснюються за дорученням клієнтів, окрім окремих випадків30, визначених п. 14 

Постанови Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 [232, п. 14]. Тому до завершення 

воєнного стану значно обмежена можливість виконання грошових зобов’язань за 

ЗЕГД. 

Стосовно використання іноземної валюти для виконання ГД на території 

України, то, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 5 ЗУ «Про ВО», дозволяється проводити в 

іноземній валюті деякі операції на території України, зокрема за: 1) операціями зі 

здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, 

доходів (включно з дивідендами) та інших коштів, одержаних на законних 

підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій; 2) операціями банків із 

надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії; 

3) операціями з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в 

іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою операцією є банк.   

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про ЕК», розрахунки у сфері ЕК можуть 

здійснюватися з використанням платіжних інструментів, електронних грошей, 

шляхом переказу коштів або оплати готівкою з дотриманням вимог законодавства 

щодо оформлення готівкових та безготівкових розрахунків, а також в інший спосіб, 

передбачений законодавством України, що регулює надання платіжних послуг.  

Таким чином, у сфері ЕК не обмежуються способи розрахунків за майновими 

зобов’язаннями, при цьому в науковій літературі спостерігається значне 

поширення наукового інтересу до альтернативних видів грошей (Bitcoin та інші 

криптовалюти, Linden Dollars (L$), WoW Gold тощо) та їх правового регулювання 

[166; 233], у зв’язку з чим пропонується дослідити перспективи використання 

альтернативних видів грошей для виконання грошових господарських 

зобов’язань у сфері ЕК. 

                                                
30 До яких, зокрема, відносяться імпортні операції резидентів із купівлі товарів критичного імпорту за переліком, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України (за умови, якщо поставка товарів за такими операціями 

здійснена/здійснюється після 23 лютого 2021 року) та валютні операції, що здійснюються резидентами та 

нерезидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що 

регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони. 
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Залежно від специфічних особливостей емісії та обігу, альтернативні гроші 

можна умовно поділити на три групи: (1) електронні гроші (electronic money); (2) 

віртуальні гроші (virtual money); (3) цифрові гроші (digital money). 

Особливістю електронних грошей як першої групи альтернативних коштів є 

те, що вони емітуються банком чи іншою компетентною установою в обмін на 

випущені центральним банком кошти в готівковій чи безготівковій формі та 

забезпечуються ними. Відповідне положення міститься у п. 14 ч. 1 ст. 1 ЗУПП, 

згідно з яким електронними грошима є одиниці вартості, що зберігаються в 

електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання 

платіжних операцій (включно з використанням наперед оплачених платіжних 

карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими 

особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов’язанням такого емітента електронних 

грошей. 

Первинний аналіз цього визначення дає змогу виокремити такі особливості 

електронних грошей, як електронний вигляд, можливість їх прийняття як засобу 

платежу та існування у формі грошового зобов’язання емітента.  

Прикладами електронних грошей в Україні є «ALFA-MONEY», що 

випускається АТ «Альфа-Банк»; «ЕЛЕКТРУМ», що випускається АБ 

«УКРГАЗБАНК»; «МАКСІ», що випускається АТ «ТАСКОМБАНК», тощо. 

Повний перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей 

згідно з законодавством України, розміщено на сайті НБУ [234]. 

Подальше вивчення ЗУПП дозволяє констатувати, що емітентами 

електронних грошей в Україні можуть бути виключно: 1) банки; 2) установи 

електронних грошей; 3) філії іноземних платіжних установ; 4) оператори 

поштового зв’язку; 5) Національний банк України; 6) органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування (ст. 57 ЗУПП); електронні гроші забезпечуються 

готівковими чи безготівковими коштами (ч. 8 ст. 59 ЗУПП); емітент електронних 

грошей має право випускати електронні гроші на суму, що не перевищує суми 

отриманих ним від користувача коштів (ч. 3 ст. 59 ЗУПП).  
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Указане дає підстави резюмувати, що електронні гроші не мають самостійної 

цінності й обмежуються сумою «традиційних» коштів, якими вони забезпечуються. 

Перелік операцій, що можуть бути здійснені з електронними грошима, чітко 

визначений ЗУПП. Так, відповідно до його ч. 5 ст. 3, електронні гроші, номіновані 

в гривні […], використовуються фізичними і юридичними особами для проведення 

платіжних операцій та розрахунків виключно у випадках, передбачених законами 

України та/або НПА НБУ. Користувачі31 мають право здійснювати з електронними 

грошима […] такі платіжні операції: 1) придбання електронних грошей в емітента 

в обмін на грошові кошти; 2) пред’явлення емітенту електронних грошей до 

погашення в обмін на грошові кошти; 3) здійснення обміну електронних грошей 

одного емітента на електронні гроші іншого емітента; 4) виконання інших 

платіжних операцій з електронними грошима (ч. 3 ст. 60 ЗУПП). Водночас 

користувачі, які є СГ, мають право здійснювати з електронними грошима такі 

платіжні операції: 1) оплата товарів, робіт і послуг, що придбаваються такими 

користувачами з метою провадження своєї господарської діяльності; 2) сплата 

податків, зборів, інших обов’язкових платежів у порядку та на умовах, визначених 

законодавством; 3) сплата благодійних внесків та пожертвувань; 4) приймання 

електронних грошей як засобу платежу за товари (роботи, послуги), що продаються 

(виконуються, надаються) таким користувачем; 5) повернення електронних грошей 

користувачам у разі повернення такими користувачами товару, придбаного за 

електронні гроші, відповідно до законодавства про захист прав споживачів та/або 

в інших випадках, визначених законодавством; 6) перерахування між власними 

електронними гаманцями (ч. 4 ст. 60 ЗУПП). Користувачі ж, які є органами 

державної влади або органами місцевого самоврядування, що забезпечують 

реалізацію фіскальної функції державного бюджету або місцевих бюджетів, мають 

право здійснювати з електронними грошима виключно в межах своїх повноважень, 

встановлених законом, такі платіжні операції: 1) приймання електронних грошей 

від користувачів як сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів у порядку 

                                                
31 Користувачем є фізична особа або юридична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу як 

платник або отримувач (або обидва одночасно) та/або є власником електронних грошей (цифрових грошей НБУ), а 

в разі надання послуг банком – клієнт банку (п. 28 ч. 1 ст. 1 ЗУПП). 
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та на умовах, визначених законодавством; 2) повернення електронних грошей 

користувачам у порядку та на умовах, визначених законодавством (ч. 6 ст. 60 

ЗУПП).  

Таким чином, із позиції законодавства, електронні гроші можуть 

використовуватися для грошових розрахунків між сторонами ГД32, проте всі 

сторони такого ГД повинні мати чинний договір з емітентом електронних грошей 

про порядок їх використання (ч. 5 ст. 59; ч. 7 ст. 60 ЗУПП). Указаним обмежується 

можливість їх вільного обігу порівняно з грошима «традиційними» (в розумінні ч. 

1, ч. 3 ст. 3 ЗУПП). 

Міжнародна складова обігу електронних грошей частково врегульована 

ЗУПП. Так, відповідно до ч. 4 ст. 59 ЗУПП, користувачі мають право отримувати 

та використовувати електронні гроші, номіновані в іноземній валюті, випущені 

емітентами-нерезидентами за межами України; платіжні операції з використанням 

електронних грошей, номінованих в іноземній валюті, виконуються з дотриманням 

валютного законодавства України; порядок використання електронних грошей, 

номінованих в іноземній валюті, встановлюється НБУ. Водночас преамбула ЗУПП 

чітко вказує, що він визначає […] загальні засади випуску та використання в 

Україні електронних грошей. Тому для належного врегулювання питання 

транскордонного переказу електронних грошей, номінованих у гривні, має бути 

розроблене додаткове нормативно-правове регулювання, а до ч. 1 ст. 59 ЗУПП 

варто внести такі зміни: 1) вилучити з абз. 1 слова «Для використання на 

території України»; 2) доповнити абзацом такого змісту «Порядок 

транскордонного переказу електронних грошей, номінованих у гривні, 

встановлюється Національним банком України.». 

Положення про електронні гроші в Україні №481 [235] (далі – Положення 

№481) було прийнято на перехідному періоді введення в обіг електронних грошей 

в Україні і станом на сьогодні є застарілим. Так, на відміну від ЗУПП, Положення 

                                                
32 Хоча ЗУПП прямо не вказує щодо обсягу платіжних операцій, що можуть бути здійснені негосподарюючими 

суб’єктами-юридичними особами (громадськими та релігійними організаціями, благодійними фондами), 

презюмуємо, що будь-які такі операції, з урахуванням обмежень, встановлених ЗУПП, входять до обсягу «виконання 

інших платіжних операцій з електронними грошима» відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 60 ЗУПП. 
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№ 481 обмежує коло емітентів лише банками (абз. 6 п. 1.3 гл. 1); забороняє 

торговцям33 оплачувати товари (роботи, послуги) електронними грошима, а СГ, що 

не є торговцями, приймати таку оплату електронними грошима (п. 5-6 гл. 4); 

обмежує можливість приймання в якості оплати за товари (роботи, послуги) 

електронних грошей, номінованих в іноземній валюті (п. 3.4 гл. 3) та зобов’язує 

погашувати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом та отримані 

торговцями і фізичними особами (п. 2-3 гл. 9). З огляду на це, Положення № 481 

потребує доопрацювання з метою узгодження вказаних положень із відповідними 

вищенаведеними положеннями ЗУПП34. 

Узагальнюючи основні аспекти правового регулювання обігу електронних 

грошей в Україні, варто зазначити, що спільними їх рисами з «традиційними» 

коштами (готівковими чи безготівковими) є здатність виступати законними 

засобами платежу для оплати товарів (робіт, послуг), про що вказувала також 

К. Петрофанова [236, c. 2]. Водночас електронні гроші є за своєю суттю 

зобов’язанням емітента до їх користувача, вони обмежені в обігу та вартістю 

реальних грошей, якими вони забезпечені. Отже, на відміну від «традиційних» 

коштів, електронні гроші не мають самостійної цінності та виступають у ролі 

еквівалента традиційних грошей із деякими особливостями емісії та обігу. До 

аналогічної позиції дійшов НБУ у своєму листі від 07.06.2013 року № 25-112/6750, 

де вказав, що «електронні гроші не можуть бути прирівняні до статусу грошової 

одиниці України, оскільки випускаються банками і мають обмеження у 

розповсюдженні і здійсненні операцій за ними серед обмеженого кола осіб» [237]. 

Слід також зауважити, що в умовах воєнного стану п. 16 Постанови Правління НБУ 

«Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» від 

24.02.2022 року № 18 [232] встановлено заборону випуску електронних грошей, 

поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження 

електронних грошей банками-емітентам електронних грошей на період воєнного 

                                                
33 Якими є СГ, що на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом із розрахунків, приймають електронні 

гроші як засіб платежу за товари (п. 1.3 гл. 1 Положення №481). 
34 Конкретний перелік усіх необхідних змін викладати не видається за необхідне з огляду на мету та обсяг цієї 

роботи. 
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стану. Таким чином, до завершення воєнного стану в Україні поповнення 

існуючого фонду електронних грошей фактично неможливе та значно 

ускладнюється їхній обіг. 

Віртуальна валюта за низкою характеристик є дещо іншим видом 

альтернативних грошей та була визначена Європейським центральним банком 

(далі – ЄЦБ) як цифрове подання вартості, не видане центральним банком, 

кредитною установою чи установою електронних грошей, яке за певних обставин 

може бути використано як альтернатива грошам [238, с. 25]. 

Віртуальна валюта може бути умовно поділена на три групи залежно від 

принципів її обігу [239, с. 13–15]:  

1. віртуальна валюта, що використовується в межах того чи іншого 

віртуального простору його учасниками, які зазвичай безпосередньо не 

придбавають відповідну валюту, а отримують її як винагороду за успішність 

виконання завдань. У цій групі учасниками сплачується «вхідний» платіж за 

можливість взаємодії. Валюта не може бути виведена за межі віртуального 

простору та/чи обміняна на реальні гроші.  

Приклад: WoW Gold, що є віртуальною валютою популярної онлайн-гри 

World of Warcraft;  

2. віртуальна валюта, яка придбавається за традиційні гроші, 

використовується для придбання віртуальних благ та не може бути у зворотному 

порядку обміняна на реальні гроші.  

Приклад: Facebook Credits, віртуальні гроші, що використовуються для 

спрощення розрахунків у межах додатків мережі Facebook;  

3. віртуальна валюта, що може бути придбана за традиційні гроші та 

конвертована в традиційні гроші у зворотному порядку. Використовується для 

придбання як реальних, так і віртуальних благ. 

Приклад: Linden Dollars (L$) у межах гри Second Life35. Криптовалюта (як-от 

BitCoin). 

                                                
35 Віртуальний простір, де учасник створює «аватара» – аналога себе у віртуальному світі. Подібною грою також є 

The Sims. 
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Порівнюючи віртуальні гроші з електронними, ЄЦБ вказує, що, хоча за 

деякими ознаками віртуальні кошти подібні до електронних, «є одна важлива 

відмінність» [239, с. 16]: так, електронні гроші забезпечуються традиційними 

(реальними) грошима, при чому цей зв’язок має конкретне юридичне підґрунтя. 

Електронні гроші, крім того, видаються в тій же валюті, що і валюта забезпечення 

(долар США, Євро тощо), водночас віртуальні гроші емітуються у специфічну для 

цього віртуального простору валюту. На думку ЄЦБ, остання позиція суттєва, 

оскільки внутрішні курси віртуальних валют, не маючи правового підґрунтя, 

можуть безконтрольно зростати. Це може, зокрема, впливати на відношення такого 

курсу до можливості отримати реальну валюту у зворотному порядку36. Крім того, 

контроль над курсом віртуальних валют повністю лежить на компанії, що її видає 

(яка не є ані банком, ані фінансовою установою), що може мати будь-які 

непередбачувані наслідки. 

Таким чином, віртуальні валюти є особливим видом віртуального майна, що 

переважно має цінність лише в межах того чи іншого віртуального простору, 

можуть бути прив’язані до традиційних грошей за курсом, час від часу 

встановленим на розсуд емітента (що не є фінансовою установою) чи розрахованим 

на основі певних алгоритмів, не підпадають під жодне правове регулювання (у 

більшості випадків) та за певних обставин можуть бути використані як 

альтернатива грошам.  

Як різновид віртуальної валюти ЄЦБ виокремлює також криптовалюту [239, 

с. 16]. Станом на сьогодні криптовалюта є для багатьох людей і компаній 

привабливим засобом інвестицій, хоча ще 10 років тому вказану тенденцію важко 

було уявити. Перша з криптовалют, BitCoin, була заснована 2009 року. Не 

отримавши визнання протягом перших двох років існування, уже за 10 років 

розвитку вартість одного BitCoin зросла з 1 долара США у 2011 році до 60,000 

доларів США у 2021 році [240]. Таким чином, інвестиційна успішність цього виду 

валюти виявилася унікальною й безпрецедентною.  

                                                
36 Водночас у деяких випадках (як-от із стейблкоінами (Stablecoins)) курс криптовалюти забезпечується фіатними 

грошима чи майном, що може розглядатися як виняток із правила. 
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Попри популярність, щодо криптовалюти сформувалися різні думки в 

суспільному середовищі. Так, на думку багатьох спеціалістів, як-от кореспондента 

Forbes Ріка Міллера (Rick Miller), криптовалюту не можна розглядати грошима за 

низкою ознак [241], зокрема у зв’язку з тим, що вона не виконує трьох основних 

функцій грошей: засобу обміну, запасу вартості та розрахункової одиниці. Деякі 

спеціалісти вважають криптовалюти черговою фінансовою пірамідою з тієї 

причини, що вони не мають конкретних підстав для оцінки вартості [242–244], при 

цьому існують реальні приклади використання криптобірж для накопичення 

грошей та обману людей [245]. Не вірять у можливість використання криптовалюти 

як повноцінного замінника грошей навіть провідні інвестори міжнародного рівня. 

Так, Михайло Новограц (Michael Novogratz) в інтерв’ю для Goldman Sachs 

висловив думку, що BitCoin ніколи не стане аналогом грошей, хоча може бути 

хорошим активом. На його думку, «розрахуватися криптовалютою за дієтичну колу 

буде настільки ж можливо, як розрахуватися за неї золотом. Такого ніколи не 

трапиться» [246, с. 4]. Інші ж фахівці відстоюють протилежну думку, вказуючи, що 

фінансові піраміди потребують регулярного вливання коштів «послідовників», а 

цінність системи криптовалюти зростає незалежно від цього [247]. 

Безперспективність криптовалюти також різко оспорюється у фінансовому 

середовищі [248].  

З технічної точки зору криптовалюта є особливим активом у формі цифрового 

токену, який існує в розподіленій міжнародній інформаційній мережі без 

централізованого управителя, що функціонує за принципом технології «блокчейн» 

[249, с. 15, 106]. Остання була детально описана в однойменній праці Сатоші 

Накамото під назвою «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» [250], який і 

вважається її винахідником [251]. Блокчейн є електронною книгою обліку, який 

реєструє різноманітні інформаційні операції та складається з послідовності 

цифрових «блоків» [252]. Кожен блок системи містить унікальний комбінований 

хеш-код, що формується за результатом криптографічного перетворення хеш-кодів 

усіх трансакцій, які відбулися в одному проміжку часу. Водночас кожен блок 

містить хеш-код попереднього блоку [253], що разом створює своєрідний ланцюг 
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блоків. Формування кожного нового блоку відбувається за участю «майнерів» – 

осіб, котрі мають відповідне обладнання та отримують винагороду у вигляді 

криптовалюти за розв’язання математичних задач, пов’язаних із валідацією 

трансакцій. Уже проведені трансакції та сформовані блоки неможливо скасувати 

чи змінити. 

Таким чином, аби сфальсифікувати будь-яку трансакцію, що відбулася колись 

у системі блокчейн, необхідно докорінно змінити цільовий блок та всі блоки, 

створені після того. Враховуючи зростаючу популярність криптовалют та кількість 

ресурсів, необхідних для підтримки хоча би одної (до прикладу BitCoin) системи 

криптовалют, указана операція потребує значної кількості часу та ресурсів, 

доступних лише одиницям або не доступних нікому. За рахунок такого рівня 

безпеки система блокчейн отримала високу довіру у світі, зокрема й у таких 

державах, як США, Бразилія, Ізраїль, Велика Британія, Франція, Грузія, Німеччина, 

Китай, які використовують її для ведення державних реєстрів, формування 

інформаційних систем органів державного управління тощо [254]. Україна першою 

в світі використала блокчейн при проведенні аукціону [255], а саме в Системі 

електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).  

Отже, Bitcoin та інші різновиди криптовалют є цікавим інвестиційним 

інструментом та своєрідним активом, який наразі має тенденцію до постійного 

зростання цінності.  

Питання правового статусу криптовалюти розглядається міжнародною 

спільнотою протягом тривалого часу. Національні підходи значно різняться – від 

надання статусу законного платіжного засобу до цілковитої її заборони. Водночас 

станом на 2021 рік близько 130 країн «випустили закони або інформаційні політики 

з цього питання» [166, с. 88]. Так, в ЄС питання обігу криптовалюти порушив ще 

2015 року Європейський суд, який визнав Bitcoin засобом оплати (у цілях 

оподаткування) [166, с. 100]. У вересні 2020 року Європейська Комісія подала 

законодавчу пропозицію для врегулювання ринку криптоактивів [256], де 

криптоактиви «визначено цифровим вираженням цінностей або прав, які можуть 

зберігатися і продаватися в електронному вигляді» [166, с. 99]. В Австралії [257] 
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криптовалюта визнається активом для цілей оподаткування. Франція, своєю 

чергою, «дозволяє здійснювати криптовалютні платежі у звичайних магазинах» 

[166, с. 101]. У Великій Британії для вирішення питання була сформована робоча 

група Cryptoasset Taskforce, яка у звіті 2018 року [258] визнала, що криптовалюту 

не можна вважати ані коштами, ані валютою. Станом на сьогодні законодавчого 

визнання криптовалюти у Великій Британії немає, хоча володіння нею та її 

використання саме по собі не може бути визнане незаконним [259; 166, с. 96]. 

Здебільшого законодавчі ініціативи в цій державі спрямовані на питання 

оподаткування криптовалюти [260] та протидії відмиванню коштів [261].  

У багатьох штатах США, своєю чергою, видаються різні НПА, спрямовані на 

врегулювання обігу криптовалюти. Загалом, правова ситуація може бути 

класифікована як динамічна. Так, в Індіані [262] криптовалюта розглядається як 

майно, в Кентукі криптовалюта врегульована для цілей оподаткування, де вона 

визнається віртуальним активом, що може бути конвертований у законний 

платіжний засіб [263], а в Маямі свого часу навіть дозволили виплачувати заробітну 

плату в Bitcoin [264]. Як указує Г. Тітова, станом на 2019 рік «операції з 

криптовалютою були дозволені в штатах Алабама, Аляска, Коннектикут, 

Джорджія, Гаваї, Айдахо, Нью-Йорк, Північна Кароліна, Орегон, Вермонт, 

Вірджинія, Вашингтон, Вісконсін. Дозволяли або не перешкоджали операціям із 

криптовалютою без ліцензій Арізона, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Делавер, 

Округ Колумбія, Флорида, Індіана, Іллінойс, Айова, Канзас, Кентуккі, Луїзіана, 

Мен, Меріленд, Массачусетс, Мічиган, Міннесота, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, 

Невада, Небраска, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Північна Дакота, 

Огайо, Оклахома, Пенсільванія, Род-Айленд, Південна Кароліна, Південна Дакота, 

Теннессі, Техас, Юта, Західна Вірджинія, Вайомін […]» [166, с. 93]. Таким чином, 

США є однією з найбільш лояльних до обігу криптовалюти юрисдикцій.  

У Канаді криптовалюту можна використовувати для оплати товарів та послуг, 

щоправда вона досі не визнається національною валютою [265; 166, с. 94]. Своєю 

чергою, Японія узаконила криптовалюти як законний засіб оплати ще у квітні 2017 
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року [166, с. 95], однак там вона не є «валютою» в повноцінному розумінні37. 

Першою ж країною, що прирівняв статус криптовалюти і національної валюти, став 

Ель Сальвадор. У червні 2021 року парламент цієї країни ухвалив рішення про 

визнання криптовалюти законним платіжним засобом, нарівні з доларом США 

[267]. Водночас у деяких інших країнах, як-от у Китаї, фінансовим установам та 

платіжним компаніям заборонено надавати послуги, пов’язані з криптовалютами 

[268], а також торгувати криптовалютою або ж «майнити» її [269]. У таких країнах, 

як Нігерія, заборонено торгувати криптовалютою чи проводити платежі за її 

допомогою [270]. Проте ця заборона стосується лише банківського сектору [271].  

Спроби визначити місце криптовалюти в економічному просторі України 

відбуваються ще з 2014 року, про що писала, зокрема, М. Загрядська [272]. Так, 

відповідно до роз’яснення НБУ від 10.11.2014 року «щодо правомірності 

використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin», останній 

розглядався грошовим сурогатом, «який не має забезпечення реальною вартістю і 

не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території 

України як засіб платежу, оскільки це протирічить нормам українського 

законодавства» [273]. У листі від 08.12.2014 року №29-208/72889 НБУ підтримав 

указану позицію та додатково зазначив, що вбачає в системі BitСoin ознаки 

фінансової піраміди [274]. Тим не менше, уже 2017 року на сайті НБУ була 

опублікована «Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в 

Україні» від 30.11.2017 року, відповідно до якої НБУ, Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг зауважили, що «складна правова природа 

криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, ані валютою і 

платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними 

грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом» [275]. Підставою для 

відмови від визнання криптовалюти грошовим сурогатом було те, що «у 

криптовалюти відсутні ознаки документа у вигляді грошових знаків, відсутній 

емітент, а також відсутня мета виготовлення» [275]. Як наслідок – уже 2018 року 

                                                
37 Тобто лише отримала законну підставу для використання як платіжного інструменту [266]. 



 125 

відповідний лист НБУ від 08.12.2014 року №29-208/72889 був скасований листом 

НБУ від 22.03.2018 року № 40-0006/16290 [276]. Позицію фінансових регуляторів 

підтримала і Державна фіскальна служба 2019 року в індивідуальній податковій 

консультації (ІПК) від 25.01.2019 року №282/К/99-99-13-01-02-14/ІПК [277].  

У науковій літературі висловлюються негативні висновки щодо можливості 

використання віртуальних валют як засобу платежу з огляду на положення чинного 

законодавства України [278, c. 113; 279, c. 127]. Існують також і позиції, згідно з 

якими законодавство необхідно вдосконалити з метою визнання криптовалюти 

законним платіжним засобом. Так, В. Іванюк за результатом проведення 

дисертаційного дослідження висловила позицію, відповідно до якої ринок 

криптовалют як різновиду віртуальних валют варто врегулювати в Україні з метою 

надання їм можливості виступати засобом платежу [233]. Натомість Г. Тітова 

вважає за доцільне «надання криптовалютам особливого статусу за аналогією з 

електронними грошима» [166, c. 173]. 

Не вдаючись до наукової дискусії з питання вдосконалення законодавства 

щодо статусу віртуальних валют, у цілях цієї роботи варто констатувати, що їх 

використання як законного засобу платежу на території України не допускається. 

Так, відповідно до ч. 2 ст.189 ГК, ціна є істотною умовою ГД; ціна зазначається в 

договорі у гривнях. Відповідно до ст. 3 ЗУПП, грошові кошти існують в Україні у 

готівковій (формі грошових знаків) та безготівковій (формі записів на рахунках) 

формах. Відповідно до ст. 34-35 ЗУ «Про НБУ», виключне право введення в обіг 

(емісія) гривні […] належить НБУ; гривня (банкноти і монети) як національна 

валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України […]. 

Підкріпиться вказаний висновок з набуттям чинності ЗУ «Про віртуальні 

активи» [280]. Указаний НПА пройшов тривалу процедуру розгляду, та на нього, 

після першого прийняття ВРУ, було накладене вето Президента України з 

одночасним наданням пропозицій. Після врахування пропозицій його було 

остаточно прийнято ВРУ. Станом на сьогодні, відповідно до його п. 1 розділу VI 

«Прикінцеві та Перехідні Положення», ЗУ «Про віртуальні активи» набирає 

чинності з дня набрання чинності ЗУ про внесення змін до ПК щодо особливостей 
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оподаткування операцій із віртуальними активами, але не раніше дня 

опублікування ЗУ «Про віртуальні активи». 

ЗУ «Про віртуальні активи» врегульовується обіг віртуальних активів, які 

визначаються як нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість 

та виражене сукупністю даних в електронній формі (п. 1 ч. 1 ст. 1). Таким чином, 

із набуттям чинності вказаним ЗУ, віртуальна валюта отримає статус віртуального 

активу. 

Вказаним законом обмежується використання віртуальних активів в обмінних 

операціях та як засобу платежу. Так, відповідно до ч. 7 ст. 4 ЗУ «Про віртуальні 

активи», віртуальні активи не є засобом платежу на території України й не можуть 

бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги). 

Коментуючи це положення, Головне юридичне управління Апарату ВРУ 

зазначило: «Положення частини сьомої статті 4 законопроекту […] позбавлене 

правового змісту, є невизначеним та суперечить нормам чинного цивільного 

законодавства, а тому буде незастосовним на практиці. […] частиною другою 

[статті 715 ЦК України. – А. П.] визначено, що кожна із сторін договору міни є 

продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він 

одержує взамін. Таким чином, договір міни фактично є поєднанням двох договорів 

купівлі-продажу. А відтак, віртуальний актив як об’єкт цивільних прав зможе бути 

предметом договору міни. 

Крім того, відповідно частини шостої статті 715 ЦК України законом можуть 

бути передбачені особливості укладення та виконання договору міни. Тобто, 

допускається лише визначення законом певних особливостей укладення та 

виконання цього виду договору, а не заборони відносин загалом. Відтак, реалізація 

такої пропозиції законопроекту зумовлює розрегулювання правовідносин […]. 

Водночас наведене положення законопроекту не враховує правової позиції 

Конституційного Суду України, за змістом якої конкретна сфера суспільних 

відносин не може бути водночас врегульована однопредметними нормативними 

правовими актами однакової сили, які за змістом суперечать один одному (пункт 3 

мотивувальної частини Рішення від 03.10.1997 № 4-зп)» [281]. 
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Підтримуємо вказану позицію та вбачаємо за необхідне вилучити із ч. 7 ст. 4 

ЗУ «Про віртуальні активи» слова «та не можуть бути предметом обміну на 

майно (товари), роботи (послуги)». 

Додатково варто зазначити, що з набуттям чинності ЗУ «Про віртуальні 

активи» виникне розрегулювання правового статусу електронних та цифрових 

грошей в Україні. Вказане обумовлене тим, що в ЗУ «Про віртуальні активи» 

віртуальний актив визначається через конструкцію «нематеріальне благо, що є 

об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній 

формі» (п. 1 ч. 1 ст. 1). Очевидно, що електронні та цифрові38 гроші підпадають під 

указане визначення, у зв’язку з чим за ЗУ «Про віртуальні активи» вони не зможуть 

бути законним засобом платежу на території України. Тому вбачається, що п. 1 ч. 

1 ст. 1 ЗУ «Про віртуальні активи» варто доповнити реченням такого змісту: «Для 

цілей цього Закону віртуальні активи не включають електронні та цифрові гроші». 

Окремою групою альтернативних грошей є цифрові гроші. Специфічною їх 

ознакою, на відміну від електронних та віртуальних грошей, є те, що вони 

випускаються центральним банком певної країни та виступають як національний 

грошовий знак, виражений у цифровій (а не паперовій) формі. Таким чином, вони 

забезпечуються напряму центральним банком, а не емітентом електронних грошей. 

Із цим пов’язана і їх передбачувана стабільність, порівняно з віртуальними 

грошима, курс яких переважно залежить від популярності того чи іншого їх виду.  

Першою державою, що заявила про випуск цифрових грошей, були Багамські 

острови [282]. Практично одночасно вказане здійснила й Камбоджа [283]. Станом 

на сьогодні популярними також є цифрові юані (емітуються в Китаї) [284]. 

Нещодавно про випуск цифрового рупія заявила Індія [285]. Відповідні розробки 

щодо запуску цифрових грошей ведуться у Великій Британії [286], США, ЄС [287, 

288] та велися в Україні [289–291]39. При цьому в Україні вони завершилися 

успішно з прийняттям ЗУПП. 

                                                
38 Визначення цифрових грошей у відповідному НПА наведене кількома абзацами нижче в тексті дисертації. 
39 Питання хронології міжнародного визнання цифрових грошей досліджувалося нами також в інших роботах [292] 
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Так, відповідно до п. 96 ч. 1 ст. 1 вказаного НПА, цифрові гроші Національного 

банку України – електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є 

НБУ. Частина 2 ст. 3 ЗУПП визначає, що грошові кошти для цілей цього Закону 

включають також […] цифрові гроші у випадках, передбачених ЗУПП. Відповідно 

до ч. 1 ст. 46 ЗУПП, виконання платіжних операцій із цифровими грошима 

здійснюється відповідно до правил, визначених НБУ. Порядок випуску, зберігання 

та погашення цифрових грошей, а також особливості виконання платіжних 

операцій із застосуванням цифрових грошей визначаються нормативно-правовими 

актами НБУ (ч. 1 ст. 62 ЗУПП). 

Узагальнюючи, видається, що різновидами альтернативних грошей, які 

можуть бути використані як законний платіжний засіб для виконання ГД у сфері 

ЕК на території України, є електронні та цифрові гроші. Щодо грошей віртуальних, 

то їм поки бракує як законодавчого підґрунтя (у багатьох країнах, зокрема й 

Україні), так і достатньої економічної стабільності для використання як законного 

платіжного засобу за ГД. 

Результати ж вказаного дослідження дозволяють запропонувати такі зміни до 

законодавства. У ГК пропонується: 1) частину 1 ст. 140 ГК доповнити абзацами 

другим та третім такого змісту: «внески засновників та учасників у формі 

віртуальних та інших нематеріальних активів»; «доходи від торгівлі 

віртуальними та іншими нематеріальними активами»; 2) частину 1 ст. 198 ГК 

після слів «у безготівковій формі» доповнити словами і символами «(зокрема з 

використанням електронних та цифрових грошей у порядку, визначеному 

законодавством)».  

З метою легалізації обігу цифрових грошей іноземних держав на території 

України та сприянню її виходу на міжнародний ринок цифрових грошей необхідно 

визначення терміна іноземної валюти в п. 5 ч. 1 ст. 1  ЗУ «Про ВО» доповнити 

підпунктом у редакції: «(г) цифрові гроші іноземних держав» (за аналогією до п. 6 

ч. 1 ст. 1 вказаного ЗУ). 
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2.3. Способи забезпечення виконання господарського зобов’язання у сфері 

електронної комерції 

 

Укладаючи ГД, сторони переважно виходять із позицій довіри [293, с. 12], 

оскільки жодна особа не може вступити у правовідносини, розуміючи наперед, що 

вони будуть руйнівними для неї. Водночас з огляду на те, що безумовна довіра в 

умовах конкурентного середовища неможлива, сторони вживають визначених 

законом та договором засобів, спрямованих на забезпечення виконання зобов’язань 

(далі – «ЗВЗ»). 

Основи правового регулювання способи ЗВЗ отримали як у ГК, так і в ЦК. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 199 ГК, виконання господарських зобов’язань 

забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських 

відносин, якими є, відповідно до ч. 2 ст. 20 ГК, розділу V ГК: 1) визнання наявності 

або відсутності прав; 2) визнання повністю або частково недійсними актів органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що 

суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб’єкта 

господарювання або споживачів; 3) визнання недійсними господарських угод із 

підстав, передбачених законом; 4) відновлення становища, яке існувало до 

порушення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання; 5) припинення 

дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; 6) присудження 

до виконання обов’язку в натурі; 7) відшкодування збитків; 8) застосування 

штрафних санкцій; 9) застосування оперативно-господарських санкцій; 10) 

застосування адміністративно-господарських санкцій; 11) установлення, зміна і 

припинення господарських правовідносин.   

Щодо цих положень вбачається за необхідне зазначити про некоректність 

формулювання ч. 1 ст. 199 ГК, оскільки не всі засоби захисту прав кредитора 

можуть бути визнані такими, що забезпечують виконання зобов’язання40. 

                                                
40 Не забезпечують, тобто з великою вірогідністю не призводять до виконання зобов’язання, а саме в таких випадках: 

визнання наявності або відсутності прав (визнання не призводить до виконання), визнання недійсними угод 

(недійсність угоди скасовує зобов’язання, нею передбачене), відшкодування збитків (збитки і розмір зобов’язання 

можуть існувати паралельно), установлення, зміна і припинення господарських правовідносин, а також застосування 

санкцій (що може простимулювати боржника, але не гарантовано призведе до виконання). 
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Відповідальність, своєю чергою, є наслідком невиконання зобов’язання та існує 

паралельно із заходами, що забезпечують його виконання.  

З огляду на зазначене, вважаємо, що перше речення ч. 1 ст. 199 ГК спричиняє 

зарегульованість законодавства та потребує вилучення.  

Крім вказаних вище способів ЗВЗ, за погодженням сторін можуть 

застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види 

забезпечення виконання зобов’язань (далі – ВЗВЗ), які зазвичай застосовуються в 

господарському (діловому) обігу; до відносин щодо ЗВЗ учасників господарських 

відносин застосовуються відповідні положення ЦК (ч. 1 ст. 199 ГК).  

Так, у ст. 546 ЦК та ст. 199-201 ГК законодавець визначив низку поіменованих 

ВЗВЗ, а саме неустойку, поруку, гарантію (банківську гарантію за ГК), заставу, 

притримання, завдаток, право довірчої власності, єдині загальногосподарські 

(публічні) гарантії виконання зобов’язань (страховий фонд публічної застави). 

Відповідно до вказаних НПА, ВЗВЗ виникають на підставі правочину, вчиненого у 

письмовій формі (ст. 547 ЦК), хоча в деяких випадках можуть виникати на підставі 

закону або визначатися в розмірі, ним передбаченому (ч. 1 ст. 548 ЦК; приклади: 

ст. 201 ГК; ч. 1 ст. 735 ЦК). 

Лише поверхневий аналіз перерахованих законодавцем ВЗВЗ свідчить про 

неоднорідну їхню правову природу. Так, неустойка завжди покриває лише частину 

зобов’язання або взагалі обраховується окремо, тоді як застава переважно 

використовується для покриття розміру зобов’язання повністю. Деякі ВЗВЗ із 

перерахованих вище стосуються окремо визначеного майна, інші – обов’язку 

третьої особи. 

З огляду на це, вбачаємо за необхідне на базі сформованої в науковій 

літературі доктрини класифікувати ВЗВЗ, визначені законом як такі, що мають 

право належати до такої правової категорії, та водночас ідентифікувати ті засоби, 

що за всіма ознаками до них не належать. Системний аналіз наукових джерел дає 

можливість дійти висновку про те, що низка дослідників приписує ВЗВЗ дві 

кваліфікуючі ознаки: спрямованість на стимулювання боржника до належного 
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виконання зобов’язання та можливість захисту прав кредитора у випадку його 

невиконання чи неналежного виконання.  

Так, І. Пучковська зазначає, що ВЗВЗ «стимулюють боржника до належного 

виконання зобов’язання самим фактом свого існування, реалізуючись виключно у 

разі порушення зобов’язання з метою захисту прав кредитора […]» [294, с. 7]. На 

думку Ю. Носіка, «в широкому розумінні, забезпеченням виконання зобов’язань 

можуть розглядатись всі ті правові, економічні, організаційні та інші умови й 

механізми, які спонукають боржника до належного виконання зобов’язання. Проте 

суто в цивільному праві під забезпеченням виконання зобов’язання маються на 

увазі додаткові правовідносини (зобов’язання), спрямовані на стимулювання 

боржника до точного і неухильного виконання основного зобов’язання і 

попередження та/або зменшення негативних наслідків від можливого його 

порушення» [295, с. 548-549]. Л. Шимон указує, що «основними функціями 

особистих способів забезпечення виконання зобов’язання є стимулююча, яка 

проявляється у впливі на боржника, спонукаючи його виконати зобов’язання 

належним чином, та захисна» [293, с. 3]. О. Отраднова вважає, що «забезпечення 

виконання зобов’язання здійснюється не лише шляхом надання за допомогою 

способів забезпечення гарантій фактичного (реального) виконання, але й шляхом 

так званого «остраху» контрагента, примушення його виконати прийняте на себе 

зобов’язання під загрозою певних негативних наслідків […]» [296, с. 9]. 

І. Проценко наводить таку дефініцію: «Забезпечення належного виконання 

зобов’язань – передбачені нормами чинного законодавства та застосовані 

сторонами зобов’язання додаткові обтяжуючі інститути цивільного права, що 

спонукають боржників до належного виконання їхніх юридичних обов’язків 

шляхом можливості застосування до них чи третіх осіб у зобов’язанні визначених 

сторонами зобов’язання чи законом мір майнового впливу» [297]. Натомість 

А. Жила вказує ось що: «Забезпечувальне зобов’язання – це правовідношення, що 

виникло на підставі правової норми внаслідок порушення основного 

забезпечувального зобов’язання його стороною, виконання якого, залежно від 

способу забезпечення, спрямоване на стимулювання боржника до належного 
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виконання обов’язків та на захист інтересів кредитора» [298]. Далі Г. Макаренко 

наводить таку дефініцію: «Спосіб забезпечення зобов’язань – це правовідношення, 

що виникло на підставі правової норми внаслідок порушення основного 

забезпечуваного зобов’язання його стороною, виконання якого, залежно від 

способу забезпечення, спрямоване на стимулювання боржника до належного 

виконання обов’язків та/або на захист інтересів кредитора» [299]. Своєю чергою, 

О. Гелевей дотримується такої позиції: «Забезпечувальні засоби – це такі правової 

конструкції, що побудовані на нормах закону, положеннях договору, торгівельного 

звичаю, які дозволяють кредитору захистити свої майнові інтереси у випадку 

невиконання чи виникнення загрози невиконання боржником договірних 

зобов’язань, незалежно від того, чи передбачені вони безпосередньо в договорі» 

[300]. На думку П. Федосєєва, відповідними варто розглядати «будь-які заходи [що 

стосуються забезпечення виконання зобов’язань. – А. П.], що сприяють належному 

виконанню зобов’язань боржником, а у випадку порушення – гарантують 

забезпечення інтересів потерпілої сторони» [301]. С. Андросов указує, що «під 

засобами забезпечення виконання господарських кредитно-банківських 

зобов’язань запропоновано розуміти передбачені законом або господарським 

кредитним договором спеціальні засоби, що стимулюють належне та реальне 

виконання боржником покладених на нього зобов’язань, а також забезпечують 

задоволення законних вимог кредитора у разі невиконання (неналежного 

виконання) своїх обов’язків боржником» [302]. 

Деякі автори займають дещо іншу позицію. Так, як справедливо вказує 

І. Пучковська, «правовий інструмент, щоб «забезпечити» виконання зобов’язання, 

повинен мати те, за рахунок чого таке забезпечення відбуватиметься» [294, с. 30]. 

На думку автора, «наявність джерела виконання порушеного зобов’язання 

виступає «лакмусовим папірцем», визначальною ознакою видів забезпечення 

виконання зобов’язань […], дозволяючи відокремити їх від інших способів захисту 

прав кредитора, що застосовуються у договірних зобов’язаннях» [294, с. 30].  

І справді, варто погодитися, що коли ВЗВЗ не має під собою підґрунтя, за 

рахунок якого можна до певної міри «гарантувати» отримання кредитором 
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бажаного виконання, то сенс ВЗВЗ як правової конструкції втрачається. 

Стимулювання боржника однозначно не завжди призводить до виконання 

зобов’язання. У діловій практиці неодноразово зустрічаються випадки, коли 

неустойка виплачується, проте основне зобов’язання залишається простроченим 

протягом тривалого часу. Тому не вважаємо за можливе віднести ВЗВЗ, 

виокремлений законодавцем, а саме неустойку та завдаток, до ВЗВЗ, оскільки, з 

одного боку, у них немає забезпечувального джерела, з іншого – їх застосування не 

завжди призводить до виконання зобов’язання, а в основному лише стимулює 

боржника. Аналогічну позицію висловлювали також інші автори [303, с. 39; 293, 

с. 28-29]. 

Базуючись на ознаці наявності забезпечувального джерела, Л. Шимон 

пропонує основним критерієм для класифікації ВЗВЗ визнати склад (характер) 

забезпечувального джерела. Вона вказує, що «залежно від того, чи виступає 

забезпечувальним джерелом конкретного виду забезпечення виконання 

зобов’язання обов’язок певної третьої особи виконати порушене боржником 

зобов’язання на користь кредитора чи таким буде певне майно, види забезпечення 

поділяються на (1) особисті та (2) майнові» (курсив Л. Шимон. – А. П.) [293, 

с. 29]. «Особисті види забезпечення виконання зобов’язання (особисті 

забезпечення) – передбачені чинним цивільним законодавством забезпечувальні 

правові конструкції, які спираються на обов’язок третьої особи виконати порушене 

боржником зобов’язання на вимогу кредитора. Забезпечувальне джерело 

особистих забезпечень складає обов’язок третьої особи виконати порушене 

боржником зобов’язання на користь кредитора» [293, с. 38]. До майнових, у такому 

разі, варто відносини ВЗВЗ, які спираються на право кредитора звернути стягнення 

на певне майно, виокремлене для забезпечення виконання відповідного 

зобов’язання [293, с. 29]. 

Ґрунтуючись на вищевказаних позиціях авторів та положеннях чинного 

законодавства, вважаємо за необхідне запропонувати авторське визначення 

способів ЗВЗ як додаткових заходів, встановлених договором чи законом на 

випадок порушення виконання зобов’язання боржником, що полягають у 
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можливості кредитора отримати належне йому виконання за договором за 

рахунок забезпечувального джерела (майна чи обов’язку третьої особи виконати 

відповідне зобов’язання). 

Враховуючи вказане, пропонується погодитися з думкою Л. Шимон щодо 

віднесення до особистих поіменованих ВЗВЗ гарантії та поруки [293, с. 39-40], та 

до майнових поіменованих ВЗВЗ вважаємо за необхідне відносити заставу, 

притримання, право довірчої власності та загальногосподарські (публічні) гарантії 

виконання зобов’язань (страховий фонд публічної застави). 

У сфері ЕК можуть бути використані будь-які ВЗВЗ з перерахованих вище, 

зокрема тому, що, як було визначено в попередніх підрозділах роботи, виконання 

господарського зобов’язання у цій сфері не обмежується необхідністю 

використання МЕЗ і може відбуватися в будь-який, не заборонений 

законодавством, спосіб. 

Водночас варто звернути увагу на положення абз. 8 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ЕК»41, 

відповідно до якого дія цього закону не поширюється на правочини, якщо 

виконання зобов’язання забезпечується особою, яка уклала договір поруки або 

іншої форми майнового забезпечення, за умови, що така особа діє в цілях, що 

виходять за межі її господарської діяльності чи незалежної професійної діяльності. 

Насамперед необхідно підкреслити, що порука не є формою майнового 

забезпечення, відповідно до наведених вище висновків. Окрім того, вказане 

положення сформульовано надзвичайно невдало, оскільки, виходячи з нього, 

неможливо зрозуміти, на який саме правочин не поширюється дія ЗУ «Про ЕК»: на 

правочин, яким визначається основне зобов’язання, чи яким воно забезпечується.  

Пункт «с» ч. 2 ст. 9 Директиви 2000/31/ЄС встановлює більш коректне 

формулювання, а саме, що законодавством країн членів можуть встановлюватися 

виключення до передбаченого ч. 1 ст. 9 правила щодо презумпції правомірності 

електронного договору, зокрема, щодо контрактів про поручительство та майнове 

забезпечення, що надається особами, які діють в цілях, що лежать поза межами їх 

комерційної чи професійної діяльності. Вважаємо за необхідне врахувати, що в 

                                                
41 Зокрема, з огляду на перспективу впровадження запропонованих нами в підрозділі 2.1 змін до ЗУ «Про ЕК». 
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контексті інтеграції України до європейського інформаційного простору необхідно 

зважати на положення законодавства ЄС. Директива 2000/31/ЄС у цій частині не 

встановлює імперативних положень, а лише те, що законодавством країн-учасниць 

ЄС можуть бути встановлені винятки з принципу недискримінації правочинів на 

підставі використання МЕЗ для їх вчинення. Водночас нами не вбачається підстав 

для дискримінації правочинів у сфері ЕК на підставі їх предмету, а саме 

встановлення ними ВЗВЗ.  

Чинна редакція абз. 8 ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про ЕК» обмежує дію вказаного НПА на 

низку правочинів, пов’язаних із використанням ВЗВЗ. Незалежно від того, мається 

на увазі основний договір чи договір, яким встановлюється ВЗВЗ, наслідки такого 

обмеження виявлятимуться у зменшенні законодавчих підстав для визнання 

електронного правочину рівним письмовому (як передбачено ч. 12-13 ст. 11 ЗУ 

«Про ЕК»)42. Тому вбачається за необхідне вилучити абз. 8 ч. 1 ст. 1 із ЗУ «Про 

ЕК». 

Крім перерахованих у ГК та ЦК ВЗВЗ, специфіка господарських відносин у 

сфері ЕК обумовлює використання особливих «непоіменованих» [304] ВЗВЗ. При 

цьому особливістю ВЗВЗ у сфері ЕК є спрямованість на автоматизацію процесів. 

Так, безакцептне списання коштів із рахунку переважно актуальне для СГ, що 

працюють із контрагентами за принципом «підписки». Такий засіб застосовується 

при використанні сервісів YouTube Music Premium та Apple Music, коли кожного 

місяця з рахунку контрагента стягується плата без окремого підтвердження. «Нова 

Пошта», компанія, що надає послуги з доставки, використовує автоматичне 

списання коштів із рахунку клієнтів за фактом виконання власних зобов’язань 

[305]. Bolt, компанія-лідер на ринку короткострокової оренди електричних 

транспортних засобів, пропонує використання власних самокатів, що знаходяться 

у вільному доступі на вулицях України, за допомогою фірмового додатку. 

Зареєструвавшись у ньому, користувач погоджується з Правилами та умовами Bolt 

із використання електротранспорту [306], зокрема про те, що функціонал указаного 

                                                
42 Водночас, як було встановлено попередніми підрозділами, не лише ЗУ «Про ЕК» встановлює правомірність 

укладення ГД у сфері ЕК, а також ЦК, ГК, ЗУ «Про ЕД», ЗУ «Про ЕДП», ПЕД та інші НПА. 
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додатку буде автоматично обраховувати час використання електричного самоката 

та спише з карти користувача пропорційну суму коштів по завершенню поїздки. 

Жодних дій із боку персоналу компанії в цьому випадку не відбувається.  

Договірне безакцептне списання може також використовуватися банками при 

укладенні договорів онлайн-кредитування (ч. 10 ст. 49 ЗУ «Про банки і банківську 

діяльність»). Безумовно, можна зауважити, що вказаний ВЗВЗ не надає 

однозначної гарантії виконання зобов’язання боржником, оскільки останній 

завжди може «обнулити» рахунок, зняти з нього всі кошти і кредитор не зможе 

задовольнити власну вимогу в автоматичному (безакцептному) режимі. Водночас 

жоден ВЗВЗ не дає стовідсоткової гарантії виконання зобов’язань. Так, поручитель 

може в будь-який момент виявитися неплатоспроможним, предмет застави може 

бути пошкоджено, знищено, вкрадено, банк-гарант може збанкрутувати. Наявність 

забезпечувального джерела (коштів на рахунку боржника) дозволяє віднести 

вказані вище способи безакцептного списання до ВЗВЗ. 

Низка сервісів пропонує комплексну автоматизацію деяких процесів, що 

можуть бути пов’язані з виконанням ГД. Так, сервіси на кшталт Clause (у співпраці 

з DocuSign, Salesforce та іншими компаніями) інтегрують у вже існуючий договір 

автоматичне списання коштів, направлення повідомлень сторонам договору, 

обрахування знижок, а також автоматичне повернення коштів за невикористану 

частину послуг (в останньому випадку обмежується договорами оренди). У 

співпраці із системами управління відносинами з клієнтами (CRM) Clause 

пропонує моніторинг фактичного виконання договору в інтерактивному режимі та 

розширені аналітичні послуги [307]. 

Варто зауважити, що не всі із вказаних засобів мають кваліфікуючу ознаку 

забезпечувального джерела, передбачену в науковій літературі, та не завжди 

використовуються в разі порушення договору (як-от безакцептне списання коштів). 

Водночас вони фактично виконують головну функцію ВЗВЗ – забезпечують 

належне виконання договору та захищають права кредитора, хоча в деяких 

випадках гарантом такого виконання виступає не стільки наявність певного майна 

чи особистої поруки, а функціонал відповідного програмного забезпечення. 
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У якості ВЗВЗ у сфері ЕК можуть використовуватися також смарт-контракти – 

електронні протоколи, що зберігаються в блокчейні та автоматично виконуються 

при настанні наперед визначених умов [308].  

Завдяки розміщенню на блокчейні, виконання смарт-контрактами визначеного 

набору трансакцій є незворотним. До смарт-контракту неможливо внести зміни з 

моменту запуску, і він автоматично відслідковує наявність або відсутність певних 

подій у віртуальному чи реальному світі, у зв’язку з чим, з точки зору використання 

його в якості ВЗВЗ, є надзвичайно надійним. 

Сторони ГД можуть запрограмувати смарт-контракт на виконання переказу 

коштів, віртуальних активів, блокування\розблокування майна, що знаходиться в 

матеріальному середовищі та на будь-які інші дії, які необхідно здійснити за 

сприятливих умов. 

Яскравий приклад використання смарт-контракту описаний Ніком Сабо (Nick 

Szabo) у праці 1996 року «Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets»: 

«Розумні Контракти: Будуючи Блоки для Цифрових Ринків») [309] (переклад 

наш. – А. П.). Так, автор пропонує розглянути уявну систему цифрової охорони 

автомобіля, за якої використання авто можливе лише за виконання власником 

наперед визначеного протоколу взаємодії. У разі прострочення сплати кредитного 

платежу смарт-контракт дозволяє автоматично деактивувати безпекову частину 

охорони автомобіля та передати контроль над авто власнику банку. У 

протилежному випадку контроль над авто залишається у фактичного власника. 

Розгляньмо інший спосіб. Смарт-контракт може бути запрограмований на 

розблокування комірки сейфу, де лежать гроші щодо виконання обов’язку з оплати 

за ГД, яким передбачена купівля-продаж криптовалюти, у той момент, коли 

остання надійде на віртуальний гаманець відповідного контрагента. Приклад 

використання смарт-контракту для таких цілей уже був продемонстрований раніше 

[310]. Використання смарт-контрактів у сфері транспортування яскраво висвітлено 

проєктом VeChain. Останній заснований на блокчейн-системі VeThor, яка за 

допомогою функціоналу смарт-контракту вивчає дані щодо вологості та 

температури в контейнері транспортного засобу, що перевозить продукцію із 
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швидкоплинним терміном придатності і в автоматичному режимі подає сигнал про 

відхилення від заданих умов [311, 5 пункт]. 

Про можливість використання смарт-контрактів як ВЗВЗ існують окремі 

згадки в науковій літературі. Так, М. Гарник зазначає, що смарт-контракт можна 

розглядати як «забезпечувальний договір» [312]. І. Верес зазначає, що «умови 

смарт-контракту можуть передбачати забезпечувальні зобов’язання, зокрема, коли 

згідно зі смарт-договором блокується певна сума криптовалюти, перерахунок якої 

кредитору здійснюється лише після вчинення певний дій боржником» [313, c. 17]. 

Н. Філатова вважає, що смарт-контракт можна розглядати як засіб, що сприяє та 

автоматизує виконання договору повністю або частково [314, с. 240]. Ольга 

Клепікова, Олександр Гарагонич та Ірина Антошина, своєю чергою, зазначають, 

що смарт-контракт можна розглядати одним із забезпечень у розумінні ч. 2 ст. 546 

ЦК [315, c. 854]. Водночас автори не проводять глибинного аналізу можливості 

віднесення смарт-контракту до ВЗВЗ з позицій теорії права, законодавства України 

та судової практики. 

Аналізуючи смарт-контракт із теоретичних позицій, обґрунтованих вище, 

варто відзначити притаманність йому основної ознаки ВЗВЗ, а саме наявності 

забезпечувального джерела. Як відомо, кожен смарт-контракт як передумову 

функціонування містить у собі певну кількість віртуальних активів (як-от 

криптовалюти) або ж отримує здатності контролювати певне майно у віртуальному 

чи реальному світі, у зв’язку з чим відповідні активи набувають забезпечувального 

значення.  

Виходячи з таких позицій, смарт-контракт можна віднести до особливого 

технологічного різновиду майнових ВЗВЗ. При цьому особливістю такого 

технологічного ВЗВЗ є те, що він може не лише виконувати компенсаційну роль, 

гарантуючи отримання управненою стороною належного їй майна на випадок 

порушення господарського зобов’язання, а також виступати елементом договірної 

взаємодії, автоматизованим посередником, що за рахунок власних властивостей та 

розміщенні на мережі блокчейн незворотно виконає запрограмовані дії на користь 

однієї зі сторін господарського договору в процесі його виконання [316]. 
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Щодо нормативно-правового регулювання варто відзначити повну 

диспозитивність законодавства в цьому питанні. Так, ГЗ України при визначенні 

способів ЗВЗ та врегулюванні порядку їх використання виходить із позицій 

«дозволено все, що не заборонено законом». Згідно із ч. 1 ст. 199 ГК, за 

погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що 

йому не суперечать, види ЗВЗ, які зазвичай застосовуються в господарському 

(діловому) обігу. Аналогічне положення закріплене в ч. 2 ст. 546 ЦК.  

Судова практика репрезентує диспозитивний підхід до обрання сторонами ГД 

тих ВЗВЗ, що можуть оптимізувати їх правовідносини. 

Так, згідно з постановою Вищого господарського суду України від 07.06.2016 

року у справі №914/3650/15 [317], між ТОВ «Основа+» (Іпотекодавець), ТОВ 

«КПК-Агроінвест» (Продавець) та ТОВ «Традєкс» (Іпотекодержатель) був 

укладений Договір іпотеки, за умовами якого Іпотекодавець (ТОВ «Основа+») 

надає в іпотеку нерухоме майно в забезпечення виконання зобов’язань Продавця 

(ТОВ «КПК-Агроінвест») перед Іпотекодержателем (ТОВ «Традєкс»). Місцевий 

господарський суд, із системного аналізу положень ЦК та ЗУ «Про іпотеку», 

дійшов висновку, що законодавець надає право лише кредитору за основним 

зобов’язанням здійснити забезпечення зобов’язання іпотекою і набути права 

іпотекодежателя. Здійснивши аналіз тексту «іпотекодержатель – кредитор за 

основним зобов’язанням», викладеного у ст. 1 ЗУ «Про іпотеку», апеляційний 

господарський суд дійшов висновку, що «кредитор за основним зобов’язанням» є 

відокремленим уточненням (визначенням, дефініцією) до «іпотекодержатель». 

Тому відсутність у цьому положенні закону слів «та інші особи» або аналогічних 

мовних зворотів свідчить про вичерпність осіб, які є іпотекодержателями, а тому й 

про однозначність у розумінні та застосуванні вказаного положення закону, у 

зв’язку з чим погодився з висновками місцевого господарського суду. Втім, колегія 

суддів касаційної інстанції не погодилася із вказаними висновками. Так, на її 

думку, твердження про те, що ТОВ «Традєкс» не може бути іпотекодержателем є 

передчасним та зробленим без урахування відсутності прямої вказівки у 

спеціальному законі щодо заборони укладення забезпечувальних договорів на 



 140 

користь третіх осіб. Крім того, судами попередніх інстанцій не враховано основний 

принцип цивільного законодавства: «дозволено все, що не заборонено законом». 

Одеський апеляційний суд дійшов схожих висновків у постанові від 

14.05.2018 року в справі № 923/13/18 [318]. Так, згідно із матеріалами справи, між 

ТОВ «ІМПЕКСТРАНС ГРУП» (Експедитор, Позивач) та ТОВ «РВТ-ГРУП» 

(Замовник, Відповідач) укладено Договір №29052017/D4 (далі – Договір) про 

надання транспортно-експедиційних послуг. Позивач умови Договору виконав, 

виставив рахунок, який Відповідачем оплачений не був. 21 серпня 2017 року між 

ТОВ «ІМПЕКСТРАНС ГРУП» (Кредитор), ТОВ «РВТ-ГРУП» (Первісний 

боржник) та ТОВ «БІЮНІОН» (Новий боржник) укладена тристороння угода про 

переведення боргу (далі – Угода) у зв’язку із наявністю у ТОВ «РВТ-ГРУП» боргу 

перед ТОВ «ІМПЕКСТРАНС ГРУП». Згідно з умовами Угоди, у випадку, коли 

протягом строку для належного виконання Сторонами своїх зобов’язань грошові 

зобов’язання перед Кредитором не будуть повністю погашеними, то останній має 

право захистити свої права у спосіб, визначений законом, при цьому Первісний 

боржник та Новий боржник набувають статусу солідарних боржників. За таких 

обставин ТОВ «ІМПЕКСТРАНС ГРУП» звернулося до Господарського суду 

Херсонської області з відповідним позовом до ТОВ «РВТ-ГРУП» та ТОВ 

«БІЮНІОН» про солідарне стягнення заборгованості за Договором і Угодою. 

Розглянувши справу по суті, місцевий господарський суд погодився з доводами, 

викладеними в позовній заяві, задовольнив позовні вимоги про стягнення 

заборгованості у розмірі 56 147,51 грн, але стягнув зазначену суму не в солідарному 

порядку, а лише з ТОВ «БІЮНІОН», з огляду на те, що умова Угоди щодо 

солідарної відповідальності ТОВ «РВТ-ГРУП» та ТОВ «БІЮНІОН» є нікчемною, 

бо суперечить правовій природі переведення боргу, оскільки передбачає 

відповідальність не зобов’язаної особи – Первісного боржника ТОВ «РВТ- ГРУП», 

чим порушує його права. Проаналізувавши матеріали справи, колегія Одеського 

апеляційного господарського суду вказала, що ст. 3 ЦК встановлено принцип 

свободи договору. Сторони мають право укласти договір, який не передбачений 

актами цивільного законодавства, але відповідає загальним його засадам (ч. 1 ст. 6 
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ЦК), а також – відступити від положень актів цивільного законодавства і 

врегулювати свої відносини на власний розсуд (ч. 3 ст. 6 ЦК). Солідарний 

обов’язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених, зокрема, 

договором (ст. 541 ЦК України). Статтею 199 ГК встановлено, що за погодженням 

сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не 

суперечать, ВЗВЗ, які зазвичай застосовуються в господарському (діловому) обігу. 

З огляду на зазначене, п. 20 Угоди за своєю природою є видом забезпечення 

виконання зобов’язання ТОВ «БІЮНІОН», до того ж зобов’язання ТОВ «РВТ-

ГРУП», відповідно до п. 20 Угоди, носить похідний характер, що залежить від 

виконання основного зобов’язання ТОВ «БІЮНІОН». Таким чином, судова колегія 

не погодилася з висновком місцевого суду про нікчемність умови п. 20 Угоди щодо 

солідарної відповідальності ТОВ «РВТ-ГРУП» та ТОВ «БІЮНІОН». Суд зазначив, 

що така умова є не нікчемним правочином, а розумним і справедливим ВЗВЗ, 

ефективним способом поновлення прав/інтересів Позивача, який не заборонений 

законодавством. 

Таким чином, зазначені суди підтримали позицію, що сторони ГД можуть 

самостійно та вільно обирати ВЗВЗ, які належним чином забезпечують їх 

господарські потреби, за умови відсутності заборон щодо таких ВЗВЗ в 

законодавстві. 

Своєю чергою, у постанові від 08.02.2017 року по справі № 910/29752/15 [319] 

Верховний Суд України встановив, що у договорі поставки сторони (ТОВ «Про-

Сток» та ПАТ «Норд») визначили, що за кожну повну або неповну добу 

прострочення поставки товару постачальник має сплатити покупцеві штраф у 

розмірі 5 % від загальної вартості непоставленого товару. Тобто розмір договірної 

штрафної санкції обраховано у відсотковому розмірі за кожну добу прострочення, 

що за визначенням статті 549 ЦК відповідає поняттю «пеня». Між тим, на думку 

суду, для договірної практики та практики правозастосування сама лише назва тієї 

чи іншої санкції, вжита в тексті договору, значення не має. Слід виходити з мети 

встановлення в законі відповідальності за порушення зобов’язання у вигляді 

штрафної санкції – забезпечення належного виконання зобов’язання. Аналізуючи 
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положення ст. 546 ЦК та ст. 199 ГК, суд дійшов висновку, що перелік 

забезпечувальних заходів для належного виконання зобов’язання не є вичерпним і 

сторони, використовуючи принцип свободи договору, мають право встановити й 

інші, окрім передбачених ч. 1 ст. 546 ЦК, засоби, які забезпечують належне 

виконання зобов’язання, за умови, що такий вид забезпечення не суперечить 

закону. 

До аналогічних висновків дійшов і Касаційний господарський суд Верховного 

Суду в постанові від 10.04.2019 року по справі №910/4930/18 [320] та Вищий 

господарський суд України в постановах від 24.10.2017 року по справі 

№908/3327/16 [321]; від 09.11.2017 по справі №906/140/17 [322]. 

Таким чином, судові інстанції підтримують право сторін ГД самостійно 

визначати ВЗВЗ, які відповідають їхнім господарським потребам, за умови, що 

вони не суперечать законодавству [323]. З огляду на це, сторонами ГД як ВЗВЗ 

можуть бути використані будь-які засоби, що не суперечать чинному 

нормативно-правовому регулюванню, зокрема смарт-контракти. 

 

2.4. Зміна та розірвання господарського договору у сфері електронної 

комерції 

 

Зміна та розірвання ГД є однією з підстав припинення господарського 

зобов’язання. Так, відповідно до ст. 202 ГК, господарське зобов’язання 

припиняється: виконанням, проведеним належним чином; зарахуванням зустрічної 

однорідної вимоги або страхового зобов’язання; у разі поєднання управненої та 

зобов’язаної сторін в одній особі; за згодою сторін; через неможливість виконання 

та в інших випадках, передбачених ГК або іншими законами; господарське 

зобов’язання припиняється також у разі його розірвання або визнання недійсним за 

рішенням суду. 

За загальним правилом, зміна та розірвання ГД відбувається за взаємною 

згодою сторін. Відповідно до ст. 188 ГК, сторона договору, яка вважає за необхідне 

змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні 
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за договором; сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання 

договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу 

сторону про результати її розгляду; у разі, якщо сторони не досягли згоди щодо 

зміни (розірвання) договору або в разі неодержання відповіді у встановлений строк 

з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати 

спір на вирішення суду; якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, 

договір уважається зміненим або розірваним із дня набрання чинності цим 

рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням 

суду. 

Таким чином, ГК встановлена чітка процедура зміни та розірвання ГД, що 

залишається актуальною і для сфери ЕК. 

Правові наслідки зміни та розірвання ГД у сфері ЕК встановлюються ЦК43. 

Так, у разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених 

умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо (ч. 1 ст. 653 ЦК). У разі 

розірвання договору зобов’язання сторін припиняються (ч. 2 ст. 653 ЦК). У разі 

зміни або розірвання договору зобов’язання змінюється або припиняється з 

моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше 

не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни; якщо договір 

змінюється або розривається в судовому порядку, зобов’язання змінюється або 

припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання 

договору законної сили (ч. 3 ст. 653 ЦК). При цьому сторони не мають права 

вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту 

зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом 

(ч. 4 ст. 653 ЦК). 

Специфіка зміни чи розірвання ГД у сфері ЕК насамперед стосується форми 

відповідного правочину. Так, відповідно до ст. 654 ЦК, зміна або розірвання 

договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або 

розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із 

                                                
43 З огляду на відсутність врегулювання цього питання в ГК. Також ГК в ч. 3 ст. 202 встановлено, що до відносин 

стосовно припинення господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення ЦК з урахуванням 

особливостей, передбачених ГК. 
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звичаїв ділового обороту. Отже, ГД, укладені в усній формі, розриваються в усній 

формі, ГД, укладені в письмовій, розриваються письмово. 

Станом на сьогодні чинним ГЗ визначено, що будь-який правочин, вчинений 

з використанням МЕЗ, є вчиненим у письмовій формі (абз. 2 ч. 1 ст. 207 ЦК). 

Відповідно, ГД, що змінюється чи розривається з використанням МЕЗ, є зміненим 

або розірваним у письмовій формі. У цьому аспекті сторони можуть використати 

спрощений (бездокументарний) спосіб зміни чи розірвання ГД або оформити для 

фіксації власного волевиявлення ЕД. 

Так, можливість використання спрощеного (бездокументарного) способу 

зміни чи розірвання ГД випливає з уже згаданого положення абз. 2 ч. 1 ст. 207 ЦК, 

відповідно до якого правочин уважається таким, що вчинений у письмовій формі, 

якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого 

технічного засобу зв’язку. При цьому зміна чи розірвання ГД в такий спосіб можуть 

бути вчинені з використанням e-mail листів; шляхом авторизації в інформаційно-

комунікаційній системі СГ з подальшим повідомленням про намір змінити чи 

розірвати укладений ГД тощо. Водночас використання спрощеного 

(бездокументарного) способу зміни чи розірвання ГД допускається за одночасного 

дотримання таких вимог: можливості встановлення та підтвердження осіб 

підписантів усіх сторін договору до його укладення (проведення ідентифікації та 

автентифікації) та збереження змісту договору в незмінному вигляді протягом його 

життєвого циклу. 

Використання письмової документарної форми правочину для зміни чи 

розірвання ГД у сфері ЕК передбачає об’єктивацію положень про це на одному чи 

декількох ЕД. У такому разі сторони мають дотримуватися вимог ГЗ щодо 

необхідності забезпечення цілісності ЕД та можливості доведення його 

справжності (походження) (ст. 7 ЗУ «Про ЕД»), а також складу його обов’язкових 

реквізитів. Як доведено в підрозділі 2.1 цієї роботи, чинне законодавство обмежує 

принцип технологічного нейтралітету, дозволяючи використання лише КЕП/УЕП 

для забезпечення цілісності та доведення справжності (походження) ЕД, що, на 

нашу думку, є незадовільним станом справ з огляду на наявну варіативність 
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технологічних засобів, що можуть здійснювати вказане. Таким чином, станом на 

сьогодні підписання ЕД для зміни/розірвання ГД, де-юре може відбуватися лише 

КЕП/УЕП, проте рекомендується внесення запропонованих нами змін до 

законодавства з метою забезпечення принципу технологічного нейтралітету, що 

дозволить використання різноманітних засобів як для підписання правочину щодо 

зміни/розірвання ГД, так і для забезпечення цілісності й доведення справжності 

(походження) відповідних ЕД.  

Склад реквізитів ЕД, що використовується для зміни/розірвання ГД, має бути 

аналогічним до складу реквізитів ЕД, на якому об’єктивується основний ГД, і має 

включати: 1) назву виду документа («Додатковий договір» (чи аналогічну назву) – 

для єдиного ЕД щодо зміни/розірвання ГД; або заголовок до тексту ЕД, що 

коротко описує його зміст (для листів щодо зміни/розірвання ГД); 2) 

ідентифікаційні дані сторін правочину; 3) прізвище/ім’я/по батькові та посади 

відповідальних осіб (для юридичних осіб); 4) дату документа; 5) реєстраційний 

індекс (номер) документа; 6) текст; 7) підписи.  

Слід підкреслити, що в контексті положень ч. 4 ст. 653 ЦК сторонам ГД 

рекомендується до його зміни чи розірвання провести остаточні взаєморозрахунки 

між собою й укласти електронну первинну документацію, що підтверджує 

відчуження/отримання відповідних товарів, надання послуг чи виконання робіт у 

певному об’ємі, а також отримання/перерахування коштів до моменту зміни чи 

розірвання ГД. Оскільки ч. 4 ст. 653 ЦК передбачено, що сторони не мають права 

вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту 

зміни або розірвання договору, перехід відповідних коштів, постачання 

товарів/робіт/послуг мають бути належним чином відображені з метою 

формування бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності. При цьому 

електронні первинні документи мають бути сформовані відповідно до 

законодавства (включно з внесенням усіх обов’язкових реквізитів та забезпеченням 

цілісності / можливості доведенння справжності (походження)), бо лише такі ЕД 

можуть бути підставою для їх обліку й матимуть юридичну силу (абз. 5 ч. 1 ст. 1 

ЗУ «Про ЕД»).  
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Варто окремо зауважити, що ГД у сфері ЕК може бути змінений чи розірваний 

і без використання МЕЗ (недистанційно), а саме з використанням паперового носія 

інформації. Вбачається, що в такому випадку не йтиметься про зміну форми ГД44, 

а тому будуть дотримані вимоги ч. 1 ст. 654 ЦК. Базуючись на принципі свободи 

договору, вважаємо, що сторони ГД можуть обрати саме той носій інформації, що 

більше задовольняє їхні економічні інтереси в конкретній ситуації, зокрема що 

стосується оформлення первинної бухгалтерської документації. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 

 

Проведений аналіз нормативно-правового регулювання укладення, 

виконання, зміни та розірвання ГД у сфері ЕК дає можливість зробити такі 

узагальнювальні висновки: 

1. Виявлено, що ГД у сфері ЕК укладаються за загальними правилами, 

встановленими для ГД, що укладаються з паперовим джерелом об’єктивації. 

Особливості укладення ГД у сфері ЕК пов’язані з використанням МЕЗ, яке, з 

одного боку, дозволяє укладати ГД з більшою варіативністю способів, а з іншого – 

встановлює особливі вимоги до перевірки цілісності та походження даних в 

інформаційних мережах. 

2. Встановлено, що однією з переваг сфери ЕК є можливість укладення 

ГД в спрощений (бездокументарний) спосіб, тобто шляхом авторизації в 

інформаційно-комунікаційній системі СГ з наступним проставленням відмітки про 

згоду з положеннями публічної оферти; взаємного обміну e-mail листами; вчинення 

конклюдентних дій у відповідь на пропозицію у формі електронного повідомлення 

тощо. Водночас доведено, що використання такого спрощеного способу укладення 

ГД у сфері ЕК допускається лише за одночасного дотримання таких вимог: 

можливості встановлення й підтвердження осіб підписантів усіх сторін договору 

                                                
44 Так, ч. 1 ст. 207 ЦК передбачає, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст 

зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних). 
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до його укладення (проведення ідентифікації та автентифікації) та збереження 

змісту договору в незмінному вигляді протягом його життєвого циклу. 

3. Водночас використання ЕД є усталеним та безпечним способом 

формалізації положень ГД, до якого законодавством передбачені високі стандарти 

щодо перевірки цілісності та справжності (походження) даних. Виявлені також такі 

проблеми правового регулювання електронних документів та електронного 

документообігу: 

3.1. Встановлено, що чинне законодавство є зарегламентованим в частині 

способів перевірки цілісності ЕД. Хоча цілісність ЕД і може доводитися низкою 

технічних засобів, зокрема й реєстрованою електронною доставкою, законодавство 

дозволяє використання лише електронного підпису для здійснення вказаного. Це 

свідчить про порушення принципу технологічного нейтралітету, що передбачений 

міжнародним законодавством, та про можливість засвідчення цілісності ЕД лише 

КЕП/УЕП. 

3.2. Виявлено, що використання терміна «справжність» відносно ЕД не 

дозволяє досягти ефекту правової визначеності законодавства, а більш коректним 

замінником, з урахуванням положень наукової літератури та міжнародного 

законодавства, є термін «походження». Встановлено, що у зв’язку з наявністю 

законодавчого обмеження щодо перевірки цілісності ЕД виключно електронним 

підписом справжність (походження) ЕД де-факто доводиться через перевірку УЕП 

або КЕП. Водночас, у випадку зняття відповідного обмеження, сторони ГД 

зможуть у повноті реалізувати технологічні можливості сьогодення для перевірки 

справжності (походження) ЕД. 

4. Встановлено склад обов’язкових реквізитів ЕД, на яких об’єктивується 

ГД, до яких віднесено: 1) назва виду документа («Договір» (для ГД у формі єдиного 

ЕД) або заголовок до тексту ЕД, що коротко описує його зміст (для листів із 

пропозицією, акцептом)); 2) ідентифікаційні дані сторін ГД; 3) прізвище/ім’я/по 

батькові та посади відповідальних осіб (для юридичних осіб); 4) дата ЕД; 5) 

реєстраційний індекс (номер) ЕД; 6) текст; 7) підписи. 
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5. Виявлено, що лише деякі з передбачених законодавством видів 

підписів, а саме УЕП та КЕП, виконують функції встановлення особи підписанта 

(автентифікації) та валідації (висловлення згоди) щодо змісту підписаних даних. 

Такі ж види підпису, як підпис одноразовим ідентифікатором, простий 

електронний підпис, факсимільне відтворення підпису за допомогою засобів 

механічного, електронного або іншого копіювання функцію автентифікації, без 

застосування додаткових засобів, не виконують. Доведено, що використання таких 

видів підписів може бути здійснено виключно в разі попередньої автентифікації 

підписанта. 

6. Встановлено, що суб’єктний склад покупця (замовника, споживача) 

товарів, робіт, послуг за ЗУ «Про ЕК» обмежений до фізичної особи-кінцевого 

споживача. У результаті відбулося виключення господарсько-договірних відносин 

з обсягу нормативно-правового регулювання цього НПА. Пропозиція щодо 

вирішення цього питання через розширення суб’єктного складу споживача за 

законодавством України про захист прав споживачів була визнана найбільш 

оптимальною. 

7. Виконання ГД, укладеного з використанням МЕЗ, засноване на тому ж 

порядку і принципах, що й виконання укладеного в «традиційний» спосіб ГД. 

Водночас упровадження системи електронного документообігу для виконання ГД 

обумовлює необхідність дотримання правил перевірки цілісності та справжності 

(походження) ЕД у відповідних господарських операціях, зокрема пов’язаних із 

засвідченням виконання. При виконанні ГД у період воєнного стану варто 

враховувати, що 28.02.2022 року Торгово-промислова палата України засвідчила 

форс-мажорні обставини на всій території України, а саме військову агресію РФ 

проти України, що може бути підставою для звільнення сторін ГД від 

відповідальності за порушення господарських зобов’язань. Проте для такого 

звільнення необхідно довести наявність причинно-наслідкового зв’язку між 

конкретними подіями в умовах воєнного стану та неможливістю виконати 

відповідне зобов’язання. 
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8. Встановлено, що на території України виконання грошових 

господарських зобов’язань у сфері ЕК може бути здійснене за допомогою 

«традиційної» гривні (готівкової та безготівкової), електронних коштів, емітованих 

у гривні (з урахуванням обмежень, запроваджених щодо випуску, розповсюдження 

та поповнення електронними грошима електронних гаманців на період воєнного 

стану) та іноземній валюті (з урахуванням вимог валютного законодавства) й 

цифрових коштів. Використання віртуальних валют як засобу платежу не 

допускається у зв’язку з положеннями ГК, ЗУПП та ЗУ «Про НБУ». З набуттям 

чинності ЗУ «Про віртуальні активи» заборона використання віртуальних валют як 

засобу платежу отримає додаткове законодавче підґрунтя. Крім того, він вносить 

колізії в законодавство України щодо статусу електронних грошей та грошей 

цифрових, оскільки вони підпадають під згадане в ньому визначення віртуального 

активу, у зв’язку з чим не зможуть бути законним засобом платежу на території 

України, за логікою згаданого закону. 

9. Встановлено, що ВЗВЗ, закріплені в законодавстві України, мають 

неоднорідну правову природу. З позиції наявності забезпечувального джерела 

(основної ознаки засобів ЗВЗ в науковій літературі), лише деякі виокремлені в 

законодавстві ВЗВЗ можуть бути визнані як такі, а саме: гарантія, порука, застава, 

притримання, право довірчої власності та загальногосподарські (публічні) гарантії 

виконання зобов’язань (страховий фонд публічної застави). 

10. Виявлено, що деякі засоби, що використовуються у сфері ЕК для 

забезпечення виконання зобов’язання, також не підпадають під основну ознаку, 

виділену в науковій літературі для ВЗВЗ: наявності забезпечувального джерела. 

Водночас за рахунок автоматизації процесів – основної особливості засобів ЗВЗ у 

сфері ЕК, головна мета відповідних засобів – гарантувати кредитору належне 

виконання зобов’язання – все ж досягається. 

11. Базуючись на наявності в смарт-контракту забезпечувального джерела 

у формі віртуальних чи контрольованих реальних активів, було запропоновано 

віднести смарт-контракт до особливого технологічного різновиду майнових ВЗВЗ. 

При цьому особливістю такого технологічного ВЗВЗ є те, що він може не лише 
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виконувати компенсаційну роль, гарантуючи отримання управненою стороною 

належного їй майна на випадок порушення господарського зобов’язання, а також 

виступати елементом договірної взаємодії, автоматизованим посередником, що, за 

рахунок власних властивостей та розміщенні на мережі блокчейн, незворотно 

виконає запрограмовані дії на користь однієї із сторін господарського договору в 

процесі його виконання. Насамкінець аналіз українського законодавства та судової 

практики продемонстрував, що жодного визначення поняття ВЗВЗ в законодавстві 

України не закріплено, при цьому як законодавство, так і судова практика стоять 

на засадах диспозитивності та технологічного нейтралітету до обрання ВЗВЗ 

сторонами ГД. Таким чином, у сфері ЕК сторони ГД можуть використовувати 

смарт-контракти, а також будь-які з ВЗВЗ, що передбачені законодавством чи не 

передбачені ним, за умови відсутності нормативно-правових положень про 

протилежне. 

12. Зміна та розірвання ГД у сфері ЕК врегульовується загальними 

положеннями господарсько-договірного законодавства з урахуванням специфіки 

електронного документообігу та обміну інформацією в МЕЗ. Зміна та розірвання 

ГД у сфері ЕК може відбуватися як із використанням ЕД, так і в спрощений 

(бездокументарний) спосіб (із використанням e-mail листів; шляхом авторизації в 

інформаційно-комунікаційній системі СГ з подальшим повідомленням про намір 

змінити чи розірвати укладений ГД тощо). У будь-якому разі особистість 

підписантів має бути підтверджена до підписання будь-якого такого договору, а 

цілісність даних забезпечена протягом його життєвого циклу. 

13. Зміна та розірвання ГД у сфері ЕК може бути здійснена і з 

використанням паперового носія інформації. Його використання не має вважатися 

зміною чи розірванням ГД в іншій формі, оскільки, як зазначено у ст. 207 ЦК, 

правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст 

зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних).  
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РОЗДІЛ III. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ 

ВИДІВ ТА ФОРМ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ У СФЕРІ 

ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 

 

3.1. Смарт-контракт як вид господарського договору у сфері електронної 

комерції 

 

У попередніх розділах ми торкнулися питання сутності смарт-контрактів як 

засобу забезпечення виконання господарського зобов’язання. Цей розділ буде 

присвячений більш глибокому розкриттю сутності смар-контракту, його 

міжнародно-правовому регулюванню й питанню правомірності його використання 

як аналога паперової форми фіксації ГД. 

Уперше поняття «смарт-контракт» було описане Ніком Сабо (Nick Szabo) в 

низці робіт, однією з яких є праця 1996 року під назвою “Smart Contracts: Building 

Blocks for Digital Markets”. Там смарт-контракт позначений як сукупність обіцянок, 

представлених у цифровій формі, включаючи протоколи, за допомогою яких 

сторони виконують власні обіцянки [309, с. 1]. Ключова ідея смарт-контракту 

полягала в тому, що багато видів договірних положень […] можуть бути вбудовані 

в апаратне та програмне забезпечення, з яким ми маємо справу, таким чином, щоб 

зробити порушення договору дорожчим (а іноді й неможливим), ніж його 

виконання для порушника [309, с. 1].  

Спрощеним прикладом смарт-контракту, згідно з працею Ніка Сабо, є 

торговий автомат. Останній пропонує до продажу товари, але видає їх виключно за 

умови: (1) обрання товару; (2) сплати коштів; (3) відповідності кількості коштів 

вартості обраного товару. Особливості будови торгового автомату також 

передбачають охорону коштів від незаконного викрадення, мінімальну можливість 

програмного збою, однозначне виконання запрограмованого алгоритму. 

Таким чином, в оригінальному розумінні смарт-контрактом є будь-який 

комп’ютеризований протокол, що дозволяє зафіксувати й автоматично виконати 

договірні положення незалежно від волі потенційного порушника. 
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Практичну реалізацію концепція смарт-контрактів здобула з розвитком 

системи блокчейн, яка сьогодні розглядається як базова платформа для їх 

функціонування. До блокчейн-систем, що дозволяють створення та активацію 

смарт-контракту (з деякими відмінностями), належать BitCoin, Dero [324], Cardano 

[325], Hyperledger Fabric [326] та інші, найпоширенішою з яких є Ethereum [327].  

В Ethereum смарт-контракт являє собою вид акаунту (нарівні з акаунтами 

користувачів), який має самостійний баланс та може здійснювати трансакції в 

мережі. На відміну від користувацьких акаунтів, смарт-контракт не залежить від 

користувачів від моменту активації та є автономним елементом системи. Для 

формування смарт-контракту договірні умови кодуються й розміщуються в блок 

блокчейну. Після підписання смарт-контракт поширюється між вузлами Ethereum. 

Залежно від запрограмованого протоколу, користувачі можуть по-різному 

взаємодіяти з ним. Він у відповідь виконує запрограмований набір дій. Після того, 

як спрацьовує тригер, контракт виконується відповідно до запрограмованих умов 

[327]. Допускається прив’язка функціоналу смарт-контракту до зовнішніх подій у 

реальному світі через функцію oracle [328]. 

Таким чином, смарт-контракт можна охарактеризувати в найбільш загальних 

рисах як комп’ютерний код (програму), який має на меті автоматичне виконання 

договірних умов за настання певних, наперед визначених, тригерів, тобто подій у 

реальному або віртуальному світі. 

Справедливо зазначити, що смарт-контракт є подібним до багатьох сервісів з 

автоматизованим виконанням, про які, зокрема, вказувалося в попередніх розділах 

роботи. До прикладу, YouTube Music та Apple Music працюють за принципом 

підписки та автоматично стягують кошти на основі домовленості зі споживачем. 

Основною відмінністю таких сервісів від смарт-контракту є те, що вони 

перебувають повністю під контролем конкретного СГ. Тому він може змінити зміст 

та принципи роботи відповідної програми на власний розсуд. Окрім того, 

відповідні програми, що автоматично списують кошти, не є договорами в 

повноцінному розумінні. Вони – частина більш широкого договору, на який 

сторона, що акцептує, погоджується при реєстрації в системі або ж при наданні 
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згоди на умови певної підписки (Terms of Use, Умови використання, Політика 

компанії тощо), що характеризує такі засоби більшою мірою, як ВЗВЗ. Смарт-

контракт, своєю чергою, розміщується на блокчейні, що є автономною системою 

та захищеною від будь-яких змін чи контролю окремих осіб. З огляду на це, його 

вміст після фіксації договірних положень залишається незмінним протягом усього 

часу його існування, аж до повного виконання. Крім того, як буде 

продемонстровано нижче, смарт-контракт може вмістити всі умови договору, що 

разюче відрізняє його від вищевказаного програмного забезпечення. 

Переваги використання смарт-контрактів знаходять визнання в міжнародній 

спільноті. Так, відповідно до результатів одного з досліджень, використання смарт-

контрактів в одній лише сфері страхування наземних транспортних засобів може 

зекономити 21 мільйон доларів на рік [329, с. 2]. На думку представників Світового 

банку, смарт-контракти можуть зменшити вартість трансакцій, витрат на 

виконання договорів, допомогти відслідковувати рух коштів. Зменшення ризиків 

унаслідок безпеки смарт-контрактів може дозволити установам вести бізнес із 

більш широким колом споживачів. Представники Світового банку також 

уважають, що ланцюги постачання, страхування та споживче кредитування є 

сферами, де смарт-контракти можуть мати природне та ефективне застосування 

[330]. Згідно з низкою досліджень, смарт-контракти вважаються перспективним 

засобом для інтеграції у сферу страхування [331–336], постачання продукції [337], 

оренди транспортних засобів, інтеграцій із системами публічних реєстрів, 

клінічних випробуваннях [338].  

Перспективність смарт-контракту як засобу автоматизації процесів стала 

стимулом для реальних нововведень у деяких компаніях. Так, AXA 2017 року 

запустила проект Fizzy, у якому всі кроки від оцінки претензій до оплати 

оброблялися автоматизовано, за допомогою смарт-контрактів [339, с. 73]. Смарт-

контракт отримував дані про рейс із загальнодоступної бази даних через функцію 

oracle. У випадку перевищення 2-годинного часу затримки клієнт автоматично 

отримував страхове відшкодування [339, с. 73]. Ця ідея знайшла продовження в 
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інших проєктах, наприклад InsurETH [340], Insurechain [341], Arbol, Blockchain 

Climate Risk Crop Insurance, Etherisc [339]. 

Перспективність використання смарт-контрактів виходить далеко за межі 

звичного розуміння торгівлі. Так, із розвитком ринку віртуальних активів стає 

можливо розміщувати об’єкти права власності, такі як автомобілі, землю чи іншу 

нерухомість, у блоки блокчейну, виставляти на продаж, пропонувати для обміну в 

межах смарт-контрактів. Так звані NFTs [342] (Non Fungible Tokens – 

індивідуально визначені токени. – А. П.) є набором даних, що нерозривно 

пов’язаний із певним віртуальним чи реальним майном. У випадку передачі NFTs 

третій особі вважається, що право власності на річ перейшло до неї. NFTs часто 

використовуються у процесі виконання смарт-контрактів [343]. Відповідне правове 

регулювання знайде розвиток і в Україні з набуттям чинності ЗУ «Про віртуальні 

активи». 

Водночас, не позбавлені смарт-контракти і недоліків [344–345; 38, с. 208]: 

1) неможливість зміни смарт-контракту: сторони, що погодили певні 

умови смарт-контракту, не можуть його змінити, навіть за наявності очевидних 

помилок у коді. З огляду на це, його фактичне виконання може не відповідати 

фактичній волі; 

2) смарт-контракт може призвести до інших наслідків, ніж очікували 

сторони. У такому разі, варто застосовувати фактичні умови смарт-контракту, чи 

умови, досягнення яких дійсно бажали сторони? 

3) смарт-контракт де-факто знаходиться ніде і всюди (блокчейн є 

розподіленою мережею): яке право застосовувати, у випадку, якщо сторони є 

резидентами різних країн? 

Щодо першої та другої проблеми вбачається два можливих сценарії розвитку 

подій: (1) сторони мали зафіксовану в окремій письмовій угоді волю щодо дійсних 

бажаних наслідків та (2) не мали такої угоди. У першому випадку суд має виходити 

з письмового вираження волі, оскільки ним фактично сторони визначили необхідне, 

а не фактичне становище коду смарт-контракту45. У разі відсутності такого 

                                                
45 До аналогічних думок доходили також інші автори [314, с. 231]. 
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письмового документа суд може зайняти позицію, згідно з якою «код є правом» 

[346], або ж намагатися відшукати дійсну волю сторін на базі супутніх обставин. 

При цьому вартою уваги є пропозиція Н. Філатової, що ефективним способом 

вирішення проблеми невідповідності коду смарт-контракту дійсній волі сторін є 

розробка технічної можливсті змінювати чи «припиняти» смарт-контракт у разі, 

якщо він протирічить вербальним домовленостям сторін [314, c. 231-232]. Щодо 

права, що має застосовуватися до смарт-контракту, в якому сторони ГД є 

резидентами різних країн, вбачається за необхідне застосовувати принцип 

«найбільш тісного зв’язку» (ч. 2 ст. 32 ЗУ «Про МПП») або ж окремо врегулювати 

питання вибору права в письмовому документі. 

Хоча смарт-контракти і не позбавлені недоліків, переваги, які дають 

можливість значною мірою стабілізувати низку економічних процесів, спонукають 

світове співтовариство до пошуків їхнього місця в системі нормативно-правового 

регулювання.  

Серед країн Європи Сполучене Королівство Великої Британії однією з перших 

провело поглиблене дослідження питання використання смарт-контрактів у межах 

національного законодавства та опублікувало звіт, який демонструє, що, хоча 

смарт-контракти безпосередньо не врегульовані законодавством Великої Британії, 

спосіб їх укладення відповідає необхідним для чинності договору критеріям 

(можливість установити волю сторін бути зобов’язаними умовами договору, 

необхідність підписання тощо). У результаті смарт-контракти можуть розглядатися 

як одна з можливих форм договору [347, с. 32].  

Першою країною, що на рівні законодавства визначила статус смарт-

контрактів, є Білорусь [348]. Декретом № 8 від 21.12.2017 року «Про розвиток 

цифрової економіки» [349] було надано визначення смарт-контракту та окреслено 

його правове регулювання як інструменту реалізації договірних відносин у межах 

спеціальної економічної зони. 2019 року аналогічні новели до законодавства внесла 

Італія [350], а 2020-го – штат Ілінойс США [351]. У таких країнах, як Об’єднані 

Арабські Емірати [352] та РФ [353], смарт-контракти можливо використовувати, 

базуючись на загальних положеннях законодавства. На думку ЄЦБ, допустимість 
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використання смарт-контракту залежатиме від того, наскільки він відповідає тим 

самим умовам щодо чинності, що й будь-який інший звичайний договір, а не від 

його особливих ознак, як розумного контракту або електронного способу його 

укладання, хоча значною мірою саме останнє може створити проблеми, пов’язані з 

чинністю [354, с. 46].  

Щодо України, то питання використання смарт-контрактів у договірних 

відносинах не врегульоване жодними спеціальними НПА [355, c. 283]. На думку 

О. Вінник, «смарт-контракт не є ідеальним інструментом врегулювання договірних 

відносин та не може повністю замінити класичну схему договорів у паперовій 

формі, оскільки не має чіткого законодавчого регулювання» [38, c. 208]. Не вважає 

смарт-контракт «електронною формою договору» і М. Бернацький [356, с. 26]. З 

іншого боку, в літературі поширена думка про те, що смарт-контракт – один із 

варіантів оформлення договору [313, с. 17; 357, с. 93; 358; 359, с. 15; 360, с. 20-21; 

361], хоча авторами переважно аналізується цивільно-правовий аспект питання без 

детального аналізу ГЗ.  

Для розв’язання питання щодо можливості виконання смарт-контрактом 

функцій ГД вбачалося за необхідне звернутися до визначення договору в ЦК, 

відповідно до ст. 626 якого договором є домовленість двох або більше сторін, 

спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. 

Отже, в першу чергу необхідно з положень або контексту укладення смарт-

контракту встановити, що сторони дійсно бажали вступити у ГД та бути 

зобов’язаними його умовами. Код смарт-контракту не призначений для 

ідентифікації волі сторін, подібно до письмового договору із вербальним 

вираженням волі [347, с. 33]. Водночас воля на укладення ГД може бути 

встановлена на базі супутніх обставин. 

У вищезазначеному звіті Великої Британії на тему смарт-контрактів 

пропонується кілька варіантів таких обставин. Зокрема, вказується, що якщо один 

із контрагентів (Еліс) публікує смарт-контракт, за умовами якого можливо чітко 

встановити наслідки взаємодії з ним, то воля Еліс на укладення майбутнього 

договору є очевидною. Виключенням може бути лише ситуація отримання 
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неавторизованого доступу до смарт-контракту Еліс під час його тестування [347, 

с. 34]. Обґрунтування дійсної волі іншої сторони на укладення договору може 

ґрунтуватися на факті використання особистого електронного підпису [347, с. 33] 

та будь-яких обставинах залежно від конкретної справи [347 , с. 32-34]. Загалом 

порядок укладення публічного договору дуже сприяє визначенню дійсної волі 

сторін, оскільки одна сторона публікує умови, які стають загальнодоступними, а дії 

іншої сторони стосовно опублікованого смарт-контракту легко відстежити в 

мережі блокчейн.  

У випадку укладення смарт-контракту за принципом особистої домовленості 

дійсна воля може бути виражена в листуванні або ж окремому документі, де 

сторони засвідчили намір укласти певний або визначену кількість смарт-контрактів 

[347, с. 32-33].  

Отже, визначення волі сторін на укладення ГД у формі смарт-контракту є 

цілком можливим [315, c. 855], проте має бути здійснене on case-by-case basis46. 

З формальної точки зору фіксація договірних положень ГД у смарт-контракті 

є за всіма ознаками укладенням ГД в письмовій формі, що підтверджується 

положеннями абз. 2 ч. 2 ст. 639 ЦК та абз. 2 ч. 1 ст. 207 ЦК, згідно з якими ГД 

вважається укладеним у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за 

допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку або 

ж якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-

комунікаційних систем. Електронна форма прирівнюється до письмової (ч. 1 ст. 

205 ЦК).  

Разом із тим, хоча базовою формою укладення ГД є використання єдиного 

документа, законодавчо не визначене формулювання «спрощеного способу» 

укладення ГД (ч. 2 ст. 184 ГК), дозволяє укладати ГД в будь-який спосіб, якщо 

вимога щодо конкретної форми прямо не визначена законом. Смарт-контракт не є 

                                                
46 Водночас, у разі запровадження на рівні нормативно-правового регулювання загального правила про те, що факт 

взаємодії зі смарт-контрактом презюмує погодження з його умовами, ця проблема вирішуватиметься зовсім іншим 

способом: тягар доведення ненадання згоди на положення смарт-контракту лягає на сторону, яка заперечує таке 

надання [314, c. 236]. 
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документом в повноцінному розумінні, тому вбачається, що його укладення 

перебуватиме саме в межах такого спрощеного способу47. 

Щодо задоволення законодавчих вимог про необхідність досягнення згоди 

стосовно істотних умов ГД варто зазначити таке. Код смарт-контракту дозволяє 

зафіксувати як предмет ГД [315, c. 851], так і його строк, тому виконання вимог 

законодавства в цій частині цілком можливе. Щодо визначення ціни ГД, то, 

відповідно до ч. 2 ст. 189 ГК, вона зазначається у гривнях. Разом із тим, основною 

«валютою» більшості блокчейн-систем є криптовалюта, яка не визнається 

офіційним засобом платежу на території України (про це детальніше в підрозділі 

2.2 дисертації). 

Водночас відсутність в ГД однієї з істотних умов не спричиняє його 

недійсності за умови фактичного його виконання сторонами. Указаних висновків 

неодноразово доходив Верховний Суд України в постановах № 3-502гс15 від 

23.09.2015 року [363]; № 3-436гс16 від 06.07.2016 року [364], де було сказано, що 

визнання договору як неукладеного може мати місце на стадії укладення, а не за 

наслідками виконання його сторонами; якщо дії сторін свідчать про те, що 

оспорюваний договір фактично було укладено, суд має розглянути по суті питання 

щодо відповідності його вимогам закону. 

Доцільно підкреслити, що смарт-контракт є протоколом, який виконується 

автоматично. Отже, його невиконання апріорі є неможливим (за винятком збою в 

програмному коді). Таким чином, навіть за відсутності в смарт-контракті ціни 

договору, визначеної у гривнях, смарт-контракт може бути визнаний укладеним та 

дійсним. У контексті вказаного доречно також згадати про можливість смарт-

контракту інтегруватися із системами, що оперують звичними, фіатними, грошима 

[365]. Тому питання включення в смарт-контракт ціни договору в гривні може бути 

лише питанням часу. Крім того, не можна заперечити можливість проведення 

обмінних операцій із криптовалютами за допомогою смарт-контракту з набуттям 

чинності ЗУ «Про віртуальні активи». 

                                                
47 Вказаних висновків свого часу дійшла також А. Гусь [362]. 
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Підписання смарт-контракту технічно відбувається шляхом підписання 

ключових трансакцій: щодо його створення та щодо приєднання до нього [366–

368]. При цьому підпис, що використовується, базується на криптографічному 

перетворенні даних, що наближає його по суті до УЕП [314, c. 235]. Вбачається, що 

цим задовольняються вимоги щодо необхідності підписання правочину, вчиненого 

в письмовій формі (ч. 2 ст. 207 ЦК). 

Необхідно також розглянути здатність смарт-контракту виконати дві важливі 

умови, виокремлені вище для укладення ГД в спрощений спосіб: можливість 

встановити підписантів ГД до його укладення та зберегти зміст ГД в незмінному 

вигляді протягом необмеженого часу. 

Щодо другої вимоги варто зазначити, що цілісність даних смарт-контракту 

презюмується з огляду на те, що кожен блок блокчейну не може бути змінений 

непомітно (більш детально про це в підрозділі 2.2 дисертації). Встановлення ж 

особи в середовищі смарт-контрактів відбувається в дещо обмеженому вигляді: 

ідентифікація особи в блокчейн-системах пов’язується з унікальною алфавітно-

цифровою послідовністю, притаманною конкретному акаунту. Доцільно 

зазначити, що така послідовність не має нічого спільного з ідентифікаційними 

даними сторін ГД [314, c. 236]. Ця проблема може бути вирішена шляхом внесення 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань інформації про належні відповідному СГ чи іншій стороні 

ГД акаунти в певній блокчейн-системі. У такому випадку на державних 

реєстраторів має бути покладений обов’язок стосовно перевірки правдивості даних 

щодо зв’язку такої особи з відповідним акаунтом48. Варто додати, що з поступовим 

розвитком блокчейн-систем та підвищення стандартів міжнародної спільноти до їх 

                                                
48 Деякі крипто-біржі проводять ідентифікацію та автентифікацію користувачів до надання доступу до сервісів, як 

от Binance. При цьому, автентифікація може бути охарактеризована як надійна, оскільки, крім власного фото та фото 

паспорту (чи іншого документа з ідентифікаційними даними та фото), програма сканує обличчя в режимі он-лайн 

(FaceID) та перевіряє відповідність результатів сканування фото у паспорті. Таким чином, при взаємодії в межах 

системи Binance користувачі можуть надавати та отримувати ідентифікаційну інформацію один про одного. Та, тим 

не менше, в цілях укладення ГД, запропонований нами спосіб верифікації даних через внесення їх до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має низку переваг, 

найбільш суттєвою з яких є відсутність необхідності надавати запити до Binance чи іншої крипто-біржі про систему 

автентифікації та її результати. Натомість, інформація в зазначеному реєстрі є публічною, верифікованою та 

можливою для використанні в суді без зайвих часових та інших процесуальних витрат. 
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відкритості ситуація з проблематичністю ідентифікації користувачів може різко 

змінитися [369–372]. 

 

3.2. Особливості укладення зовнішньоекономічного господарського договору 

у сфері електронної комерції 

 

Особливості укладення ЗЕГД в Україні врегульовуються низкою НПА: ЗУ 

«Про ЗЕД», ЗУ «Про МПП», ЗУ «Про ВО», Постановами НБУ, зокрема «Про 

затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей», а 

також щодо окремих видів ГД міжнародними договорами, ратифікованими 

Україною, як-от Віденською конвенцією про договори міжнародної купівлі-

продажу товарів.  

При укладенні договорів з іноземним елементом варто насамперед 

враховувати положення ЗУ «Про МПП», який, відповідно до преамбули, 

встановлює порядок урегулювання приватноправових відносин, які хоча б через 

один зі своїх елементів пов’язані з одним або кількома правопорядками, іншими, 

ніж український правопорядок. Практично всі аспекти господарсько-договірних 

відносин, включно з дійсністю, тлумаченням, виконанням договору, можуть бути 

врегульовані будь-яким правом за вибором сторін (ч. 1 ст. 43 ЗУ «Про МПП»). 

Водночас, якщо хоча б однією зі сторін ЗЕГД є громадянин України або юридична 

особа України, то він укладається у формі, передбаченій законом, незалежно від 

місця його укладення, якщо інше не встановлено міжнародним договором України 

(ч. 3 ст. 47; ч. 3 ст. 31 ЗУ «Про МПП»). До того ж правові наслідки недодержання 

вимоги щодо письмової форми ЗЕГД визначаються правом, що застосовується до 

змісту правочину (ч. 3 ст. 31 ЗУ «Про МПП»). Отже, сторони ЗЕГД мають право: 

1) обрати українське законодавство для врегулювання питань щодо 

форми ЗЕГД, а змістовну частину врегулювати іноземним законодавством; 

2) дотримуватися вимог щодо форми договору як українського 

законодавства, так і законодавства іноземної держави, якщо для врегулювання 

ЗЕГД у цілому буде обране право останньої. 
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У межах цього підрозділу більш детально розглянемо саме другий варіант. 

Письмова (електронна) форма ГД є задовільною для більшості договорів 

відповідно до права іноземних держав [373–375], водночас деякі їх види не 

дозволяється укладати з використанням електронних засобів. До прикладу, у 

Фінляндії заборонено укладати договори купівлі-продажу нерухомості, розподілу 

та майна в електронному вигляді, в Португалії – договори позики на суму більш 

ніж 25 000 EUR, в Об’єднаних Арабських Еміратах – договори оренди строком 

більш ніж на 10 років, а в Німеччині – договори поруки [375]. 

Оскільки деякі ГД в Україні, а також в Австралії [376], Нідерландах [377] та 

інших країнах, які ратифікували Віденську конвенцію про договори міжнародної 

купівлі-продажу товарів без відповідного застереження на підставі ст. 12 та 96, 

можуть бути укладені у спрощений спосіб (без документарного оформлення), 

передбачається, що ЗЕГД можуть бути також укладені в такий спосіб (скажімо, 

шляхом здійснення конклюдентних дій (оплати за товари (роботи, послуги) 

відповідно до умов публічної пропозиції іноземного СГ, розміщеної на вебсайті); 

обміну електронними повідомленнями; або шляхом простого натискання на кнопку 

«Так» у згоду на умови публічної оферти)49. Водночас, як указувалося в попередніх 

підрозділах, використання спрощеного (бездокументарного) способу укладення ГД 

допускається лише за умови застосування надійних методів захисту даних від зміни 

та забезпечення встановлення й підтвердження осіб підписантів. 

Сторони, що обирають письмову документарну форму укладення ЗЕГД у 

сфері ЕК, мають дотримуватися стандартів, передбачених законодавством України 

про електронні документи та електронний документообіг. Так, ЕД, що 

використовуються сторонами ГД в Україні, мають бути спроможні довести власну 

цілісність та справжність (ст. 7 ЗУ «Про ЕД»). Перевірка цілісності ЕД відбувається 

шляхом перевірки електронного цифрового підпису (ст. 12 ЗУ «Про ЕД»).  

                                                
49 Варто звернути увагу, що, на перший погляд, спрощений (бездокументарний) порядок укладення ЗЕГД 

обмежується ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про ЗЕД», відповідно до якої ЗЕГД укладається суб'єктом зовнішньоекономічної 

діяльності або його представником у простій письмовій або в електронній формі, якщо інше не передбачено 

міжнародним договором України чи законом. Водночас з урахуванням того, що в законодавстві не міститься 

визначення поняття «проста письмова форма», вбачається, що варто розуміти це поняття як будь-яку письмову 

форму, що не підлягає нотаріальному посвідченню. Електронна ж форма, відповідно до ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 207 

ЦК, є еквівалентною письмовій.  
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Варто коротко згадати, що станом на сьогодні лише УЕП та його різновид – 

КЕП, дозволяють перевірити цілісність ЕД. Ними ж перевіряється і справжність, 

тобто походження, ЕД (п. 23, п. 44 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ЕДП»). Разом із цим, лише 

КЕП має презумцію його відповідності власноручному підпису (ч. 4 ст. 18 ЗУ «Про 

ЕДП»), оскільки для його створення залучаються кваліфіковані надавачі 

електронних довірчих послуг, завдяки яким сертифікат відкритого ключа, що 

підтверджує походження КЕП, набуває статусу «перевіреного» й «автентичного». 

У випадку з УЕП сторони самостійно врегульовують питання випуску сертифіката 

відкритого ключа, його використання та зберігання. Тому автентичність такого 

підпису, як і даних, із ним пов’язаних, може стати предметом оспорення 

(доказування) в судовому порядку. 

У цьому контексті варто зауважити, що система електронних довірчих послуг 

є частиною єдиного європейського інформаційного простору та загалом була 

введена Регламентом 910/2014 Європейського парламенту та Ради, яким і 

визначаються такі види підпису, як простий електронний, удосконалений та 

кваліфікований електронний підпис. Стаття 14 зазначеного Регламенту та ст. 38 ЗУ 

«Про ЕДП» серед підстав для визнання іноземних елекронних довірчих послуг 

передбачають необхідність укладення дво- або багатосторонньої угоди. Стаття 38 

ЗУ «Про ЕДП» додатково визначає, що електронні довірчі послуги, які надаються 

відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини 

у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, визнаються в Україні 

електронними довірчими послугами того самого виду за умови, зокрема, що 

кваліфікований надавач електронних довірчих послуг іноземної держави 

відповідає вимогам ЗУ «Про ЕДП», що підтверджується центральним 

засвідчувальним органом (або засвідчувальним центром – у разі надання 

електронних довірчих послуг банками, іншими особами, що здійснюють діяльність 

на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких 

здійснює НБУ, операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних 

систем, технологічними операторами платіжних послуг). 
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Станом на сьогодні між Україною та будь-якою іншою державою не укладено 

жодного договору про взаємне визнання електронних довірчих послуг. Також не 

відомо про визнання електронних довірчих послуг будь-якої іншої держави 

Україною, хоча й затверджений відповідний Порядок взаємного визнання 

українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а 

також використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального 

засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних 

довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються 

під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між 

суб’єктами різних держав [378]. Тому використання КЕП у ЗЕГД можливе лише в 

межах країн ЄС та між країнами, які інтегрували таку систему й уклали відповідні 

міжнародні договори. Серед країн, що інтегрують відповідну систему, є Вірменія, 

Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна [379]. 

З огляду на вказане, використання КЕП при укладенні ЗЕГД станом на 

сьогодні є неможливим за «поточним» принципом. Водночас сторони ГД можуть 

використовувати КЕП, видані в межах однієї й тієї ж держави, за умови 

застосування права цієї держави до форми ЗЕГД. До прикладу, якщо сторони ГД 

обирають право України для врегулювання змісту та форми ЗЕГД, сторона ГД-

нерезидент може отримати КЕП відповідно до системи електронних довірчих 

послуг, що діє в Україні. Для цього існують усі законодавчі підґрунтя [380]. У той 

же час сторонами може бути обрана система законодавства іншої держави для 

врегулювання договірних відносин. У такому випадку сторона ГД-резидент 

України може отримати КЕП відповідної держави ЄС, як-от у Польщі [381–383], 

який, крім того, визнається при укладенні та виконанні договору на території 

всього ЄС (ч. 1 ст. 6 Регламенту 910/2014 Європейського парламенту та Ради). 

З іншого боку, сторонами може бути здійснене використання УЕП, проте 

виключно на договірній підставі. Так, саме по собі невикористання КЕП сторонами 

ЗЕГД не є підставою для автоматичного невизнання за документом доказової сили, 

що підтверджується як положеннями ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про ЕДП», так і положеннями 

міжнародного законодавства, зокрема ч. 1 ст. 25 Регламенту 910/2014 
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Європейського парламенту та Ради, sec. 101 (a) (1) Electronic signatures in global and 

national commerce act [384] США, згідно із якими жоден підпис не може бути 

позбавлений юридичної сили виключно через його електронну форму, 

законодавством Китаю, де «достатнім» визнається підпис, що відповідає 

визначеним в Україні та ЄС вимогам до УЕП [385]. Разом із цим, автоматичного 

визнання УЕП як аналога власноручного підпису не відбувається, тому сторони 

при виникненні спору змушені будуть доводити автентичність підпису, 

відповідність технічним регламентам, за якими він був створений, вимогам 

законодавства відповідної держави.  

Отже, при використанні документарної письмової форми ЗЕГД, у сфері ЕК 

стороною якого є резидент України, сторони можуть підписати його з 

використанням КЕП, виданого в державі, правом якої регулюється відповідний 

договір, або ж запровадити власну систему та технічні регламенти до УЕП, що з 

позицій реалій бізнесу виглядає непрактичним і занадто обтяжливим. 

У цьому контексті вбачається за необхідне продовжувати співпрацю України 

та ЄС у сфері взаємного визнання електронних довірчих послуг, для чого необхідно 

увідповіднити законодавство України у сфері електронних довірчих послуг до 

міжнародних стандартів, про що вказують О. Вінник [38, c. 182-183] та 

Д. Мялковський [386, c. 232-233], Е. Кулага та Л. Шаталова [387, c. 90]. Станом на 

сьогодні між Україною та ЄС уже підписаний спільний робочий план щодо 

можливого підписання договору про взаємне визнання [388]. У ВРУ вже 

зареєстрований та, станом на 21.07.2022 року, проголосований у першому читанні 

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення укладення угоди між Україною та ЄС про взаємне визнання 

кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства ЄС у 

сфері електронної ідентифікації № 6173 від 12.10.2021 року [175]. Україна входить 

до проєкту EU4Digital, спрямованого на створення спільного європейського 

простору визнання електронних довірчих послуг [389], який загалом веде активну 

роботу в цьому напрямку. Зокрема, вже стартував пілотний проєкт щодо взаємного 

визнання системи електронних довірчих послуг з Естонією, у результаті чого 
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«з’явиться технічна можливість перевіряти е-підпис Естонії в Україні та навпаки» 

[390]. Важливим показником впевненої євроінтеграції України в даному контексті 

є те, що 29 липня 2022 року у межах міжнародного кваліфікаційного марафону 

eSignature Validation Plugtests електронний підпис «Дія» підтвердив відповідність 

стандартам, діючим у Європі [391]. 

Натомість вбачається за необхідне також увідповіднити законодавство 

України до принципу технічного нейтралітету, діючого в ЄС, США та інших 

країнах, щоб дозволити використання інших, окрім електронного підпису, 

технічних засобів для перевірки цілісності та справжності ЕД. Вказане, з одного 

боку, дозволить укладати документальні ЗЕГД у більшій кількості юрисдикцій, а з 

іншого – досягнути аналогічних показників безпечності договірних відносин при 

менших витратах ресурсів, пов’язаних з отриманням КЕП чи розробкою системи 

перевірки УЕП між конкретними контрагентами. 

 

3.3. Особливості нотаріального посвідчення господарського договору у сфері 

електронної комерції 

 

У сфері господарювання більшість договорів укладаються в письмовій формі 

з використанням чи без використання МЕЗ. Водночас для низки правочинів чинним 

законодавством передбачається необхідність нотаріального посвідчення. Так, 

відповідно до ст. 209 ЦК, правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає 

нотаріальному посвідченню лише у випадках, встановлених законом або 

домовленістю сторін.  

Відповідно до чинного ГЗ, нотаріальному посвідченню підлягають такі 

правочини (невиключний перелік): 1) договір про створення акціонерного 

товариства фізичними особами (ст. 153 ЦК); 2) договір купівлі-продажу земельної 

ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого 

нерухомого майна (крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в 

податковій заставі) (ст. 657 ЦК, ст. 128 ЗКУ); 3) договір оренди житла з викупом 

(ст. 811 ЦК); 4) договір управління нерухомим майном (ст. 1031 ЦК); 5) договір 
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застави нерухомого майна та космічних об’єктів (ст. 13 ЗУ «Про заставу» [392]); 6) 

договір про спільну часткову власність на земельну ділянку (ст. 88 ЗКУ); 7) угода 

про перехід (передачу) права власності на земельну ділянку (ст. 132, ст. 142 ЗКУ).   

Тоді як нотаріальне посвідчення ГД, що укладаються з використанням 

паперового носія інформації, є широко розповсюдженим та здійснюваним на 

постійній основі, нотаріальне посвідчення ГД з використанням ЕД не впроваджене 

в Україні з огляду на відсутність відповідного нормативно-правового 

регулювання50. Так, хоча ЗУ «Про ЕДП» і встановлює можливість здійснення 

нотаріальних дій із використанням КЕП, кваліфікованої електронної печатки або 

інших засобів електронної ідентифікації (ч. 4 ст. 17), відповідний Порядок досі не 

затверджений Міністерством юстиції України. 

Водночас в умовах війни виникає потреба в нотаріальному посвідченні ГД 

дистанційно, зокрема через можливі небезпеки для життя та здоров’я, пов’язані з 

переміщенням у межах великих населених пунктів або між містами до офісу 

нотаріуса. Тож для формування уявлення про основні вимоги, що мають бути 

дотримані для безпечного дистанційного та з використанням МЕЗ нотаріального 

посвідчення ГД, пропонується розглянути законодавство та досвід іноземних 

держав, де запроваджена відповідна система е-нотаріату. 

Так, у 47 штатах США [393], а також у деяких державах, зокрема Франції, 

Естонії, Латвії, Бельгії, Нідерландах, дистанційне посвідчення правочинів 

нотаріусами здійснюється у визначеному законодавством порядку. В Естонії 

вчинення нотаріальних дій може відбуватися з використанням відеозв’язку. За 

погодженням із нотаріусом операції з використанням дистанційної автентифікації 

можуть здійснюватися як у зручному для клієнта місці (наприклад, удома), так і в 

посольстві Естонії – у Гельсінкі, Стокгольмі, Брюсселі, Ризі та Лондоні. До того ж 

дистанційно можуть посвідчуватися будь-які правочини, крім укладення та 

розірвання шлюбу [394]. Відповідно до п. 139.10 Нотаріального права Латвії [395], 

присяжний нотаріус може здійснювати […] посвідчення за допомогою 

                                                
50 Про необхідність запровадження нормативно-правового регулювання дистанційного нотаріального посвідчення 

договорів зауважили свого часу ще Н. Блажівська [44, c. 84-85], Г. Тітова [166, с. 40], О. Василенко [216] та інші 

автори. 
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відеоконференції в інформаційній системі нотаріуса. Основною вимогою для 

чинності нотаріальних дій із використанням МЕЗ є можливість забезпечення 

якісного відеозапису. Ще 21 квітня 2020 року Уряд Нідерландів схвалив 

надзвичайний законопроєкт у зв’язку з пандемією, спричиненою вірусом SARS-

CoV-2, який тимчасово дозволив здійснювати нотаріальні дії з використанням 

аудіовізуального зв’язку, якщо відповідна особа не може з’явитися до нотаріуса 

[396]. У Бельгії Законом від 23.04.2020 [397] було внесено зміни до Закону від 16 

березня 1803 року про нотаріальну контору, у зв’язку з чим нотаріусам було надано 

право видавати довіреності електронним та дистанційним способом [398]. 

Аналогічні зміни внесені у Франції Указом №2020-395 від 3 квітня 2020 року, 

виключно на період пандемії, спричиненої вірусом SARS-CoV-2 [399]. 

Законодавство Австрії дозволяє вчинення нотаріальних дій за посередництвом 

засобів відеозв’язку, проте виключно за пред’явлення посвідчення особи з 

фотографією або використання інших надійних засобів ідентифікації (пункті 36b та 

69b Зведеного федерального закону: Повне правове регулювання нотаріальних 

актів, редакція від 11.05.2022) [400]. Відповідно до законопроекту H. R. 3962, 

поданого Сенатом США, крім окремих випадків, передбачених законом, 

державний нотаріус може здійснити нотаріальне посвідчення, яке відбувається або 

впливає на міждержавну торгівлю, для віддаленої особи (sec. 4 (a)) [401]. 

Таким чином, вчинення нотаріальних дій із використанням МЕЗ є якщо не 

загальноприйнятим у міжнародному середовищі, то достатньо поширеним, 

особливо в умовах пандемії. Разом і тим, одне лише забезпечення спільної 

відеоприсутності сторін ГД та нотаріуса, на нашу думку, не дає можливості 

задовольнити всі вимоги законодавства про нотаріат та забезпечити юридичну 

вірогідність ГД (ст. 1 ЗУ «ПН»).  

Так, при посвідченні правочинів нотаріус вчиняє такі дії щодо осіб, які 

звернулися за вчиненням нотаріальної дії (ст. 43–44, 54 ЗУ «ПН», гл. 4-6 розділу І 

ПВНД): 1) встановлює особу учасників цивільних відносин; 2) визначає обсяг 

цивільної дієздатності фізичних осіб, обсяг цивільної правоздатності та 

дієздатності юридичних осіб, повноваження представника юридичної особи; 3) 
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встановлює волевиявлення особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії; 4) 

встановлює дійсні наміри кожної із сторін до вчинення правочину, який він 

посвідчує, а також відсутність у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину. 

Встановлення дійсних намірів кожного з учасників правочину здійснюється 

шляхом встановлення нотаріусом однакового розуміння сторонами значення, умов 

правочину та його правових наслідків для кожної із сторін; 5) перевіряє, чи 

відповідає зміст посвідчуваного ним правочину вимогам закону і дійсним намірам 

сторін; 6) посвідчує правочин лише за умови, що кожна із сторін однаково розуміє 

значення, умови правочину та його правові наслідки. 

Вказані вимоги з доктринальної точки зору можна поділити на три групи: 1) 

пов’язані із встановленням особи та її правосуб’єктності; 2) пов’язані із 

суб’єктивним відношенням особи до вчинюваного правочину; 3) пов’язані із 

законністю правочину та його відповідністю дійсним намірам сторін. 

Щодо вимог із першої групи вважаємо, що значної модифікації у зв’язку з 

використанням МЕЗ зазнає саме процес встановлення особи. Так, у загальному 

порядку, передбаченому ч. 3 ст. 43 ЗУ «ПН», встановлення особи здійснюється за 

паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють 

виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за 

вчиненням нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення 

особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка 

мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, 

посвідчення особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, 

видане за місцем роботи фізичної особи). При цьому нотаріуси не приймають для 

вчинення нотаріальних дій документи, які не відповідають вимогам законодавства 

або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної 

особи або ділову репутацію юридичної особи, які мають підчистки або дописки, 

закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких 

неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані 

олівцем (п. 1 гл. 8 розділу І ПВНД). Тож під час перевірки документів, що 
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посвідчують особу, нотаріуси перевіряють цілісність документа, що посвідчує 

особу, відсутність дописок, виправлень, цілісність фотокартки, відсутність 

вклеєних фотокарток та інше. 

У контексті вказаного вбачається, що використання відеозв’язку для перевірки 

особи ускладнює, а в деяких випадках й унеможливлює належну перевірку 

документів, що посвідчують особу. Так, при використанні відеозв’язку важче 

перевірити відсутність виправлень серед реквізитів документів, наявність вклеєних 

фотокарток та інші деталі, що можна перевірити лише за фізичної присутності 

документа. Тому автентифікація особи шляхом демонстрації посвідчень у процесі 

відеозв’язку є незадовільним засобом51, хоча й може здійснюватися для первинної 

реєстрації в системі е-нотаріату. З огляду на вказане вбачається, що при 

дистанційному посвідченні правочинів перевірка особи має відбуватися з 

використанням додаткових способів автентифікації в МЕЗ, які дозволять із 

більшою вірогідністю підтвердити ідентичність відповідної особи. Такі вимоги вже 

є в міжнародному законодавстві. 

Так, законопроект H. R. 3962, поданий конгресом США, дає можливість 

здійснювати нотаріальні дії дистанційно за умови (sec. 4(b)): 

1) однозначного встановлення особи через: 

1.1) особисте знання такої особи; чи 

1.2) з використанням не менше 2 різних типів процесів або послуг, за 

допомогою яких третя особа надає засоби для перевірки особистості віддалено 

розташованої особи шляхом огляду публічних або приватних джерел даних; чи 

1.3) присягу або свідчення надійного свідка, який: 

1.3.1.1) перебуває у фізичній присутності нотаріуса або віддалено 

розташованої особи; або 

1.3.1.2) особисто з’являється перед нотаріусом та віддалено 

розташованою особою за допомогою комунікаційних технологій; 

                                                
51 Хоча такий спосіб автентифікації і є прийнятним в Австрії [400], деяких штатах США (Мічиган, Міннесота, 

Теннессі) [402] та Бельгії [397, Art.6]. 
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1.3.2) володіє особистими знаннями про особу віддалено розташованої особи; 

і 

1.3.3) був ідентифікований нотаріусом згідно з підпунктом (1.1) або (1.2) цього 

пункту;  

2) наявності відеозапису, що зберігається протягом тривалого часу. 

Аналогічні вимоги були введені в Пенсильванії актами 15 [403] та 97 [404] від 

2020 року. Водночас законодавство Пенсильванії додатково передбачає, що 

підтвердження ідентичності може відбуватися (1) шляхом надання відповідей 

нотаріусу на запитання, на які з високою ймовірністю лише справжня особа зможе 

відповісти правильно (зазвичай іменується як knowledge based authentication), або 

(2) за допомогою використання технології біометричної ідентифікації, або (3) за 

допомогою аналізу ідентифікаційних даних. Особистість свідка має бути визначена 

так само, як і особа клієнта [405]. 

Відповідно до законодавства Естонії, ID-посвідчення Естонії, Цифрове ID, або 

mobile ID можуть бути використані для реєстрації в системі е-нотаріату та 

підписання документів. У той же час для автентифікації використовується 

біометричне розпізнавання обличчя за принципом Face ID [394]. 

Французький Указ №2020-395 від 3 квітня 2020 року зобов’язує за умов 

дистанційного посвідчення правочинів використовувати систему зв’язку та 

передачі інформації, що гарантує автентифікацію сторін, цілісність та 

конфіденційність змісту [399, art.1]. Водночас при підписанні правочинів сторони 

мають використовувати КЕП [406]. 

В Україні п. 4 розділу І Вимог до засобів електронної ідентифікації, рівнів 

довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері 

електронного урядування [198] визначено 3 групи факторів автентифікації, а саме: 

(1) фактор автентифікації на підставі володіння (зв’язок його з особою 

підтверджується на підставі володіння певною річчю, якою може володіти лише 

визначена особа); (2) фактор автентифікації на підставі знання (зв’язок його з 

особою підтверджується на підставі знання, яким може володіти лише визначена 
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особа); (3) фактор автентифікації на підставі унікальної фізичної ознаки (зв’язок 

його з особою підтверджується на підставі володіння певною фізичною ознакою). 

Таким чином, актами міжнародного законодавства та законодавством України 

виокремлюються такі фактори автентифікації: 1) на підставі виключного знання 

(штат Пенсильванія (США), Україна); 2) на підставі унікальної фізичної ознаки 

(Естонія, штат Пенсильванія (США), Україна); 3) на підставі особистого знання 

нотаріусом особи, що автентифікується (США); 4) на підставі свідчення третьої 

особи (США); 5) через пред’явлення документів, що посвідчують особу (Бельгія, 

штати США Мічиган, Міннесота, Теннессі); 6) через підтвердження володіння 

певною річчю, якою може володіти лише визначена особа (Україна); 7) на основі 

аналізу публічних чи приватних баз даних (США).   

Щодо фактору автентифікації за допомогою особистого знання нотаріусом 

особи, що автентифікується52, вважаємо його використання недопустимим у 

зв’язку з тим, що сучасні технології дозволяють підробити відеозображення 

обличчя (за принципом так званих Deep Fakes [408]), зокрема й у режимі реального 

часу. Про це свідчить, скажімо, нещодавній приклад використання Deep Fake 

зловмисниками з боку РФ, які «підробили» ідентичність мера міста Києва 

В. Кличка й розмовляли від його імені з мерами Мадрида, Берліна [409] та Відня 

[410] через відеозв’язок. 

Щодо фактора автентифікації через представлення документу, що посвідчує 

особу, в режимі відеоконференції вважаємо його неналежним з огляду на 

неможливість перевірити справжність документів у такому форматі.  

Щодо фактора автентифікації на основі аналізу публічних чи приватних баз 

даних, то не вбачається за можливе його використання для нотаріального 

посвідчення ГД через слабкість цього способу перевірки ідентичності. Такий 

спосіб автентифікації відомий під назвою eIDV (Electronic Identity Verification) 

[411] та передбачає введення особою набору власних даних із наступною 

перевіркою дійсності цих даних спеціалізованою програмою (належною третій 

особі), що має доступ до різноманітних публічних та приватних баз даних 

                                                
52 Свого часу пропонувався також Нотаріальною палатою України [407]. 
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(державних реєстрів, соціальних мереж, внутрішніх книг обліку організацій тощо). 

У випадку, якщо дані, що ввела особа, співпадають з наявними у відповідних базах 

даних, уважається, що особистість підтверджена. Водночас, на нашу думку, за 

наявності злого умислу шахрай може провести попереднє дослідження всіх 

необхідних даних, у зв’язку з чим такий спосіб підтвердження ідентичності може 

використовуватися лише в обмежених випадках й не підходить для правочинів, що 

підлягають нотаріальному посвідченню з огляду на їх вагомість. 

Щодо фактора автентифікації на основі свідчення третьої особи одним з 

питань, які виникають стосовно його використання на практиці, є спосіб 

засвідчення права відповідної третьої особи підтверджувати ідентичність сторони 

ГД. Так, очевидно, що не будь-яка особа може відігравати таку роль, оскільки в 

протилежному випадку неможливо уникнути багатьох зловживань. За таких умов 

вбачається, що єдиним можливим способом підтвердження таких повноважень є 

довіреність, видана в установленому законом порядку. 

З огляду на вказаний аналіз законодавства, вважаємо, що для автентифікації 

особи при здійсненні дистанційного нотаріального посвідчення ГД можуть бути 

використані такі фактори автентифікації: 

1) фактор виключного знання. Фактор має вважатися задоволеним, якщо особа 

змогла репрезентувати відомості, які можуть бути відомі лише визначеній особі 

(має здійснюватися в захищеному середовищі з метою виключення отримання 

відповідної інформації іншою стороною правочину). Приклад: введення 

відомостей у відповідь на контрольне запитання; 

2) фактор виключного володіння. Передбачає підтвердження особою 

володіння річчю, якою може володіти лише особа із зазначеними 

ідентифікаційними даними. Приклад: надсилання контрольних сповіщень на 

телефон, комп’ютер, планшет, які можуть бути під контролем лише особи із 

зазначеними ідентифікаційними даними; використання об’єкта, яким може 

володіти лише певна особа, для взаємодії із системою автентифікації, яка може 

розпізнати такий унікальний об’єкт серед інших об’єктів (як-от електронне 

посвідчення особи); 
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3) фактор унікальної біометричної ознаки. Приклад: сканування обличчя, 

сітківки ока, відбитка пальця, візерунка долоні за допомогою програмних засобів 

(за принципом Face ID); 

4) фактор свідчення третьої особи. Застосовується лише на підставі 

довіреності, виданої третій особі відповідною стороною ГД. При цьому така третя 

особа має підтвердити власну ідентичність у встановленому законодавством 

порядку шляхом перевірки документів у фізичній присутності нотаріуса або з 

використанням одного з факторів автентифікації за п.п. 1-3. Фактор свідчення 

третьої особи має використовуватися у виключних випадках, коли немає 

можливості використати основні фактори автентифікації за п.п. 1-3 з огляду на його 

непрактичність (необхідність оформлення довіреності та залучення додаткових 

осіб у процес укладення ГД). 

Варто підкреслити, що для можливості публічного використання факторів за 

пунктами 1-3 вищенаведеного переліку відповідні ознаки (знання, володіння, 

біометрика) мають бути пов’язані з відповідною стороною ГД та зареєстровані у 

прихований спосіб уповноваженим державним органом так, щоб нотаріус, який 

посвідчує ГД, мав можливість підтвердити ідентичність з їх допомогою [412]. 

Важливим аспектом дистанційного нотаріального посвідчення ГД є відеозапис 

цього процесу. Так, законодавством практично всіх указаних вище країн 

передбачено, що протягом усього часу вчинення нотаріальної дії має вестися 

безперервний та якісний відеозапис. До того ж він має зберігатися протягом 

тривалого періоду часу. 

Щодо наступної групи вимог до посвідчення правочинів, а саме пов’язаних із 

суб’єктивним відношенням особи до вчинюваного правочину, варто зазначити, що 

за умови проведення належної автентифікації відеозв’язок забезпечує адекватну 

можливість пересвідчитися в правильному розумінні змісту правочину, відсутності 

у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину, дійсному волевиявленні сторін 

тощо, у всякому разі не гірше, ніж при особистій зустрічі. Водночас убачається, що 

нотаріус повинен мати можливість переконатися, що особа знаходиться одна, з 

метою виключення стороннього впливу на волевиявлення (ч. 12 ст. 44 ЗУ «ПН»). 
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Щодо перевірки законності правочину, а також відповідності його змісту 

дійсним намірам сторін, використання МЕЗ не впливає на якість цього етапу 

посвідчення правочину за умови адекватного проходження попередніх. 

Останніми етапами укладення ГД, що потребує нотаріального посвідчення, є 

накладення підписів сторін та посвідчувального напису нотаріуса (п. 4 гл. 9, п. 1 

гл. 10 розділу І ПВНД).  

При вчиненні нотаріальних дій, що потребують прикладення власноручного 

підпису осіб, нотаріус перевіряє справжність підпису цих осіб шляхом здійснення 

ними підпису в його присутності (п. 4 гл. 9 розділу І ПВНД). Вказана вимога 

обумовлена необхідністю виключення ситуації, коли підпис однієї особи 

накладається іншою. Водночас за дистанційного підтвердження ідентичності 

сторони ГД з використанням надійних факторів автентифікації не є необхідною її 

фізична присутність в офісі нотаріуса при підписанні ГД. Крім того, з нашої точки 

зору та деяких інших дослідників [406], за належної автентифікації будь-який вид 

підпису є задовільним, оскільки виконує в такому разі лише функцію валідації 

офіційної дії. У той же час, як продемонстровано в підрозділі 2.1 дисертації, станом 

на сьогодні чинне нормативно-правове регулювання підписання ГД у сфері ЕК 

обмежує варіації підписання ЕД з об’єктивованим на ньому ГД лише до КЕП та 

УЕП, що виключає можливість накладення інших видів підпису на ЕД при 

нотаріальному посвідченні ГД. 

Відповідно до п. 6.11. розділу IV Правил ведення нотаріального діловодства, 

тексти нотаріальних документів у встановлених Законом випадках викладаються 

на спеціальних бланках нотаріальних документів. У зв’язку з відсутністю, станом 

на сьогодні відповідного Порядку вчинення нотаріальних дій із використанням 

КЕП чи кваліфікованої електронної печатки або інших засобів електронної 

ідентифікації, тексти ГД, що підлягають нотаріальному посвідченню, можуть 

викладатися лише на спеціальних, виключно паперових, бланках нотаріальних 

документів. При цьому варто враховувати положення Постанови Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» [413], якою 

встановлені особливості поводження з такими бланками в умовах воєнного стану. 
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Саме тому, з метою якнайшвидшої адаптації України до умов воєнного та 

післявоєнного часу, пропонується розробити відповідний Порядок, врахувавши 

положення цього розділу, що дозволить сторонам ГД у сфері ЕК вчиняти 

правочини, які підлягають нотаріальному посвідченню, з використанням МЕЗ.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 

 

Дослідження правового регулювання окремих видів та форм господарського 

договору у сфері електронної комерції може бути підсумоване за такими 

тематичними модулями: 

1. Встановлено, що смарт-контракт може задовольнити практично всі 

змістовні та формальні вимоги, встановлені законодавством України до письмової 

форми ГД: на його підставі або в контексті його укладення можна встановити 

дійсну волю сторін бути зобов’язаними його положеннями, він може зафіксувати 

істотні умови договору та бути підписаним сторонами. Крім того, він дозволяє 

забезпечити цілісність даних протягом необмеженого часу. Ключовими 

проблемами є такі: 

1.1. У смарт-контракті не може бути зафіксована ціна договору в гривні. 

Водночас судова практика свідчить про те, що в разі, якщо договір фактично 

виконується сторонами, невизначення ціни договору в його тексті не є підставою 

для визнання його неукладеним чи недійсним.  

1.2 Мережі блокчейн, що використовуються для створення смарт-

контрактів, не передбачають встановлення юридичного зв’язку між власником 

деперсоналізованого акаунту та відповідною особою (стороною майбутнього ГД). 

У зв’язку із цим, необхідно запровадити на законодавчому рівні України перевірку 

таких ідентифікаційних даних у мережі блокчейн та внесення в Єдиний державний 

реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 

інформації про номер акаунту, належний конкретному СГ (негосподарюючому 

суб’єкту-юридичній особі, фізичній особі-підприємцю тощо). 
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2. Аналіз нормативно-правового регулювання ЗЕГД у сфері ЕК дав 

можливість зробити такі висновки: 

2.1. У частині форми ЗЕГД, стороною якого є резидент України, сторони 

позбавлені можливості застосувати виключно право іноземної держави, тому при 

укладенні таких договорів за правом останньої мають дотримуватися вимог 

законодавства одночасно двох держав, зокрема й України. 

2.2. Використання спрощеного (бездокументарного) способу укладення 

ЗЕГД (шляхом здійснення конклюдентних дій; заповнення анкет на сайтах; 

проставлення слова «Так» в інформаційно-комунікаційній мережі іноземного СГ у 

відповідь на умови публічної пропозиції тощо) допускається лише за умови 

застосування надійних засобів захисту даних від зміни та забезпечення 

встановлення і підтвердження осіб підписантів до укладення такого ЗЕГД.  

2.3. Використання ЕД для укладення ЗЕГД пов’язано з необхідністю 

дотримання відповідних, визначених законодавством, вимог та стандартів до 

цілісності та походження інформації. Водночас чинним міжнародним 

законодавством не передбачено уніфікованих стандартів до способів підписання 

ЕД, форматів забезпечення їхньої цілісності та походження. У зв’язку із цим, аби 

укласти документарний ЗЕГД, де однією зі сторін є резидент України, сторонами 

необхідно отримати КЕП в одній і тій же державі або сторони мають розробити й 

запровадити власну технологію УЕП, що забезпечить цілісність та справжність ЕД. 

3. Дослідження особливостей нотаріального посвідчення ГД у сфері ЕК 

дало можливість дійти таких висновків: 

3.1. Виявлено, що чотирма факторами автентифікації, які можуть 

використовуватися для дистанційного нотаріального посвідчення ГД у сфері ЕК, є 

фактор виключного знання, фактор виключного володіння, фактор унікальної 

біометричної ознаки, фактор свідчення третьої особи. З метою використання 

перших трьох (основних) факторів у процесі нотаріального посвідчення ГД було 

запропоновано здійснювати державну реєстрацію відповідних ознак (знання, 

володіння, біометрики) та їх зв’язку з відповідною особою. У виключних випадках, 

коли немає можливості використати основні фактори автентифікації, допускається 
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використання свідчення третьої особи для підтвердження ідентичності сторони ГД. 

При цьому така третя особа має підтвердити власну ідентичність у встановленому 

законодавством порядку шляхом перевірки документів у фізичній присутності 

нотаріуса або з використанням одного з основних факторів автентифікації. 

3.2. За належного проходження процедури автентифікації використання 

відеозв’язку дозволяє задовольнити передбачені законодавством вимоги щодо 

виявлення дійсної волі сторін до вчинюваного правочину та відповідності його 

змісту дійсним намірам сторін. Водночас нотаріус повинен мати можливість 

переконатися, що особа знаходиться в приміщенні одна, для уникнення 

стороннього впливу на її волю, а відеозапис має бути збережений на тривалий 

період часу. 

3.3. Встановлено, що за умови проходження автентифікації з урахуванням 

п. 3.1 цих висновків, для підписання ГД допустимим є використання не лише КЕП, 

але й будь-якого іншого виду підпису. Водночас як продемонстровано в підрозділі 

2.1 дисертації, станом на сьогодні чинне нормативно-правове регулювання 

підписання ГД у сфері ЕК обмежує варіації підписання ЕД з об’єктивованим на 

ньому ГД лише до підписів виду КЕП та УЕП. 
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ВИСНОВКИ 

 

З кожним роком господарсько-договірні відносини набувають нових форм, 

способів реалізації та отримують нові засоби для більш якісного укладення, 

виконання, зміни та розірвання ГД. Особливо це помітно у сфері ЕК. 

Ця робота демонструє результати системного теоретичного й емпіричного 

дослідження господарсько-правового регулювання договірних відносин у сфері 

ЕК, за наслідком якого були сформовані такі узагальнювальні висновки: 

1. ЕК є особливою сферою реалізації господарсько-договірних відносин, 

якій належать такі кваліфікуючі ознаки: 1) її предметом є купівля-продаж товарів, 

надання послуг, виконання робіт; 2) її об’єктом є товари, послуги, роботи; 3) 

суб’єктами ЕК є особи, що безпосередньо її реалізують: фізичні особи-підприємці 

та юридичні особи; 4) учасниками відносин у сфері ЕК є суб’єкти ЕК, їх засновники 

(учасники), споживачі (у широкому розумінні, включно із СГ), кваліфіковані 

надавачі електронних довірчих послуг, постачальники послуг проміжного 

характеру в інформаційній сфері, постачальники послуг з електронної 

ідентифікації а також органи державної влади та місцевого самоврядування в 

частині їх регулюючого впливу на суб’єктів ЕК; 5) суб’єкти ЕК діють із метою 

отримання прибутку; 6) використання МЕЗ відбувається щонайменше на етапі 

встановлення договірних відносин; 7) щонайменше встановлення договірних 

відносин відбувається дистанційно. Враховуючи вказані ознаки, ЕК була визначена 

як система взаємопов’язаних суспільних відносин, що виникають під час 

організації й реалізації процесів купівлі-продажу товарів, надання послуг і 

виконання робіт, що здійснюється фізичними особами-підприємцями та 

юридичними особами дистанційно і з використанням мереж електрозв’язку 

(щонайменше на етапі встановлення договірних відносин) та з метою отримання 

прибутку. 

2. Предметом господарсько-правового регулювання договірних відносин у 

сфері ЕК є господарські відносини, що виникають під час дистанційного та з 

використанням мереж електрозв’язку укладення, виконання, зміни й розірвання 
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господарського договору з метою отримання прибутку. Водночас господарсько-

договірні відносини у сфері ЕК врегульовуються класичними методами 

господарсько-правового регулювання договірних відносин: методом приписів, 

методом рекомендацій, методом координації, методом автономних рішень. 

3. ГД у сфері ЕК є особливою категорією, якому, порівняно з 

«традиційним» ГД, належить низка кваліфікуючих ознак, специфічних функцій і 

видів.  

Так, встановлено, що до кваліфікуючих ознак ГД у сфері ЕК належать такі: (1) 

щонайменше укладення ГД відбувається дистанційно; (2) використання МЕЗ 

відбувається щонайменше на етапі укладення ГД; (3) мета отримання прибутку 

наявна хоча б в однієї сторони ГД. 

До специфічних функцій ГД у сфері ЕК було віднесено комерційну функцію, 

функцію оптимізації господарської діяльності та функцію підтримки екологічної 

безпеки.  

До специфічних видів ГД у сфері ЕК було віднесено: 

- за критерієм документального оформлення: укладені з використанням 

єдиного ЕД чи у спрощений спосіб (що передбачає укладення декількох ЕД в 

рамках концепції «пропозиція» та «акцепт»; авторизацію в інформаційно-

комунікаційній системі суб’єкта господарювання з наступним проставленням 

відмітки про згоду з положеннями публічної оферти; взаємний обмін e-mail 

листами; вчинення конклюдентних дій у відповідь на пропозицію у формі 

електронного повідомлення тощо);  

- за критерієм ступеня залучення МЕЗ: ГД, що укладаються з допомогою МЕЗ; 

ГД, що укладаються та виконуються за допомогою МЕЗ; ГД, що укладаються, 

виконуються та змінюються (розриваються) за допомогою МЕЗ;  

- за критерієм способу вираження волі сторін у письмовій формі: зафіксовані 

за допомогою знаків писемності та за допомогою комп’ютерного коду (смарт-

контракти);  
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- за критерієм автоматизованості виконання: ГД, що виконуються 

безпосередньо сторонами; ГД з елементами автоматизованого виконання; ГД з 

автоматизованим виконанням (смарт-контракти). 

Суб’єктний склад ГД у сфері ЕК зберігається аналогічним до суб’єктного 

складу «традиційного» ГД. Водночас особливістю суб’єктного складу ГД у сфері 

ЕК є те, що одна із його сторін завжди діє з метою отримання прибутку. 

У результаті дослідження вдалося вперше в науковій літературі дати 

доктринальне визначення ГД у сфері ЕК як заснованого на згоді сторін і 

зафіксованого дистанційно з використанням мереж електрозв’язку 

зобов’язального правовідношення між суб’єктами господарювання чи між ними 

та суб’єктами організаційно-господарських повноважень або негосподарюючими 

суб’єктами-юридичними особами, змістом якого є їх взаємні права та обов’язки у 

сфері господарювання, а метою –  отримання прибутку (щонайменше однією 

стороною). 

4. ГЗ, що регулює господарсько-договірні відносини у сфері ЕК, – це 

система нормативно-правових актів та норм права, що регулюють господарські 

відносини щодо дистанційного та з використанням мереж електрозв’язку 

укладення, виконання, зміни та розірвання господарського договору з метою 

отримання прибутку. До ГЗ, що врегульовує організацію та здійснення вказаних 

відносин, належить як загальне законодавство, що встановлює правила 

господарської діяльності, окреслює правосуб’єктність СГ, порядок реалізації ними 

права власності та суміжних прав; спеціальне, що врегульовує договірну 

господарську діяльність; так і спеціалізоване, що стосується питань інформаційної 

безпеки, електронного документообігу, надання кваліфікованих електронних 

довірчих послуг та особливостей укладення ГД з використанням МЕЗ. 

5. Суб’єктний склад покупця (замовника, споживача) товарів, робіт, 

послуг у сфері ЕК за ЗУ «Про ЕК» обмежується фізичною особою – кінцевим 

споживачем. Як наслідок – констатовано виключення господарсько-договірних 

відносин з обсягу нормативно-правового регулювання цього НПА. Пропозиція 

щодо вирішення цього питання через розширення суб’єктного складу споживача за 
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законодавством України про захист прав споживачів була визнана найбільш 

оптимальною. 

6. ГД у сфері ЕК укладаються за загальними правилами, встановленими 

для ГД з паперовим джерелом об’єктивації. Особливості укладення ГД у сфері ЕК 

пов’язані з використанням МЕЗ, яке, з одного боку, дозволяє укладати ГД з 

більшою варіативністю способів, а з іншого – встановлює особливі вимоги до 

перевірки цілісності та автентичності даних у МЕЗ.  

7. Однією із переваг сфери ЕК є можливість укладення ГД в спрощений 

(бездокументарний) спосіб, тобто шляхом авторизації в інформаційно-

комунікаційній системі СГ з наступним проставленням відмітки про згоду з 

положеннями публічної оферти; взаємного обміну e-mail листами; вчинення 

конклюдентних дій у відповідь на пропозицію у формі електронного повідомлення 

тощо. Водночас доведено, що використання такого спрощеного способу укладення 

ГД у сфері ЕК допускається лише за одночасного дотримання наступних вимог: 

можливості встановлення та підтвердження осіб підписантів усіх сторін 

договору до його укладення (проведення ідентифікації та автентифікації) та 

збереження змісту договору в незмінному вигляді протягом його життєвого 

циклу.  

8. Використання ЕД є усталеним і безпечним способом формалізації 

положень ГД, до якого законодавством передбачені високі стандарти щодо 

перевірки цілісності та справжності (походження) даних. Виявлені наступні 

проблеми правового регулювання ЕД та електронного документообігу: 

8.1. Чинне законодавство є зарегламентованим в частині способів 

перевірки цілісності ЕД. Хоча цілісність ЕД і може доводитися низкою технічних 

засобів (зокрема реєстрованою електронною доставкою, хешуванням, 

криптографічним перетворенням, використанням іншого програмного 

забезпечення), законодавство дозволяє використання лише електронного підпису 

для здійснення вказаного. Це свідчить про порушення принципу технологічного 

нейтралітету, що передбачений міжнародним законодавством, та про можливість 

засвідчення цілісності ЕД лише КЕП/УЕП. 
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8.2. Використання терміна «справжність» відносно ЕД не дозволяє досягти 

ефекту правової визначеності законодавства, а більш коректним замінником, з 

урахуванням положень наукової літератури та міжнародного законодавства, є 

термін «походження». У зв’язку з наявністю законодавчого обмеження щодо 

перевірки цілісності ЕД виключно електронним підписом, справжність 

(походження) ЕД де-факто доводиться через перевірку УЕП або КЕП. Водночас у 

випадку зняття такого обмеження сторони ГД зможуть у повноті реалізувати 

технологічні можливості сьогодення для перевірки справжності (походження) ЕД. 

9. До складу обов’язкових реквізитів ЕД, на яких об’єктивується ГД, 

віднесено: 1) назва виду документа («Договір» (для ГД у формі єдиного ЕД) або 

заголовок до тексту ЕД, що коротко описує його зміст (для листів із пропозицією, 

акцептом)); 2) ідентифікаційні дані сторін ГД; 3) прізвище/ім’я/по батькові та 

посади відповідальних осіб (для юридичних осіб); 4) дата ЕД; 5) реєстраційний 

індекс (номер) ЕД; 6) текст; 7) підписи.  

10. Деякі з передбачених законодавством видів підписів, а саме УЕП та 

КЕП, виконують функції встановлення підписанта та валідації (висловлення згоди 

щодо) змісту підписаних даних. Водночас такі види підпису, як підпис 

одноразовим ідентифікатором, простий електронний підпис, факсимільне 

відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого 

копіювання функцію автентифікації, без застосування додаткових засобів не 

виконують. Їх використання може бути здійснено виключно в разі попередньої 

автентифікації підписанта за допомогою технологічних засобів. 

11. Виконання ГД, укладеного з використанням МЕЗ, засноване на тому ж 

порядку і принципах, що й виконання укладеного в «традиційний» спосіб ГД. У 

той же час упровадження системи електронного документообігу для виконання ГД 

обумовлює необхідність дотримання правил перевірки цілісності та справжності 

(походження) ЕД у відповідних господарських операціях, зокрема пов’язаних із 

засвідченням виконання. При виконанні ГД у період воєнного стану варто 

враховувати, що 28.02.2022 року Торгово-промислова палата України засвідчила 

форс-мажорні обставини на всій території України, а саме військову агресію РФ 



 183 

проти України, що може бути підставою для звільнення сторін ГД від 

відповідальності за порушення господарських зобов’язань. Водночас для такого 

звільнення необхідно довести наявність причинно-наслідкового зв’язку між 

конкретними подіями в умовах воєнного стану та неможливістю виконати 

відповідне зобов’язання. 

12. Виконання грошових господарських зобов’язань у сфері ЕК на 

території України може бути здійснене за допомогою «традиційної» гривні 

(готівкової та безготівкової), електронних коштів, емітованих у гривні (з 

урахуванням обмежень, запроваджених щодо випуску, розповсюдження та 

поповнення електронними грошима електронних гаманців на період воєнного 

стану) та іноземній валюті (з урахуванням вимог валютного законодавства), а 

також цифрових коштів. Використання віртуальних валют як засобу платежу не 

допускається у зв’язку з положеннями ГК, ЗУПП та ЗУ «Про НБУ». З набуттям 

чинності ЗУ «Про віртуальні активи» заборона використання віртуальних валют як 

засобу платежу отримає додаткове законодавче підґрунтя. Крім того, він вносить 

колізії в законодавство України щодо статусу електронних грошей та грошей 

цифрових, оскільки вони підпадають під згадане в ньому визначення віртуального 

активу, у зв’язку з чим не зможуть бути законним засобом платежу на території 

України, за логікою згаданого закону. 

13. У сфері ЕК, за згодою сторін, можуть використовуватися будь-які 

ВЗВЗ, якщо інше прямо не встановлено законом. При цьому деякі засоби, що 

використовуються у сфері ЕК для ЗВЗ, не підпадають під основну ознаку, виділену 

в науковій літературі для ВЗВЗ, – наявності забезпечувального джерела. З іншого 

боку, за рахунок автоматизації процесів – основної особливості засобів ЗВЗ у сфері 

ЕК, основна їх мета – гарантувати кредитору належне виконання зобов’язання, усе 

ж досягається.  

14. Запропоновано віднести смарт-контракт до особливого технологічного 

різновиду майнових ВЗВЗ, особливістю якого є те, що він може не лише виконувати 

компенсаційну роль, гарантуючи отримання управненою стороною належного їй 

майна на випадок порушення господарського зобов’язання, а також виступати 



 184 

елементом договірної взаємодії, автоматизованим посередником, що за рахунок 

власних властивостей (зокрема розміщенню в мережі блокчейн) незворотно 

виконає запрограмовані дії на користь однієї із сторін господарського договору в 

процесі його виконання. Аналіз українського законодавства та судової практики 

продемонстрував, що жодного визначення поняття ВЗВЗ в законодавстві України 

не закріплено, при цьому як законодавство, так і судова практика стоять на засадах 

диспозитивності та технологічного нейтралітету до обрання ВЗВЗ сторонами ГД, 

що обумовлює легальність використання смарт-контракту у вказаній ролі. 

15. Зміна та розірвання ГД у сфері ЕК врегульовуються загальними 

положеннями господарсько-договірного законодавства з урахуванням специфіки 

електронного документообігу та обміну інформацією в МЕЗ. 

Зміна та розірвання ГД у сфері ЕК може відбуватися як з 

використанням ЕД, так і в спрощений (бездокументарний) спосіб (із 

використанням e-mail листів; шляхом авторизації в інформаційно-комунікаційній 

системі СГ з подальшим повідомленням про намір змінити чи розірвати укладений 

ГД тощо). У будь-якому разі особистість підписантів має бути підтверджена до 

підписання будь-якого такого договору, а цілісність даних – забезпечена протягом 

його життєвого циклу. 

Зміна та розірвання ГД у сфері ЕК може бути здійснена і з 

використанням паперового носія інформації. Його використання не має вважатися 

зміною чи розірванням ГД в іншій формі, оскільки, як зазначено у ст. 207 ЦК, 

правочин уважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст 

зафіксований в одному або кількох документах (зокрема й електронних).  

16. Смарт-контракт може задовольнити практично всі змістовні та 

формальні вимоги, встановлені законодавством України до письмової форми ГД: 

на його підставі або в контексті його укладення можна встановити дійсну волю 

сторін бути зобов’язаними його положеннями, він може зафіксувати істотні умови 

договору та бути підписаним сторонами. Крім того, він дозволяє забезпечити 

цілісність даних протягом необмеженого часу. Ключовими проблемами є такі: 
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16.1. У смарт-контракті не може бути зафіксована ціна договору в гривні. 

Водночас судова практика свідчить про те, що в разі, якщо договір фактично 

виконується сторонами, невизначення ціни договору в його тексті не є підставою 

для визнання його неукладеним чи недійсним. 

16.2. Публічні мережі блокчейн, що використовуються для укладення 

більшості смарт-контрактів, не передбачають встановлення юридичного зв’язку 

між власником деперсоналізованого акаунту та відповідною особою (стороною 

майбутнього ГД). У зв’язку із цим, необхідно запровадити на законодавчому рівні 

України перевірку таких ідентифікаційних даних у мережі блокчейн та внесення в 

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та 

громадських формувань інформації про номер акаунту, належний конкретному СГ 

(негосподарюючому суб’єкту-юридичній особі, фізичній особі-підприємцю тощо). 

17. Аналіз нормативно-правового регулювання ЗЕГД у сфері ЕК дав 

можливість зробити такі висновки: 

17.1. У частині форми ЗЕГД, стороною якого є резидент України, сторони 

позбавлені можливості застосувати виключно право іноземної держави, тому при 

укладенні таких договорів за правом останньої мають дотримуватися вимог 

законодавства одночасно двох держав, зокрема й України. 

17.2. Використання спрощеного (бездокументарного) способу укладення 

ЗЕГД (шляхом здійснення конклюдентних дій; заповнення анкет на сайтах; 

проставлення слова «Так» в інформаційно-телекомунікаційній мережі іноземного 

СГ у відповідь на умови публічної пропозиції тощо) допускається лише за умови 

застосування надійних засобів захисту даних від зміни та проведення 

автентифікації підписантів до укладення такого ЗЕГД.  

17.3. Використання ЕД для укладення ЗЕГД пов’язано з необхідністю 

дотримання відповідних, визначених законодавством, вимог та стандартів до 

цілісності й походження інформації. Водночас чинним міжнародним 

законодавством не передбачено уніфікованих стандартів до способів підписання 

ЕД, форматів забезпечення їх цілісності та походження. У зв’язку із цим, для того, 

щоб укласти документарний ЗЕГД, де однією зі сторін є резидент України, 
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сторонами необхідно отримати КЕП в одній і тій самій державі, або сторони мають 

розробити і запровадити власну технологію УЕП, що забезпечить цілісність та 

справжність ЕД. 

18. Дослідження особливостей нотаріального посвідчення ГД у сфері ЕК 

дало можливість дійти таких висновків: 

18.1. Чотирма факторами автентифікації, що можуть використовуватися для 

дистанційного нотаріального посвідчення ГД у сфері ЕК, є фактор виключного 

знання, фактор виключного володіння, фактор унікальної біометричної ознаки, 

фактор свідчення третьої особи. З метою використання перших трьох (основних) 

факторів у процесі нотаріального посвідчення ГД було запропоновано здійснювати 

державну реєстрацію відповідних ознак (знання, володіння, біометрики) та їх 

зв’язку з відповідною особою. У виключних випадках, коли немає можливості 

використати основні фактори автентифікації, допускається використання 

свідчення третьої особи для підтвердження ідентичності сторони ГД. До того ж 

така третя особа має підтвердити власну ідентичність у встановленому 

законодавством порядку шляхом перевірки документів у фізичній присутності 

нотаріуса або з використанням одного з основних факторів автентифікації. 

18.2. За умови проходження автентифікації з урахуванням п. 18.1 цих 

висновків для підписання ГД допустимим є використання не лише КЕП, але й будь-

якого іншого виду електронного підпису. 

 

За наслідком дослідження, було запропоновано внести зміни до ч. 1 ст. 140, ст. 

181, ч. 2 ст. 184, ч. 1 ст. 198, ч. 1 ст. 199 ГК; ч. 2 ст. 627 ЦК; ст. 1, ч. 4, 7, 8 та 11 ст. 

11, ст. 12 ЗУ «Про ЕК»; ст. 7 та 12 ЗУ «Про ЕД»; п. 1 ч. 1 ст. 1, ч. 7 ст. 4 ЗУ «Про 

віртуальні активи»; ч. 1 ст. 59 ЗУПП; п. 5 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про ВО»; п. 22 ст. 1 ЗУ «Про 

захист прав споживачів» та виключити абз. 3 ч. 1 ст. 641 ЦК; ч. 4 та 5 ст. 13 ЗУ 

«Про ЕК». Для належного врегулювання дистанційного нотаріального посвідчення 

ГД були також надані практичні рекомендації щодо розробки Порядку вчинення 

нотаріальних дій з використанням кваліфікованого електронного підпису чи 

печатки або інших засобів електронної ідентифікації. 



 187 

 

Практичне значення отриманих результатів полягає в поданні конкретних 

пропозицій щодо вдосконалення чинного ГЗ та концептуальних розробок, що 

можуть бути використані при розробці НПА. Рекомендується використати вказані 

напрацювання в роботі ВРУ та Кабінету Міністрів України. Крім того, результати 

дисертації можуть бути використані в освітній діяльності, господарській діяльності 

згідно з описом, поданим у Вступі, а також у науково-дослідній діяльності для 

розв’язання таких наукових проблем: 

1) щодо можливості включення юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців до суб’єктного складу споживачів за законодавством України про 

захист прав споживачів; 

2) щодо співвідношення письмової, усної та електронної форм правочину; 

можливого запровадження на законодавчому рівні класифікації форм правочинів 

за критеріями фіксованості та нефіксованості; 

3) щодо уточнення основної ознаки засобів ЗВЗ, що відрізняє їх від інших 

правових конструкцій; 

4) щодо необхідності закріплення в будь-якому господарському договорі 

ціни як істотної умови; 

5) щодо необхідності використання КЕП/УЕП за умови попередньої 

автентифікації особи в інформаційно-комунікаційній системі СГ, е-нотаріату чи 

інших систем, у яких здійснюється укладення ГД. 

 

Окремі положення й результати дослідження, які викладені в дисертаційній 

роботі, використано Комітетом з питань правової політики Верховної Ради 

України, Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права 

Національної академії правових наук України», Товариством з обмеженою 

відповідальністю «КАМ’ЯНКА-СОЛАР», Громадською організацією 

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ», про що 

свідчать: 
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- Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Погоріленка Артура Васильовича від 01.08.2022 року, виданий Державною 

науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії 

правових наук України»; 

- Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Погоріленка Артура Васильовича у законотворчу діяльність №04-26/18-

2022/123108 (972325) від 27.07.2022 року, виданий Комітетом з питань правової 

політики Верховної Ради України; 

- Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

аспіранта Погоріленка Артура Васильовича №24/77 від 02.08.2022 року, видана 

Товариством з обмеженою відповідальністю «КАМ’ЯНКА-СОЛАР»; 

- Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Погоріленка Артура Васильовича №02/08 від 02.08.2022 року, видана Громадською 

організацією «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ». 

Зазначені документи додаються до дисертації (Додаток В). 

 

Подальшого дослідження потребують такі питання: 

1) чи можливо запровадити доктринальну та/або законодавчу 

класифікацію/категоризацію господарських та/або цивільних договорів у сфері ЕК, 

які можуть укладатися виключно з використанням ЕД та із застосуванням 

високонадійних засобів автентифікації та верифікації даних? 

2) якими є особливості укладення ГД у сфері ЕК в усній формі? 

3) чи існують додаткові істотні умови, які мають бути включені у всі ГД, 

що укладаються з використанням МЕЗ? 

4) чи можуть віртуальні валюти виконувати всі функції грошей? 

5) яке право підлягає застосуванню до смарт-контракту, з урахуванням 

його інтернаціональності? 

6) якою має бути методика встановлення юридичного зв’язку між 

стороною ГД та акаунтом такої сторони ГД в системі блокчейн? 

7) як представити смарт-контракт в якості доказу в судовому процесі? 
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